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Johannes Brinckerinck
Stichter en eerste rector van Diepenveen
Hier begint het verhaal over het leven en sterven van onze eerwaarde heer
Johan Brinckerinck, stichter van dit klooster
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest heb ik mij voorgenomen iets
te schrijven en bijeen te brengen over het leven en het sterven van onze eerwaarde
vader heer Johan Brinckerinck. Ook schrijf ik over een aantal devote planten die aan
zijn boomgaard zijn ontsproten en daar zijn opgebloeid. Omdat het onmogelijk is
alles te beschrijven, heb ik mij voorgenomen slechts een weinig van de vele deugden
hier te verzamelen, opdat wij hun deugd en voorbeeld kunnen navolgen. Want
Sint-Paulus zegt: ‘Al wat tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven.’
Het nu volgende dient eveneens tot stichting van anderen die wijzer en fijnzinniger
van karakter zijn dan ik, opdat iedereen die dit leest of krijgt voorgelezen voor mij
een kort gebedje bidt, want ik hoop hiermee sommigen tot devotie te wekken.

Zijn geboorte en zijn levensloop
Heer Johan Brinckerinck is geboren in Zutphen. Zijn vader en moeder waren in
wereldse zin eerzaam en rijk. Ook wat betreft het krijgen van kinderen was hun
huwelijk vruchtbaar. Toen de moeder zwanger was van deze zoon, verbleef zij op
een plaats die ongeschikt was om een kind te baren, want de zaken die daarvoor
nodig zijn, waren niet voorhanden. Dank zij een goddelijke beschikking vond men
echter een zak. Daarin wond men het kind en bracht het naar de moeder. De situatie
stond haar zeer tegen, want zij was gewoon haar kinderen met meer voorkomendheid
te behandelen. Maar het was een voorteken
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van zijn heilige levenswijze: hij zou een heilig man worden en een leven van
boetedoening leiden. Het kind werd gedoopt en Johannes genoemd, want Johannes
betekent zoveel als ‘beschermer der maagden en van hen die in kuisheid leven’.
Johannes bleek een ernstig en bedachtzaam kind. Toen hij oud genoeg was ging hij
naar school, waar hij zich een zeer goede leerling betoonde.
Hij gedroeg zich al vroeg buitengewoon angstvallig tegenover vrouwen en ontliep
hen zoveel hij kon. Het gebeurde eens dat zijn moeder en zus hem op straat
tegenkwamen. Zij ontmoetten elkaar bij een greppel in de weg waar zij alle drie
overheen moesten. Zijn moeder en zijn zus gingen uiteen, omdat zij wilden zien of
hij niet tussen hen beiden door zou lopen en over de greppel zou springen. Maar nee,
hij nam een smal paadje langs de muur en weigerde tussen hen door te gaan. Jong
al bewaakte hij dus angstvallig zijn kuisheid. Hij schuwde vrouwen en alles wat zijn
zuiverheid zou kunnen bederven. Hij stierf als een reine maagd, door vrouwen
onbesmet.
Toen er op school in Zutphen niets meer te leren viel, zette hij zijn opleiding voort
in Deventer, waar hij een kosthuis betrok. Eens kwam hij thuis om er zijn gebruikelijke
scholierenmaal te nuttigen. Toen vroeg zijn kostvrouw hem of hij misschien ook
appels lustte. Geleid door zijn diepe ontzag voor God antwoordde hij: ‘Zeker wel,
als het geen zonde zou zijn.’ Zo vroeg al was hij op godvrezendheid gegrondvest.
Vlak na de bekering van meester Geert Grote en de geestdrift die daarop volgde
bekeerden zich twaalf jongemannen tegelijk. Zij legden allen de gelofte van kuisheid
af. Een van hen keerde terug naar de wereld en stierf daar een ongelukkige dood.
Onder deze twaalf waren heer Johan Vos van Heusden (later prior van Windesheim),
heer Florens Radewijns, heer Warmbold (later pater van het zusterhuis Sint-Cecilia
te Utrecht), en onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, Meester
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Geert Grote had Johan Brinckerinck zeer lief en benoemde hem tot zijn klerk. De
anderen woonden bij heer Florens. Meester Geert zag in dat zijn Janneske nog grote
dingen zou verrichten - vanwege de grote liefde die hij voor hem voelde noemde hij
hem Janneske. Johannes Brinckerinck was een devote klerk, ernstig van karakter,
en vanaf zijn kindertijd gericht op Onze-Lieve-Heer.
Hij bad altijd samen met meester Geert de canonieke getijden. Ook trok hij samen
met hem naar de vele plaatsen waar meester Geert Gods woord predikte om voor de
mensen zaligheid te verwerven. Meester Geert hield zeer veel van deze jongeman.
Hij was erg zuiver en eerzaam van karakter en geliefd bij God en alle mensen. Als
Johannes een tijdje afwezig was, vond meester Geert dat erg naar. Toen zij eens
samen hun getijden gelezen hadden, zei meester Geert: ‘Johannes, waar denk je nu
aan? Begrijp je wel wat je hebt gelezen? Vertel me toch wat er in je omgaat?’ Johannes
antwoordde nederig: ‘Heer, hoe zou ik dat alles begrijpen als er niet iemand was die
het mij uitlegde?’ Meester Geert sprak tot zijn geestelijke zoon: ‘Vele verborgen
betekenissen schieten mij te binnen en ik word innerlijk van de ene naar de andere
getrokken. Daarom heb ik weinig moeite met het lezen van de getijden, integendeel,
ik verheug mij erop met mijn gedachten lang bij deze goede woorden te verblijven.’
Het gebeurde eens dat meester Geert met zijn twee discipelen, heer Florens en
heer Johan Brinckerinck, op reis was. Onderweg overnachtten zij in een herberg.
Toen zij het avondgebed hadden gelezen, zei hij tegen beiden: ‘Laten wij nu onze
andere oefeningen doen.’ Zij hadden namelijk de goede gewoonte elkaar erop te
wijzen wanneer zij bij elkaar iets afkeurenswaardigs hadden opgemerkt. Zij gedroegen
zich hierin gehoorzaam als kleine kinderen en vermaanden elkaar zonder voorbehoud.
Nederig bekenden zij schuld en vroegen elkaar om vergiffenis. Gezuiverd gingen zij
daarna
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rustig slapen.
Johannes Brinckerinck kookte ook voor meester Geert. Deze legde soms zijn hand
op Johannes' hoofd. Uit het diepst van zijn gemoed sprak hij dan: ‘Janneske, wat zal
er nog uit jou voortkomen?’ Hij voorzag toen al de grote werken die hij zou verrichten.
Onze-Lieve-Heer voltrok Zijn wil aan meester Geert en nam hem tot Zich uit deze
aardse ellende, waar hij in korte tijd zo'n hoge graad van volmaaktheid had bereikt.
Zo offerde hij met groot verlangen en dankbaarheid zijn ziel aan de Heer, Die ook
haar Schepper was. In het jaar 1384, op Sint-Bernardus [20 augustus], werd Johannes
Brinckerinck beroofd van zijn zo heilige, lieve en beminde vader. Dit viel hem zeer
zwaar, wat niet hoeft te verbazen. Maar al had de Heer hem nu een heilige vader
ontnomen, dat betekende niet dat hij zonder leidsman en zonder gehoorzaamheid
verder ging. Hij plaatste zich onder de leiding van de heilige vader heer Florens en
was hem in nederigheid gehoorzaam en onderdanig.
Meester Geert had onder zware druk gestaan van bepaalde kanunniken en monniken,
die hem en zijn volgelingen voor begarden, schijn-religieuzen, uitmaakten. Omdat
meester Geert de waarheid sprak en hun kwalijke levenswijze aan de kaak stelde,
werd er over hem geroddeld. In de herbergen werd hij in spotliederen bezongen. De
een wilde hem platslaan als een stokvis, de ander wilde touw halen om hem in de
boeien te kunnen slaan en nog weer anderen verzamelden al hout, turfen vuur om
hem en zijn discipelen te verbranden. Na zijn dood bleef de stemming nog enige tijd
dreigend, zodat zijn volgelingen niet in het openbaar durfden optreden. Maar
Onze-Lieve-Heer schoot hen te hulp door middel van aanzienlijke mensen die een
goed hart hadden. Een van hen was Johan ter Poorten, die toen raadslid was, maar
er waren ook andere goede mannen en vrouwen. De boosaardige mensen gaven hem
een spotnaam:
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‘Johan ter Poorten, de paus van de ketters!’ Men wenste hen allemaal op de
brandstapel, hetgeen maar al te vaak gebeurt als er iets goeds wordt opgezet. De
duivel stookt de kwade mensen op, in wie God geen plaats vindt, om zo het goede
te hinderen. God laat dit alles enige tijd op zijn beloop. Hij beproeft de standvastigheid
van zijn volgelingen en laat hen een tijdje lijden, maar verlost hen op het juiste tijdstip.
Uiteindelijk laat Hij hen niet in de steek.
In deze periode van onzekerheid besloten zij een klooster te bouwen. De klerk
Barthold ten Have, een van de discipelen van heer Florens, bezat een stuk grond te
Windesheim bij Zwolle. Dit terrein was hoog gelegen en ook verder erg geschikt om
er een klooster op te bouwen. Deze klerk had een neef in Zwolle. Toen deze het
nieuws vernam, was hij hun zeer behulpzaam. Hij zorgde ervoor dat het werk
doorging, omdat hij er zeer mee was ingenomen dat Onze-Lieve-Heer dit tot stand
bracht. Heer Florens zond priesters en leerlingen om het klooster op te zetten; heer
Johan Brinckerinck was een van hen. Met veel ijver en inzet kookte hij daar voor
iedereen. Zodra de bouw in Windesheim flink gevorderd was, trok heer Johan naar
Mariënborn bij Arnhem. Daar wilde men ook een klooster stichten en ook hier hielp
hij bij de bouw. Hij was dus zeer vlijtig en constructief wanneer hij wist of voorzag
dat er ergens veel zielen voor Jezus Christus waren te winnen. Deze eigenschap had
hij ontvangen en overgenomen van zijn allerliefste vader, meester Geert Grote. Hij
bleef ermee doorgaan tot het einde van zijn leven. Tot driemaal toe heeft hij op het
punt gestaan monnik te worden; bij de derde keer lag zijn habijt al klaar. Dank zij
Gods beschikking werd dit gelukkig verhinderd. Onze-Lieve-Heer wist dat hij veel
meer mensen dan alleen zichzelf en luttele anderen tot heil kon zijn. De grote Heer
en Koning, Jezus Christus, wilde hem hebben als rentmeester en bezorger van vele
zielen, en zo werd hij de vader van vele zielen. Hij verdiende echter veel meer zielen
dan er recht-
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streeks aan hem waren toevertrouwd en bleek een betrouwbaar rentmeester.
In het jaar 1392 werd heer Johan van den Gronde, rector van de zusters van het het
Meester-Geertshuis, ernstig ziek. Heer Johan Brinckerinck was toen nog maar kort
priester. Toen de pater zijn einde voelde naderen, liet hij de twee schepenen roepen
die het bestuur over het zusterhuis voerden. De schepenen kwamen naar het ziekbed
van heer Johan van den Gronde. Zij vroegen hem in vertrouwen of hij iemand wist
die in zijn plaats het ambt van rector kon bekleden. Deze vraag kwelde hem zeer en
hij wilde die liever niet beantwoorden. Hij durfde echter evenmin te weigeren en zag
wel in dat dat ook niet zou kunnen. Na enige tijd antwoordde hij, met enige tegenzin,
dat hij wel iemand wist, maar die was nog erg jong. De schepenen vroegen wie dat
dan wel mocht zijn. Zij zouden hem weten te vinden, waar hij zich ook in het Sticht
van Utrecht mocht bevinden. Toen sprak hij: ‘Het is heer Johan Brinckerinck.’ De
schepenen gingen tevreden en gerustgesteld heen. Heer Johan van den Gronde, deze
heilige en devote vader, stierf op de zevende mei van het jaar des Heren 1392.
Vlak nadat deze heilige vader gestorven was, bezocht heer Johan de vrouwe van
Ruinen. De vrouwe vroeg hem: ‘Heer, wie zal nu onze rector worden?’ Hij
antwoordde haar: ‘Ik weet het niet’, en verliet haar meteen. Vlak daarna werd hijzelf
tot dit ambt geroepen, hetgeen hem uitermate zwaar viel. Hij wilde eigenlijk niet,
omdat hij helemaal niets voor vrouwen voelde. Maar men zei hem dat hij God, noch
de mensen in wie God werkzaam was mocht weerstaan, en toen stemde hij toe. Toen
dit allemaal net voorbij was, kwam hij weer bij de vrouwe van Ruinen. Zij vroeg
hem net als tevoren of hij wist wie het geworden was. Toen zei hij met omfloerste
stem: ‘Ik had liever gehad dat ik mijn beide benen moest missen.’ De vrouwe was
hierover zeer verheugd ensprak: ‘U, God, loven wij.’ Zij waardeer-
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de namelijk de aanwezigheid van God in zijn geest. Dat was ook terecht, want hij
was een man naar Gods hart en hij was door Hem voor deze arbeid uitverkoren. Dat
hij daar zeer geschikt voor was, bewijzen zijn daden.
Onze-Lieve-Heer bewerkstelligde grote veranderingen in de vrouwe van Ruinen. Zij
deed afstand van haar hoge staat in de wereld en van haar grote rijkdom, zoals elders
beschreven is. Zij kwam naar de heilige paters in Deventer, onder wie heer Florens
en heer Johan van den Gronde, om boete te doen en de zaligheid van haar ziel te
verdienen. Nederig onderwierp zij zich aan het gezag van heer Johan van den Gronde,
toentertijd rector van de zusters van het Meester-Geertshuis. Zij legde een door hem
goedgekeurde gelofte af, waarna zij met een van haar dienstmaagden in het huis ging
wonen dat zij in Deventer gekocht had. Liever was zij in het Meester-Geertshuis
gaan leven, maar dat was niet mogelijk. Meester Geert had namelijk bepaald dat er
geen weduwen, koordames uit adellijke stiften of kinderen jonger dan twaalf mochten
wonen. Wanneer in dergelijke personen de Heilige Geest niet werkelijk werkzaam
is, kunnen zij een gemeenschap behoorlijk tot last zijn.
In het jaar 1398 kwam de edele vrouwe van Vreden naar Deventer. Ook in haar
verrichtte Onze-Lieve-Heer grote dingen, waaraan onze eerwaarde pater, heer Johan,
het nodige bijdroeg, zoals men in haar levensbeschrijving kan lezen. Zij ging bij de
vrouwe van Ruinen inwonen; zij konden immers goed met elkaar opschieten.
In het jaar 1400 kwam een zeer mooie en jonge weduwe van zevenentwintig jaar
in Deventer wonen, Elsebe Hasenbroecks genaamd. Zij was zeer rijk en eerzaam en
wilde graag met goede mensen samenleven om haar levenswijze te verbeteren. Toen
zij nog maar kort in Deventer woonde, hoorde zij zeer veel goeds over de zusters
van het Meester-Geertshuis. Daarom wilde zij erg graag met hen kennis maken om
geregeld naar hen
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toe te kunnen gaan en vrome woorden van hen te kunnen horen. Zij ging naar een
eerzame vrouw, die zeer vriendelijk voor haar was. Haar vroeg Elsebe of zij haar
misschien met deze heilige zusters in kennis kon brengen. De vrouw zei: ‘Daar kan
ik u zeker bij van dienst zijn, want zij produceren stoffen voor mij.’ Dat beviel haar
zeer. Kort daarna gingen zij samen naar het Meester-Geertshuis. Toen zij het erf op
kwamen, was dank zij de voorzienigheid Gods heer Johan Brinckerinck daar ook
aanwezig vanwege een of andere taak. Hij liep hen meteen tegemoet. Terwijl hij hen
toesprak, raakte Elsebe Hasenbroecks diep onder de indruk; het leek haar alsof zij
God hoorde spreken, of tenminste een engel Gods. Zij nam zijn lichamelijke gedaante
nauwelijks meer waar, zozeer werd haar hart door goddelijke genade overspoeld.
Zijn stem was niet menselijk meer, maar eerder engelachtig. Hij stond haar toe bij
de zusters te komen zo vaak zij wilde. Met een getroost hart nam zij afscheid van
hem. Niet lang daarna schikte zij zich volledig onder zijn leiding en handelde slechts
naar zijn wil en raad.
Deze drie heilige vrouwen, de vrouwe van Ruinen, de vrouwe van Vreden en
Elsebe Hasenbroecks, vorderden vol vuur op de weg naar een heilig leven. Hoe
dichter zij het licht naderden, hoe sterker zij ernaar verlangden nog dichterbij te
komen. Zij koesterden een diepe liefde voor het leven onder de heilige
gehoorzaamheid en een begeerte naar het sterven te midden van goede mensen. Vaak
bekenden zij aan de eerwaarde pater, heer Johan Brinckerinck, deze liefde en begeerte.
Toen hij het heilige verlangen en de vurige liefde van deze vrouwen zag, ontbrandde
ook bij hem het heilig vuur. Hij nam zich voor een tweede huis te stichten, teneinde
daar vele zielen voor Onze-Lieve-Heer te winnen. Dank zij zijn volhardende ijver
wist hij een geschikte plek in Diepenveen te vinden.
In het jaar des Heren 1400, op Sacramentsdag [17 juni], liet hij de oudste zusters van
het Meester-Geertshuis bij elkaar ko-
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men. Hij vertelde hun van zijn plan om in Diepenveen een klooster te gaan bouwen.
Daarin wilde hij allerlei mensen opnemen die Onze-Lieve-Heer wilden gaan dienen.
Voelden zij wat voor zijn plan? Allen betuigden enthousiast hun instemming; slechts
één zuster sprak uit nederige godsvrucht: ‘Ja heer, als ik er maar niet hoef te gaan
wonen.’ Hij antwoordde: ‘U hoeft daar niet te wonen.’ Zij had namelijk een gebrek
waardoor zij niet geschikt was om in een besloten klooster te leven, en dat was hem
bekend. Niettemin was het een devote, heilige en ootmoedige zuster. Nadat iedereen
met het plan had ingestemd en blijk van haar enthousiasme gegeven had, stichtte hij
vol vurige ijver het klooster op de vrijdag daarna, op Sint-Marcus en Sint-Marcellianus
[18 juni].
Op het terrein in Diepenveen woonde de pachter Wolterke, een oud mannetje, samen
met zijn vrouw en twee kinderen. Onze pater, heer Johan Brinckerinck, kocht hem
voor een klein beetje geld uit. Wolterke wilde eerst eigenlijk niet, maar zijn hebzucht
was sterker. Hij vertrok en ging in het moeras wonen. Toen heer Johan begon te
bouwen, vertelde hij een zekere vrouw dat hij maar vier of vijf gulden bezat. Hij was
vurig en werkte vlijtig om zijn plan ten uitvoer te brengen. De zusters van het
Meester-Geertshuis hielpen hem trouw, zowel met hun werkkracht als met andere
zaken die men in Diepenveen vanwege de armoede nodig had. Alles wat zij uitgaven
werd aangetekend en later weer terugbetaald. Heer Johan begon het klooster in de
hoop op de hulp en de barmhartigheid Gods, want voor de betaling van deze grote
onderneming bezat hij niets anders dan zijn eigen vaderlijk erfdeel en het bezit van
de vrouwe van Ruinen. Met dat geld kocht hij de grond waarop Diepenveen gelegen
is.
Dit terrein is een leengoed van de proost van Deventer. Het was door een fatsoenlijk
man uit Deventer, Gerrit Sceidemaken, aan de zusters van het Meester-Geertshuis
verkocht om er
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hun vee te weiden. Het was een erg bosachtig en nat terrein en bovendien zeer laag
gelegen. Dank zij de zware inspanning van de zusters en andere goede mensen is het
hier en daar een manslengte opgehoogd. Eerst groeven zij lange, brede sleuven om
het land droog te maken. Later stortten zij die weer dicht met aarde die op karren
werd aangevoerd. Dat Diepenveen is wat het geworden is, heeft onnoemelijk zware
arbeid gekost en er is veel leed voor geleden uit liefde tot God - Die dat wel waard
is en nog veel meer. Men zegt dat het hier voordien een gevaarlijke plek was, een
nest van wolven en moordenaars, een stinkende kuil. Overdag durfden onze buren
en de boeren uit de streek hier slechts te paard en gewapend met piek of knots langs.
's Nachts waren er zoveel slaande en timmerende geluiden te horen dat niemand de
plek durfde passeren. Ook zijn er nog lichtverschijnselen gezien en is er klokgelui
gehoord. Een oude vrouw, die hier niet ver vandaan woonde, zei altijd dat haar
moeder had gezegd dat hier nog eens een klooster gebouwd zou worden.
Toen onze eerwaarde vader heer Johan Brinckerinck hier begon te bouwen,
verspreidde het nieuws zich als een lopend vuurtje. Het kwam ook de eerzame weduwe
Elsebe Hasenbroecks uit Oldenzaal ter ore. Het was nog maar kort geleden dat zij
de goede weg gekozen had en naar heer Johan Brinckerincks voorschriften was gaan
leven. Door een goddelijk vuur ontstoken bracht zij hem meteen een grote som geld
om daarmee de bouw te kunnen bekostigen. Ook stuurde zij uit pure godsvrucht haar
dienstmaagd naar de bouwplaats om te helpen. Nadat zij de eerwaarde pater het geld
had overhandigd, zei hij verbaasd: ‘Elsebe, meent u het?’ Ze antwoordde: ‘Ja zeker
heer, natuurlijk meen ik het’, of iets dergelijks. Toen sprak hij, rechtschapen als hij
was: ‘Elsebe, ik laat mij niet omkopen!’ Hij vreesde dat zij hem dit geld schonk
omdat zij graag in het klooster wilde worden toegelaten. Hij wist immers maar al te
goed dat zij ernaar verlangde onder goede mensen te
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verkeren. Zij deed het echter zuiver en alleen omwille van Onze-Lieve-Heer. Dat
heer Johan zo argwanend was, kwam voort uit vrome rechtvaardigheid. Hij zou het
klooster Diepenveen onder geen enkel beding omwille van geldelijk gewin op het
spel zetten, maar goede en eerlijke mensen konden hem er nooit genoeg komen.
Ten slotte was het zover dat er een paar armzalige, met klei dichtgesmeerde hutjes
van wilgetenen waren opgetrokken, waarin gewoond kon worden. Toen stuurde onze
eerwaarde pater, heer Johan Brinckerinck, drie zusters uit het Meester-Geertshuis
naar Diepenveen om er te gaan wonen. De eerste was zuster Hille Sonderlant, die
later onze eerste rectrix zou worden, de tweede was zuster Griete Degens en de derde
zuster Gese Bovinck. Kort hierna kwamen ook de vrouwe van Ruinen en de vrouwe
van Vreden, samen met zuster Eefse Hudden.
Voordat de laatsten gedrieën naar Diepenveen zouden gaan, ging de vrouwe van
Ruinen met een mand aan haar arm naar Johan ter Poorten. Zij vroeg hem die te
vullen met timmergereedschap en andere zaken die men in Diepenveen nodig kon
hebben. Hij was haar goedgunstig en schonk veel meer dan er in de mand paste:
spijkerboren, nijptangen, hamers, schroeven, bijlen en meer van dergelijke dingen
die ik niet precies weet. Vol vreugde verliet zij hem en bracht alles mee naar
Diepenveen.
Op deze drie volgden zuster Elsebe Hasenbroecks en zuster Trude van Beveren,
twee eerzame weduwen. Daarna zond God vele andere ‘spruiten’ naar Diepenveen,
die Hij had voorbestemd om hier voortaan te leven. De zusters van het
Meester-Geertshuis kwamen hier ook geregeld, nu de een, dan weer de ander, terwijl
sommige van onze zusters op hun beurt daar verbleven. Zo leerden de zusters van
het Meester-Geertshuis de zusters van dit klooster de dingen die zij moesten doen
en laten, zoals zij die zelf eerst van onze eerwaarde vader, heer
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Johan Brinckerinck, hadden geleerd. Men was hier in de begintijd zeer arm, zodat
er niets anders was dan hetgeen uit het Meester-Geertshuis kwam. Alles wat er daar
ten behoeve van Diepenveen werd uitgegeven, werd nauwkeurig opgetekend. Binnen
korte tijd kreeg Diepenveen echter enige bezittingen, dank zij de barmhartigheid van
God, de bijdrage van onze eerwaarde pater, heer Johan Brinckerinck, en de vlijtige
arbeid van de vurige en ootmoedige zusters. Men bezat toen bij voorbeeld wat
schapen, varkens, runderen en ander vee. Dit bezit werd trouwhartig gedeeld met de
zusters van het Meester-Geertshuis, ook het allerbeste.
Hoe groot de armoede in Diepenveen ook mocht zijn, wanneer onze eerwaarde
vader, heer Johan, iets had of wanneer men hem iets geschonken had, gaf hij het net
zo gemakkelijk en met een blijmoedig hart weg aan eenieder die bij hem zijn nood
kwam klagen, alsof Onze-Lieve-Heer het zo beschikt had. Het maakte hem niet uit
wie het kreeg; hij gaf het ter ere van God aan degene die het het meest nodig had.
Dit wekte grote verwondering, zowel bij degenen die het kregen als bij hen die erover
hoorden. Heer Johan had het immers zelf zo hard nodig. Maar Onze-Lieve-Heer, om
Wiens wil hij dit deed, liet dit niet zomaar passeren en betaalde het hem dubbel en
dwars terug. Hierover zult u nog horen op andere plaatsen in dit boek.
Toen de zusters van het Meester-Geertshuis en Diepenveen zo'n zeven jaar of
langer verenigd waren in zowel het geestelijke als het materiële, ontstond er wat
gemor onder sommige zusters uit Deventer. Het had te maken met iets dat de
vroomheid betrof. Toen onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, hiervan
hoorde, maakte hij in vrome wijsheid direct een scheiding tussen het
Meester-Geertshuis en Diepenveen. Hij gaf de zusters van het Meester-Geertshuis
een stuk land te Holten uit het bezit van de vrouwe van Ruinen in ruil voor het terrein
waarop Diepenveen was gebouwd. Kort daarna gaf hij hun een stuk land in de
buurschap Noetsele bij Hellendoorn
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in ruil voor het erf van de vrouwe van Ruinen. Dat was namelijk aan het klooster
vermaakt en hij vreesde dat zij het daarom niet mochten behouden. Verder werden
alle schulden met het Meester-Geertshuis vereffend. Zo werden beide huizen van
elkaar gescheiden, behalve dan in onderlinge liefde en vriendschap. Op dat gebied
deed men voor elkaar alles wat in beider vermogens lag, altijd en eeuwig. Overal
waar de een wat meer kon doen dan de ander, schoten zij elkaar te hulp. Dit doen zij
nu nog en dit zullen zij altijd blijven doen, zolang deze eerste ootmoedige en vurige
aanplant van geestelijke groei blijft bestaan.
In het jaar 1407 kreeg heer Johan Brinckerinck de vriendelijke en vrome toestemming
van de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, en de proost, de kanunniken,
de pastoor en de schepenen van Deventer om in Diepenveen een besloten klooster
te stichten. Het zou tot de orde van Sint-Augustinus gaan behoren. Nadat allen
vriendelijk en vroom toestemden in het plan en zich ook verder tegemoetkomend
betoonden, nam heer Johan de bouwwerkzaamheden nog krachtiger ter hand. Hij
liet een tichelarij maken waarin men de nodige stenen zou kunnen bakken. De edele
vrouwe van Vreden en zuster Griete Karstkens dienden op die plek de steenbakkers
door hun eten te brengen en hun schotels af te wassen. Van de hier gebakken stenen
werden de kerk, de slaapzaal en een aantal andere kloostergebouwen gemetseld.
Tijdens de bouw zei heer Johan eens dat hij voor Onze-Lieve-Heer een rusthuis
wilde bouwen, waarin hij veel zielen zou kunnen winnen.
In het jaar 1403, toen dit klooster nog maar net met eenvoudige hutjes was
begonnen, werd op Sint-Mattheüsavond [20 september] het kerkhof van Diepenveen
gewijd.
Maar op Sint-Agnes [21 januari] van het jaar 1408 werd dit klooster eerst besloten;
er was toen nog maar weinig gebouwd.
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Er was een bidvertrek en ook het spinhuis was toen af. Er was ook een klein kapelletje
waarin het altaar van Sint-Agnes stond opgesteld. Dit altaar staat nu boven het
hoogaltaar in het priesterkoor.
In dit kleine kapelletje werden de twaalf zusters ingekleed die hier als eersten de
orde van Sint-Augustinus aannamen. Hun namen waren: zuster Hille Sonderlant (de
eerste rectrix), zuster Gertrude Monniks, zuster Griete Degens, zuster Liesbeth van
Delft, zuster Dymme van Rijssen, zuster Trude Schutten, zuster Zwene ter Poorten,
zuster Gertrude ter Poorten, zuster Mechteld van Apeldoorn, zuster Gertrude van der
List, zuster Elsebe Hasenbroecks en zuster Trude van Beveren. De edele vrouwe van
Vreden, Jutte van Ahuis, werd ingekleed en legde de geloften af op haar ziekbed, de
dag na Sint-Agnes [dus 22 januari]. De volgende dag nam haar beminde Bruidegom
haar tot zich, zodat zij Hem van aangezicht tot aangezicht kon genieten. Vervuld van
een groot verlangen ging zij met Hem mee.
In het jaar des Heren 1411 werd op Sint-Mattheüs [21 september] de kloosterkerk
gewijd. De volgende dag, op Sint-Mauritius [22 september], werden de altaren gewijd.
Dit klooster nam van dag tot dag in rijkdom toe, zowel op het geestelijke als op
het materiële vlak. Het hart van onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck,
vloeide namelijk over van liefde tot Christus. Het stond altijd en met graagte open
voor alle goede mensen die God hem toezond. Of zij nu arm of rijk waren, als hij
merkte dat het zuiver en alleen God was die zij zochten, nam hij hen op. En hoe
milder hij in het aannemen van mensen werd, hoe meer Onze-Lieve-Heer hem
vaderlijk begunstigde met geestelijke en materiële zaken.
Hij was zo van goddelijke liefde doorgloeid dat hij het plan opvatte om nog een
klooster te stichten, om ook daar zielen voor de zaligheid te kunnen winnen. Het had
hier achter het klooster op de kamp moeten komen en had onder het bestuur
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van Diepenveen zullen staan. Maar Onze-Lieve-Heer had andere plannen met hem
en stond het niet toe. Hij wilde hem niet langer de glorie van Zijn tegenwoordigheid
onthouden. Vanwege zijn trouwe en vurige arbeid beloonde Hij hem met die
eeuwigdurende, overvloedige vreugde. Als Onze-Lieve-Heer hem langer op aarde
had gelaten, zou hij ongetwijfeld even trouw en vurig zijn gebleven. Zijn loon ep
zijn glorie zullen altijd blijven toenemen, zolang het zaad dat hij hier onder uitstorting
van de genade van de Heilige Geest gezaaid heeft, vrucht draagt en zelf ook vrucht
blijft voortbrengen.
Toen hij de tijd op aarde die God hem had toebedeeld in zaligheid en met
vruchtbaarheid had volgemaakt, verliet hij deze aardse ellende. Zijn voorraadschuren
waren toen gevuld met deugden. Toen hij stierf, op Onze-Lieve-Vrouwe-Boodschap
[25 maart] tijdens de vasten in het jaar des Heren 1419, was hij ongeveer zestig jaar
oud. Hij werd begraven in het priesterkoor in de kerk van Diepenveen, voor het
hoogaltaar.
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Salomé Sticken
Lichtend voorbeeld
Onze eerwaarde mater Salomé Sticken
Onze eerwaarde mater Salomé Sticken was de dochter van een eerzaam en aanzienlijk
man, Harmen Sticken genaamd. Hij was een voornaam edelman en woonde te
Groenlo. Zijn vrouw was even eerzaam en aanzienlijk. Zij hadden drie dochters,
waarvan onze eerwaarde mater de jongste was.
Toen Onze-Lieve-Heer het moment geschikt achtte, richtte Hij Zijn barmhartige
ogen op Harmen Sticken met de bedoeling hem naar Zich toe te trekken. Zoals God
dat kan beschikken, belandde hij eens op een plaats waar meester Geert Grote een
preek hield. Meester Geert was in die tijd gewoon overal te preken. Toen hij bleef
staan en aandachtig luisterde, werd Harmen Sticken van binnen geraakt en hij besloot
zijn leven te beteren. Het vuur van de goddelijke liefde brandde zo hevig in hem dat
hij meester Geert Grote benaderde en met hem over de zaligheid van zijn ziel sprak.
Na dit onderhoud verloochende hij voortaan zijn voorname afkomst en zag af van
zijn krijgsdiensten. Hij verootmoedigde zich volledig en gaf zich geheel en al over
aan Onze-Lieve-Heer. 's Nachts sliep hij niet meer bij zijn vrouw. Hij leefde voortaan
in de vrees voor God en deed met grote ijver boete voor zijn zonden.
Minstens zeven jaar lang droeg hij een maliënkolder op zijn blote huid, en
daaroverheen een haren kleed. Hij sneed de zolen uit zijn schoenen zodat hij met
blote voeten op de grond liep. Maar toen de mensen het eenmaal doorkregen en
opmerkingen over hem begonnen te maken, trok hij zijn schoenen uit en ging
barrevoets. Ook geselde hij zich regelmatig. In deze tijd was onze eerwaarde mater
nog een jong kind. Zij ging met haar vader mee als hij zichzelf pijnigde, want zij
was een goed kind.
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Omdat hij veel van haar hield en verwachtte dat uit haar nog eens iets goeds zou
voortkomen, geselde haar vader Salomé soms ook. Toen Harmen Sticken een tijd
zo vroom geleefd had en vorderde in deugdzaamheid, vroeg meester Geert Grote
zich op zeker moment af hoe het met hem zou zijn. Daarop ontmoetten zij elkaar in
de geest en zo wist meester Geert in welke staat hij leefde. Toen onze eerwaarde
mater veertien jaar oud was, begon zij zich net als haar oudere zussen voor de wereld
te interesseren. Dit was haar vader bepaald niet naar de zin. Hij voegde haar honend
toe dat zij een wuft wicht was, maar het haalde niet veel uit. Hij moest haar wereldse
zin verdragen, net zo lang tot Onze-Lieve-Heer het anders beschikte. Hij begon met
grote ijver een nieuw leven en voleindigde het in zaligheid. Hij is begraven in de
maliënkolder waarin hij penitentie deed. Zijn ziel was een geschikt offer voor God,
en daar gaat het uiteindelijk om.
Maar Salomé, die altijd zijn goede dochter was geweest, gehoorzaamde aan haar
hang naar de wereld en droeg mooie kleren en sieraden. Zij was hoogmoedig en
leefde naar de stijl van de wereld. Salomé was zeer fraai van gestalte, al was zij niet
erg lang. Vaak verkeerde zij aan het hof van hoge heren, waar zij hielp met naai- en
borduurwerk. Wanneer zij bad, dan vroeg zij Onze-Lieve-Heer om geld en goed en
om eer. Dat schonk Hij haar in overvloed, maar op een andere wijze dan zij zich
voorstelde. De eer en de rijkdom die Hij haar later gaf, waren hoger en glorieuzer
voor Zijn aangezicht en eerbiedwaardiger en lovenswaardiger voor alle mensen,
zoals hierna nog zal blijken.
Toen het jubeljaar 1400 aanstaande was werd onze heilige vader paus Urbanus VI
door barmhartigheid bewogen vanwege de grote sterfte die er toen heerste. Hij bracht
de periode tussen de gulden jaren terug van vijftig naar veertig jaar. In 1390 begonnen
de mensen daarom ijverig voorbereidingen te treffen
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om in Rome pena culpa te gaan halen: een volle aflaat voor al hun zonden, pijn en
schuld. Salomé Sticken voelde zich ook sterk geroepen deze aflaat te verdienen. Zij
was toen ongeveer twintig jaar oud. Het idee schrikte haar echter een beetje af, want
zij vreesde in Rome de mensen niet te kunnen verstaan. Juist op het moment dat zij
zich hier zorgen over maakte, beschikte Onze-Lieve-Heer het dat zij heer Johan de
Waal ontmoette. Met heer Johan had Hij ook grote dingen gedaan, want deze had
zich volkomen bekeerd en was nu proost en prior van het klooster Bethlehem te
Zwolle. Hem vertelde zij van haar verlangen de aflaat te gaan halen. Daarop
antwoordde hij: ‘Volg mij, en je zult een reis naar Rome maken!’ Geheel naar de
wil van Onze-Lieve-Heer volgde zij hem en hij bracht haar naar Deventer, naar het
Meester-Geertshuis. Toen de zusters haar zagen wilden zij haar niet zomaar aannemen,
omdat zij er zo werelds uitzag: opgesmukt, pronkerig en met groene schoenen. Men
wilde daarom eerst haar geestkracht en haar weerstand eens beproeven.
In het Meester-Geertshuis woonde toen een eerzame weduwe, Lutgard Ominghes
genaamd. Ook aan haar had Onze-Lieve-Heer Zijn barmhartigheid bewezen, want
zij was bekeerd dank zij de prediking van meester Geert Grote en had zich daarna
zoveel mogelijk vernederd. Later is zij met een van haar dochters en vier kleindochters
hier in Diepenveen komen wonen. Deze dochter had ook nog een zoon die priester
was en in het klooster Mariënborn bij Arnhem verbleef. Bovendien woonde er een
vijfde dochter in het Meester-Geertshuis. Deze vrouw, die Harmen Hubers of Ter
Brack heette, had dus zes kinderen die in de geestelijke staat leefden. Lutgard
Ominghes was een goede boom, waaraan God veel goede vruchten gunde.
Salomé Sticken werd enige tijd onder het toezicht geplaatst van deze zalige Lutgard,
een vrome vrouw, zodat zij de oprechtheid van Salomé's bedoelingen kon toetsen.
Al na korte
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tijd was men van de zuiverheid van haar voornemen overtuigd. Zij was vurig, eerzaam
en standvastig.
Toen de duivels zagen dat hun een zo kostelijke buit zou ontsnappen, kwelden zij
haar hevig, zichtbaar zowel als onzichtbaar. Maar Salomé bleef met kracht vertrouwen
op haar zoete Lieve-Heer, die haar steunde door haar te leren en te leiden. Hij had
haar namelijk uitverkoren en geroepen om flink en trouw in Zijn wijngaard te werken
ten behoeve van de zaligheid van vele zielen. Daarom was het ook goed en
noodzakelijk dat de duivels haar verleidden. Nu leerde zij door eigen ervaring deze
bedreigingen kennen, waardoor zij later in staat was haar ‘dochters’ en ‘kinderen’ van wie God de vader zou worden - met raad en daad bij te staan.
Als de duivel haar zo bang maakte, luisterde zij naar wat de Heilige Geest haar
ingaf en naar de raad van haar heilige beschermengel, en vertelde aan heer Florens
en de andere paters wat de duivel in haar aanrichtte en vroeg hun wat zij moest doen.
De raad van de paters volgde zij altijd op. Uit haar krachtige houding begreep men
dat de bekering van Salomé Sticken waar en oprecht was. Zij beschikte over een
stevig fundament en er zou nog eens iets goeds en iets groots uit haar voortkomen.
Zonder verdere terughoudendheid werd zij in de gemeenschap van het
Meester-Geertshuis opgenomen. Daar vorderde zij op de weg der deugden. Zij was
voor iedereen een voorbeeld van deugdzaamheid. Iedereen hield van haar en
respecteerde haar van harte vanwege haar vroomheid. Zwijgen, onderdanig zijn,
toegeven en heel haar gemoed op de Heer richten was het hoogste wat zij verlangde.
Zij verrichtte met graagte handwerken, enerzijds omdat het nederig werk was en
anderzijds omdat zij zich hierbij uitstekend kon overgeven aan Onze-Lieve-Heer.
In het Meester-Geertshuis leefde ook de vrome zuster Katharina van Arkel, een
uitermate geestdriftige vrouw. Ook zij
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was door meester Geert bekeerd en op haar beurt wist zij vele mensen naar
Onze-Lieve-Heer over te halen. Zuster Katharina had de taak de contacten met de
buitenwereld te onderhouden. Gebeurde het dat zij zaken had af te handelen met
hooggeplaatste of andere wereldlijke mensen, dan nam zij uit respect zuster Salomé
Sticken mee. Die was hiermee echter weinig gelukkig, want zij was helemaal niet
op dergelijke eerbewijzen uit. Toen zij de wereld achter zich liet, deed zij dat zo
hartgrondig dat zij van deze eerbied eerder pijn ondervond dan dat zij erdoor vereerd
was. Zij zocht en wilde immers niets anders dan alleen met Onze-Lieve-Heer leven.
Zij beklaagde zich bij onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, over de pijn
die zij ondervond. Daarop verbood hij zuster Katharina haar nog langer mee te nemen,
waardoor zuster Salomé werd tevreden gesteld.
Op een keer was zij 's nachts opgestaan omdat zij een sterke aandrang voelde om
te bidden. Terwijl zij lag te bidden zag een zuster dat zij door een licht werd
omschenen. Zij hoorde ook een stem die zei: ‘Dit is degene over wie het hele hemelse
leger zich verheugt.’ O, zo een groot, waarachtig en zuiver streven tot God had zij,
dat Hij Zich verwaardigde dit aan de mensen te tonen.
Zuster Salomé had nog maar enige jaren in het Meester-Geertshuis gewoond toen
zij tot rectrix werd gekozen. Weliswaar was zij aan de jonge kant, maar haar vurigheid
en haar deugdzame en voorbeeldige levenswijze lieten geen andere keuze toe. Toen
zij hoorde dat zij gekozen was, ging zuster Salomé uit pure wanhoop heimelijk naar
de zolder van de kerk en bleef daar een hele tijd zonder eten of drinken zitten. De
zusters zochten haar overal met grote ijver. Ten langen leste moest zuster Berte ter
Clocken voor een bepaalde boodschap naar de zolder. Nog vol van de vruchteloze
zoektocht sprak zij in zichzelf: ‘Zeker Salomé, het is uw schuld dat u ons zoveel

W.F. Scheepsma, Hemels verlangen

27
overlast bezorgt.’ Salomé dacht toen dat zuster Berte haar zag, maar dat was niet zo.
Zij kwam te voorschijn, sprak in dieptreurige stemming met zuster Berte en ging ten
slotte met haar mee. Zij bleef zeventien jaar rectrix, hetgeen haar veel innerlijk lijden
heeft gekost. Haar ambt viel haar vreselijk zwaar. Zij had zich er zo graag mee
tevreden gesteld een gewone zuster te zijn, die zich met een onbekommerd hart aan
Onze-Lieve-Heer kon overgeven en Hem voortdurend met haar hele hart kon genieten.
Zij probeerde door middel van vele listen aan haar ambt te ontkomen maar die genade
was haar niet vergund. De zusters hielden zeer veel van haar en achtten haar zeer
hoog; daarom wilden zij hun rectrix niet kwijt. Zuster Salomé klaagde haar nood
eens bij zuster Eefse Hodden. Deze gaf toe dat zij bij haar zoveel verdriet waarnam
dat zij haar er graag van had willen verlossen.
Ook al was het de taak van de rectrix om niet alleen zorg te dragen voor het
zieleheil maar ook voor de wereldse dingen, toch ging zij niet geheel en al op in
materiële zaken. Zij leende zich er wel voor wanneer het nuttig of noodzakelijk was.
Had zij evenwel een beetje tijd waarin zij zich aan Onze-Lieve-Heer kon overgeven,
dan deed zij dat met een zo volkomen hart dat het leek alsof dergelijke aardse zaken
haar geheel niet raakten. Zo volledig was zij op zulke momenten ingekeerd in
Onze-Lieve-Heer - en Onze-Lieve-Heer in haar - dat zij nauwelijks wist wat er om
haar heen gebeurde.
Op een keer zou een van de broeders van het gemene leven zijn eerste mis celebreren
in de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Deventer. Uit goddelijke toewijding gaf onze
eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, vier of vijf van de oudste zusters
toestemming om die mis bij te wonen; zuster Salomé was een van hen. In de kerk
zocht zij haastig een rustige plek waar zij vrij en onbekommerd met Onze-Lieve-Heer
samen kon zijn zoals zij dat gewend was. Zij wist echter niet dat de plek waar
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zij ging staan er een was waar geen vrouwen hoorden te komen. Het was niet ver
van het altaar waar de priester zijn eerste mis opdroeg. Daar lag zuster Salomé dan,
alleen als vrouw te midden van mannen. In een staat van diepe toewijding en
verrukking verkeerde zij met Onze-Lieve-Heer terwijl zij meende alleen te zijn. Haar
tranen liet zij daarom de vrije loop. Zij werd zo overstelpt door goddelijke genade
dat zij wat onbeheerste geluiden maakte. Verstoord keken de mannen om en vroegen
wat er aan de hand was. Een man zei: ‘Ach, het is zo'n dwaze begijn. Laat haar maar.’
Zij was zo innig met Onze-Lieve-Heer verenigd dat zij niet wist wat haar overkwam.
Pas later vertelde men haar dat zij tussen de mannen geknield gelegen had en voor
gekke begijn was uitgemaakt.
Zij kwam vaak naar Diepenveen in de tijd dat zij nog in het Meester-Geertshuis
woonde. Eens bleef zij wat langer, op een dag dat men 's ochtends vroeg de Getijden
van de Eeuwige Wijsheid las. Zuster Elsebe Hasenbroecks had toen weekdienst in
de keuken. Daar wees men de eerzaamste en vroomste zusters voor aan, opdat die
het werkvolk - en vooral de lekebroeders - wat goeds bij zouden brengen. Dit lukte
maar al te vaak, hetgeen grote zielevrucht opleverde; dat is door deze en gene nu wel
erkend. Zuster Elsebe moest om een of andere reden in het bedehuis zijn. Daar zag
zij de zusters vol oprechte geestdrift de getijden lezen. Vooral zuster Salomé las zo
aandachtig en vroom dat zuster Elsebe op de drempel bleef staan om naar haar te
kijken. Toen zag zij vurige stralen van zuster Salomés mond naar haar spinrokken
schieten, veelkleurig als de zon, telkens als een woord haar lippen verliet. Hiermee
bewees Onze-Lieve-Heer hoe aandachtig haar hart op Hem gericht was.
In het jaar des Heren 1408 deed zuster Salomé een allerlaatste poging om van haar
ambt verlost te worden. Zij bedacht een
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uitvlucht en vroeg verlof om naar Kampen te gaan. Daar bleef zij zo lang als haar
was toegestaan en daarna werd zij tot tweemaal toe gemaand weer thuis te komen.
Zij kwam echter niet. Volgens de regels van het Meester-Geertshuis had zij daarmee
haar plaats verbeurd. Dat was ook de bedoeling, want zij wilde verlost worden van
de last van haar ambt. Zij hoopte in Diepenveen te kunnen komen en dacht hier van
dergelijke zware plichten te zijn gevrijwaard. Onze eerwaarde vader, heer Johan
Brinckerinck, gebood haar toen naar Diepenveen te komen.
Zij arriveerde een dag of acht voor Sint-Agnes [dus circa 14 januari] en op de
vooravond van deze feestdag werd zij ingekleed. Dit wilde zij zo omdat zij het
geroddel van de mensen voor wilde zijn. De twaalf zusters die het jaar tevoren op
Sint-Agnes waren ingekleed deden op dezelfde dag in het jaar des Heren 1408
professie. Toen men zuster Salomé het novicengewaad gaf waarmee zij zou worden
ingekleed, werd zij boos en weigerde. Zij wilde liever lekezuster worden. Zij
stribbelde hevig tegen, maar de zusters maakten haar wijs dat het kleed geen echt
novicenhabijt was omdat er geen mouwen in zaten. Dat stelde haar gerust en zij
geloofde dat de lekezusters inderdaad zo gekleed gingen - er waren hier toen nog
geen echte conversinnen. Op deze manier werd zuster Salomé dus toch novice. Zij
vervulde eerzaam en vroom haar plichten in het koor en elders. Toen zij jong was
had zij haar psalter leren lezen en zingen, wat nu goed van pas kwam.
In het jaar des Heren 1408, op Sint-Remigiusdag [1 oktober], werden er zeven
jonge zusters ingekleed. Zij werden aan de zorg van zuster Salomé toevertrouwd,
die hun novicenmeesteres werd. De jonge zusters hielden erg veel van haar en
beschouwden haar als een heilige. Dat was zij inderdaad, want haar hele manier van
leven was heilig en voorbeeldig. In het jaar des Heren 1409, niet lang na haar
professie, werd zij subpriorin.
Drie jaar later, rond Sint-Jan [24 juni] van het jaar des
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Heren 1412, werd zij tot priorin gekozen. Met deze uitverkiezing had zij de grootste
moeite. Daarom maakte zij het de paters ook uitermate lastig voordat zij toestemde.
Uiteindelijk moest zij wel toegeven, hoezeer het haar ook tegenstond. Zij was naar
hier gevlucht om een soortgelijke taak te ontlopen, maar God kan men niet
ontvluchten, hoe ver men ook reist.
Mater Salomé regeerde de kinderen die God haar toevertrouwde zeer eerzaam en
vroom en met een ootmoedig en innig hart. Dank zij de goddelijke genade stichtte
zij de zusters door haar volkomen levenswijze. Zij beoogde en begeerde niets anders
dan Onze-Lieve-Heer naar waarheid in alle dingen te zoeken. De zusters hielden van
haar, respecteerden haar en behandelden haar met eerbied.
Haar lessen waren uitermate inspirerend, als een brandende vlam. De zusters
ervoeren het als een groot gemis als zij vanwege andere verplichtingen niet in staat
waren het schuldkapittel of andere gezamenlijke vergaderingen bij te wonen.
De lessen die mater daar gaf wekten ons op tot deugdzaamheid, versterving,
zelfverloochening, onderlinge nederigheid en de bereidheid de minste te willen zijn.
Ook spoorde zij ons aan tot het ‘stelen’ van elkaars goede werken en ernaar te streven
elkaar in deugdzaamheid te boven te gaan. Wij moesten ook de deugden van anderen
leren zien en ons ervoor verontschuldigen dat wij zover nog niet zijn omdat wij zo
traag en onachtzaam zijn. Steeds moesten wij proberen ons hart gericht te houden
op Onze-Lieve-Heer en met Hem verbonden te zijn. Hem moesten wij onze
zwakheden en tekortkomingen belijden en bidden en smeken om Zijn hulp bij het
bewandelen van de koninklijke weg. Hem behoorden wij met hart en ziel te beminnen.
Wij dienden in dankbaarheid ernaar te verlangen aan Hem te hangen. De dingen die
wij behoren te doen en in acht dienen te nemen moesten wij met vurige ijver
verrichten, want God heeft de biijmoedige gever lief. Voor alles was zuster Salomé
een opwekster tot de liefde voor Onze-Lieve-Heer, want zij
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was vol, nee, overvol van Zijn minne. Zij hield bijzonder veel van mensen bij wie
zij herkende of aanvoelde dat ook zij Onze-Lieve-Heer liefhadden, koesterden en
zochten. Deze personen ried zij aan dat wij ons best moesten doen om toenadering
te zoeken tot hen die ons niet zo aangenaam waren; hen juist hoorden wij lief te
hebben en hulpvaardig te zijn. Dat namelijk is Onze-Lieve-Heer bijzonder aangenaam.
Wij zouden hierdoor grote genade ontvangen en een zalige zielevrede. Niet alleen
dit, maar ook alle andere dingen die tegengesteld zijn aan onze zinnelijke gevoelens
dienden wij in liefde te omhelzen. Misschien smaakt dit iemand eerst wel zuur, maar
het zal niettemin een zoete nasmaak krijgen: zo iemand wordt verlicht met Gods
genade en vordert van deugd tot deugd.
Zowel binnen het schuldkapittel als erbuiten begunstigde zij vanuit haar grote
liefde de zusters naar gelang de situatie eiste. Viel er geen bijzonder gebrek te
vermanen, dan bedacht zij wel wat, want zij kende de hongerige begeerte van de
zusters. Zij maakte van een zaak die eigenlijk te prijzen was vaak een tekortkoming,
omdat zij niet wist hoe zij hun anders het brood kon geven waar hun geest zozeer
naar verlangde. Als zij de zusters zo corrigeerde, waren dezen eerder verslagen omdat
zij bang waren dat mater boos op hen was dan om de correctie of de vernedering
zelf. Zij gingen dan naar haar toe en vroegen haar ootmoedig om vergiffenis onder
de belofte dat zij zich zouden beteren. Zou zij zich dan ten opzichte van hen
onbezwaard voelen?
Zij corrigeerde de zusters door hen gescheurde en verstelde habijten, koorhemden
of sluiers te laten dragen. Ook gaf zij hun wel schorten als sluier. Bepaalde kieskeurige
zusters kregen bij wijze van oefening de knopen die van de oude slaaprokken werden
afgesneden om er een rozenkrans van te maken. Ondertussen corrigeerde zij hen
door hen nederige werken te laten doen, bij voorbeeld door hen in de eetzaal met
een schotel in de hand brood te laten vragen, hen aan tafel de
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voeten van de zusters te laten kussen, hen op de knieën om schuldvergiffenis te laten
vragen, hen te geselen en meer van dergelijke opdrachten, te veel om op te noemen.
Degenen die zo door haar getuchtigd werden, werden door de zusters die niet zo
openlijk door haar werden aangepakt beschouwd als haar liefste kinderen.
Onder het prioraat van onze eerwaarde mater Salomé Sticken werd het stilzwijgen
streng in ere gehouden. Ook stal men toen voortdurend elkaars nederige werken: de
zusters verrichtten dan in het geheim of 's nachts een ootmoedige taak van een andere
zuster terwijl die de volgende dag niet wist wie het werk voor haar had gedaan. Was
er soms een nederig werk te doen en een zuster kon daarbij niet aanwezig zijn, dan
meende zij dat haar groot onrecht was aangedaan. Dergelijke teleurstellingen werden
nauwelijks verdragen en het duurde enige tijd voordat zij hun zelfbeheersing
terugvonden. De zusters hadden toen voorkeur voor nederig werk, de lelijkste kleren,
het slechtste gereedschap en de laagste positie. Dat is: het bewandelen van de
koninklijke weg, zonder kieskeurigheid ten aanzien van uitwendige of inwendige
zaken.
Niet alleen mensen waren onze eerwaarde mater gehoorzaam, maar ook verstandeloze
dieren als katten. Men vertelde haar eens dat de kat gewoon was ratten te eten en
daar dan onpasselijk van werd. Daarop verbood zij de kat nog langer ratten te eten;
zij moest die maar bij haar brengen. De kat was gehoorzaam en at geen ratten meer
maar bracht ze voortaan naar de refter. Zij legde ze dan bij de plaats waar mater altijd
zat, niet alleen ratten maar ook mollen.
Bij een andere gelegenheid kwam een kat luidruchtig miauwend de kapittelzaal
binnen, net toen daar het schuldkapittel werd gehouden. Toen sprak mater krachtig:
‘Wat gaat die vuile kat toch tekeer. Jaag haar weg!’ De kat kwam naar haar toe en
ging languit voor haar op de mat liggen, alsof zij schuld wilde
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bekennen. Mater gebood haar weg te gaan. Daarop stond het dier op en ging
gehoorzaam weg. Iedereen die dit zag was zeer verwonderd. Mater sprak tot de
zusters: ‘Kijk, deze kat leert u iets. Zij geeft u een voorbeeld van ootmoedige
gehoorzaamheid’, en meer van dergelijke woorden.
Onze eerwaarde mater had een wonderbaarlijke voorliefde voor het winnen van
zielen voor Onze-Lieve-Heer. Onze eerwaarde prior van Windesheim, heer Johan
Vos van Heusden, weigerde een tijdlang in Diepenveen meer personen op te nemen.
Mater maakte zich sterk voor de toelating van meer zusters toen zij eens samen met
zuster Elsebe Hasenbroecks, destijds procuratrix, bij de prior moest zijn. Hij wilde
er echter niet aan en wees erop dat Diepenveen niet meer mensen mocht opnemen
dan het daadwerkelijk voeden kon. Het klooster was toen nog erg arm. Hierdoor
werd zij alleen nog maar geestdriftiger en zij zei: ‘Onze-Lieve-Heer helpt ons wel.’
Zij had nog wat goudstukken in de schatkist liggen en die wilde zij hem wel geven.
Vervuld van haar vurig enthousiasme zei mater: ‘Wij hebben het niet nodig’, maar
heer Johan wilde het niet aannemen. Korte tijd later berispte hij zichzelf met deze
woorden: ‘Wat verbeelden wij ons wel, te denken dat Onze-Lieve-Heer precies zoveel
mensen kan voeden en niet meer?’ Zijn hart ontstak in geestdrift en hij stond toe dat
wij meer mensen opnamen. Hierna werden er zestien zusters meer toegelaten dan
het toegestane maximum van vijftig.
Onze eerwaarde mater gedroeg zich ten opzichte van onze paters en rectoren
eerbiedig en onderwierp zich geheel en al aan hen. Zij schikte zich ootmoedig en
gelaten naar hun wil. Wel zei zij altijd wat haar mening was, maar daarna liet zij hen
begaan en wachtte hun oordeel af. Meestal volgden de paters haar inzicht, want het
was haar hoogste wens in alle dingen niets anders te doen dan Gods eer te zoeken
en alleen daarnaar te streven. De paters zagen in dat dit haar drijfveer was. Zij
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stelde zich tegenover hen klein en nederig op en liet zich niet voorstaan op eigen
kennis en wijsheid. Liever liet zij het aan Onze-Lieve-Heer over door middel van de
paters de zaken naar Zijn wens te beschikken. Ongaarne deed zij iets zonder de rector
erin te kennen. Ook voor kleinere zaken die zij zonder toestemming mocht afhandelen
vroeg zij hem om zijn mening of liet het hem vragen. Dit deed zij uit nederigheid.
Onze eerwaarde pater heer Joost, prior van het klooster Rugge bij Brielle, was
hier enige tijd rector voordat hij prior van Rugge werd. Hij was een slim, verstandig
en wijs man, en ook ingekeerd en devoot. Deze rector zei van mater dat er tussen
Rome en hier nergens een zo wijze en verlichte vrouw te vinden was, niemand die
zo vervuld was van vlammende goddelijke liefde en van verlangen naar zaligheid
voor de ziel. In dergelijke bewoordingen placht hij zich over haar uit te laten. Omdat
hij deze kwaliteiten in mater herkende, behandelde hij haar met zeer veel eerbied.
Hij ontzag haar zelfs wanneer hij haar eigenlijk had moeten berispen. Het leek of
zijn hele wezen voor haar terugschrok uit oprechte eerbied en heilig ontzag voor de
overvloedige genade die God in haar uitstortte.
Het gebeurde eens dat zij nogal bekommerd was over bepaalde aardse zaken, wat
niet vaak gebeurde. Toen sprak Onze-Lieve-Heer Jezus Christus haar met Zijn zoete
stem openlijk en uitermate liefdevol toe. Hij zei haar dat zij gerust kon zijn want Hij
zou wel voor haar zorgen. Daarmee stelde zij zich tevreden en zij ging welgemoed
verder. Onze-Lieve-Heer sprak wel vaker tegen haar, zowel innerlijk als met
daadwerkelijk stemgeluid, maar nog nooit had Hij haar zo zoetgevooisd toegesproken
als op dat moment. Zij stelde altijd al groot vertrouwen in Hem, maar nu werd zij
nog meer gesterkt, vestigde zich nog meer op Hem en vertrouwde Hem nog
overtuigder.
Onze eerwaarde mater betoonde zich altijd al enthousiast in het toelaten van veel
mensen omdat zij hun zielen wilde win-
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nen, maar vanaf dat moment werd zij nog vuriger. Iedereen die God haar toezond
en in wie zij Onze-Lieve-Heer geheel en al aanwezig vond nam zij aan, of zij nu arm
was of rijk. Wel probeerde zij het de postulantes moeilijk te maken door hun zeer
zware taken in het vooruitzicht te stellen, die het uiterste van hun natuurlijke
vermogens zouden vergen. Degenen die hiertoe toch bereid waren, steeds weer
opnieuw aanklopten en smeekten om opgenomen te worden, kregen ten slotte wat
zij wensten. Op deze manier beproefde mater hen eerst om te kijken of het hun ernst
was. Waren de zusters eenmaal binnen, dan leerde men hun naar alle vormen van
ootmoed en kleinheid te streven en te zoeken naar de verwerpelijkste en nederigste
dingen en karweitjes en bovenal om te zwijgen. Verder onderrichtte men hen in alle
andere vaardigheden die nodig zijn voor het leggen van een goed fundament voor
een heilig en geestelijk bouwwerk.
Terwijl de mensen hier zozeer vorderden, namen ook de tijdelijke en geestelijke
goederen toe. Het koren stapelde zich op de graanzolder op, het brood rees in de
oven, de voorraad voedsel in de potten en in de kelder groeide aldoor en de zusters
namen toe in innigheid. Onze eerwaarde mater zei altijd dat zolang wij hier goede
kinderen waren en ons overgaven aan nederige gehoorzaamheid en liefde tot elkaar,
zij erop vertrouwde dat Onze-Lieve-Heer ons niet zou verlaten. Onder haar leiding
groeide het klooster uiteindelijk tot een bevolking van honderdtien geprofeste nonnen,
veertig lekezusters en acht ongeklede zusters. Bovendien liet zij andere, armere
kloosters ruimhartig meedelen in de rijkdom die God ons verleende. Dergelijke
kloosters ried zij altijd aan ervoor te blijven ijveren veel zielen voor Onze-Lieve-Heer
te veroveren; zij zou wel borg voor hen staan. Zij vertrouwde erop dat
Onze-Lieve-Heer zou zorgen dat dat ook zou lukken, zo groot was haar liefde voor
de zaligheid der zielen. Het ging ook deze kloosters
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zo goed dat zij onze eerwaarde mater lieten weten dat Onze-Lieve-Heer haar belofte
had ingelost. Daarvoor was zij Hem dan heel dankbaar.
Er was eens een tijd van bijzonder grote schaarste. Wij hadden op dat moment ons
koren verkocht en niet meer achtergehouden dan de twee of drie mud die in het huis
van de rentmeester lagen opgeslagen. Dat was zeker niet, te veel, maar onze eerwaarde
mater gaf al dit graan heimelijk weg aan arme kloosters en andere armen zonder dat
de rector ervan wist. Op het moment dat het hem goed leek wilde hij graan laten
halen, maar het was allemaal verdwenen. Toen de heilige vrome vader Hendrik van
Harderwijk, een geprofeste broeder uit Windesheim, dit hoorde, werd hij zeer boos
op mater. Hij verweethaar dat zij niet zoveeI op eigen initiatiefweg had mogen geven;
hij kon dat werkelijk niet toestaan. Zij zei: ‘Onze-Lieve-Heer zal ervoor zorgen dat
wij geen gebrek lijden,’ en dat deed Hij ook. Onze-Lieve-Heer vermeerderde zowel
de tarwe als de rogge die wij nog over hadden, zodat wij geen gebrek leden totdat
de nieuwe oogst binnen was. Bovendien vermenigvuldigde Hij het koren op het veld
in dat jaar zozeer dat wij zevenhonderd mud graan meer hadden dan in het voorgaande
jaar. Daarop zei onze eerwaarde pater dat God haar met overvloed had terugbetaald
en liet haar voortaan begaan.
Ook in een ander jaar van grote krapte liet zij arme kloosters en de armen delen
in wat wij bezaten. Daarop zorgde Onze-Lieve-Heer ervoor dat het jaar daarop een
stuk land zoveel oogst opleverde dat men met de opbrengst het hele perceel kon
kopen. Zij had een wonderlijk vertrouwen in Onze-Lieve-Heer en een mild hart en
een open hand voor de armen en behoeftigen. Van de oogst die God ons jaarlijks
schonk gaf zij de armen jaarlijks een schepel van iedere vruchtsoort. Verder liet zij
ieder jaar ten behoeve van de armen een zogenaamd Antonius-varken vetmesten, dat
aan de arme klerken in Deventer geschonken werd.
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Wanneer God haar met een of andere moeilijkheid belastte, hetzij inwendig of
uitwendig, dan loste onze eerwaarde mater dat zo op. Zij droeg haar zorgen haastig
en vol vertrouwen naar Onze-Lieve-Heer en vroeg Hem om huip. Haar hart en haar
gemoed mochten namelijk niet aan dergelijke dingen onderworpen zijn. Zij kon niet
verdragen dat er ook maar iets tussen haar en God in stond. Onze-Lieve-Heer schoot
haar in deze gevallen altijd snel te hulp.
Uitzonderlijk vlijtig en vroom was zij in het verrichten van handenarbeid. Evenmin
liet zij na te spreken met de zusters als dat vanwege zaligheid van hun zielen nodig
was. Zij wekte hen op tot vurige voortgang en troostte en leerde de zusters die verdriet
hadden of bekoord werden.
Zij ging niet graag naar het spreekvenster om er met mensen uit de wereld te
spreken. Zij ging slechts dan als het fatsoen het haar gebood en als zij begreep dat
het voor het zieleheil van iemand noodzakelijk was. Ook wanneer iemand wanhopig
was of door de duivel werd verzocht of anderszins in grote twijfel verkeerde, ging
zij. In dergelijke gevallen overwon de liefde en ging zij naar het venster. Zij troostte
en stichtte hen dan en was zeer spraakzaam, waardoor deze mensen, mannen zowel
als vrouwen, er weer een hele tijd tegen konden. Zij verlieten haar daarna gesterkt
en getroost in de Heilige Geest, dankten Onze-Lieve-Heer en waren blij dat mater
zich had verwaardigd met hen te komen praten. Het werd als een groot goed
beschouwd haar te spreken te krijgen, dat de reis die men ervoor moest maken
ruimschoots vergoedde.
Haar diensten in het koor vervulde onze eerwaarde mater met grote ijver, dag en
nacht. Zij deed daar eerzaam en vroom haar taken zolang zij ertoe in staat was. Ja,
zij ging hierin haar lichamelijke krachten zeer te boven, zodat de zusters zich erover
verbaasden. Maar het waren de aandrift van de Heilige Geest en de liefde van God,
waarvan zij overvloedig vervuld was, die dit in haar bewerkstelligden. Want hij die
door de
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minne Gods geregeerd wordt ontvangt bovennatuurlijke wijsheid en kracht, zoals
men uit haar werken kan aflezen. Tijdens de diensten in het koor leek zij wel een
serafijn: bij alles wat zij daar te doen had ontvlamde zij in een zodanige brand van
goddelijke liefde dat zij eruitzag als een vurige vlam. Vaak kon zij deze vervuldheid
van haar hart niet verbergen, zodat wij het opmerkten. Zij was naar waarheid een
vurige vlam. Waar zij ook was, altijd was haar geliefde Bruidegom in haar hart,
boven alles wat is en ooit zal wezen.
Dit toonde Onze-Lieve-Heer eens aan een zuster, die een beetje boos op mater was.
Deze zuster zag voor haar geestesoog een buitengewoon aangename en fraaie groene
weide, die wondermooi versierd was met alle bloemen die men maar bedenken kan.
Midden op die weide lag een groot, in- en ingloeiend vuur, waaruit een hoge vlam
omhoogschoot tot aan de hemel toe. Boven in die vlam vertoonde zich een zeer fraai
gezicht. Daarop werd de zuster gevraagd of zij dat gezicht misschien herkende. Zij
zei van niet. Haar werd gezegd dan nog maar eens beter te kijken. Zij keek nogmaals
en toen werd haar gevraagd of zij het gezicht nu nog niet herkende. Zij antwoordde
toen: ‘Als het onze mater niet is, dan weet ik het niet.’ Toen zei de stem: ‘Die is het.
En zo staat zij zevenmaal per dag in lichterlaaie voor het aangezicht Gods omwille
van de zaligheid van haar ziel.’ De stem zei verder: ‘Hoed u ervoor boos te zijn op
zo iemand!’ Vanaf dat moment was de zuster verlost van haar ergernis over mater.
Hoe zwak of ziek zij ook was, altijd las mater 's nachts de metten, zolang zij in staat
was haar getijden te bidden. Zij bad daarnaast dagelijks alle andere getijden.
Tijdens de mis gebeurde het zelden dat zij niet werd overstort met de overvloeiende
genadegave van innige en vrome tranen.
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Zij was wonderbaarlijk nederig en deemoedig, niet omdat dat haar aard was maar
juist door de genade. De kleine kwade invallen die zij wel eens had deden haar pijn
alsof het zware zonden waren. Deze beleed zij altijd op klaaglijke wijze in het
schuldkapittel en zij vernederde zich ervoor tegenover de zusters. Tijdens de biecht
bekende zij deze kleine zonden altijd onder zoveel tranen aan onze paters dat het
leek of het biechtvenster met water was overgoten; zo zwaar viel het haar wanneer
er iets tussen haar en haar Bruidegom in stond. Haar diepe inzicht en het overvloedige
licht van de genade Gods dat in haar was veroorzaakten dat zij niets kon verdragen
dat niet puur God was of omwille van God werd gedaan.
Op een keer wilde een zuster mater in het koor aanspreken terwijl die helemaal in
haar Geminde opging. Zij zei toen: ‘Ik moet eerst zelf iets ontvangen voordat ik het
u geven kan.’
Bij een andere gelegenheid beklaagde diezelfde zuster zich bij haar. Als zij 's
avonds met Onze-Lieve-Heer was verenigd, sloeg de klok altijd. Deze verstoring
vond zij erg vervelend. Mater antwoordde haar: ‘Lieve kind, dat overkomt mij zo
vaak.’
Op het Pinksterfeest in het jaar des Heren 1416 gingen de zusters ter communie.
Aan een novice toonde Onze-Lieve-Heer bij die gelegenheid de grote liefde en de
brandende begeerte die mater tot het Heilige Sacrament had. Een aantal novicen had
tot op dat moment nog nooit binnen het slot gecommuniceerd. Daarom vroegen zij
de subpriorin, zuster Liesbeth van Delft, hoe zij zich moesten gedragen. Die
antwoordde dat zij goed moesten letten op wat de andere zusters deden en dat zelf
ook doen. Een van deze novicen, zuster Anna Scholten, keek nauwkeurig toe. Toen
de bel klonk ten teken dat de zusters ter communie moesten gaan, zag zij met haar
lichamelijke ogen dat onze eerwaarde mater Salomé uit haar koorstoel oprees met
een waskaars in haar hand die brandde als een fakkel. Hieruit blijkt hoe hevig en
vurig de vlam was van de
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liefde die zij voelde tot Onze-Lieve-Heer bij het ontvangen van het kostbare Heilige
Sacrament. Toen men bij een volgende gelegenheid weer zou communiceren, lette
zuster Anna goed op, want zij dacht dat het gebruikelijk was dat de priorin een kaars
meedroeg. Nu zag zij echter niets. Daaruit concludeerde zij dat de priorin dit alleen
bij hoogfeesten deed.
Kort daarna was zij eens bij de kosteres, Zwene ter Poorten, en haar zus. Zuster
Anna vroeg hun of onze eerwaarde mater soms alleen op hoogtijdagen met een kaars
naar het Heilig Sacrament ging. De twee zusters antwoordden dat zij van geen kaarsen
wisten. Toen zuster Anna dat hoorde, raakte zij erg van streek. Zij deed er het zwijgen
verder toe, want zij realiseerde zich dat zij een visioen van God had gekregen waaruit
maters heiligheid en haar vurige liefde tot Onze-Lieve-Heer bleek.
Ook vertelde onze eerwaarde pater Joost over mater dat, wanneer zij communiceerde,
het Heilig Sacrament uit zijn hand verdween zonder dat hij wist waar het gebleven
was. Hij vroeg zich dan bezorgd af of hij de hostie misschien had laten vallen. Had
onze eerwaarde mater eenmaal gekregen wat zij begeerde, dan stond zij op en ging
in vrede heen met haar beminde Heer en Bruidegom. Hieruit blijkt hoeveel genoegen
Onze-Lieve-Heer erin schepte te rusten in haar ziel.
Zij had een bijzonder grote liefde en begeerte tot het ontvangen van het Heilig
Sacrament. Wanneer zij de Heilige Hostie zou ontvangen, kon zij in de nacht eraan
voorafgaand na de metten niet meer slapen. Zij verlangde met een zo grote, hongerige
begeerte dat zij nauwelijks kon wachten tot de tijd was aangebroken.
Op een keer greep zij zuster Zwene ter Poorten, toen kosteres, bij haar arm. Haar
vroeg zij onder een stortvloed van tranen en nauwelijks in staat een woord uit te
brengen haar te ondersteunen bij het ontvangen van Onze-Lieve-Heer. Zij smachtte
naar de hostie en kon bijna niet wachten, zozeer was
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zij ontbrand in liefde tot Hem. Het zou te ver voeren om heel haar gedrag bij
gelegenheden waarbij zij door haar geestdrift bijna buiten zinnen raakte te beschrijven.
Als zij het kostelijke Heilig Sacrament ontving, nam zij het aan met vurige liefde en
begeerte, onder een stortvloed van tranen. Zij vroeg Hem altijd of Hij haar laatste
voedsel mocht zijn in dit gebed: ‘O mijn allerliefste Lief, ik bid U of Uw Heilig Vlees
en Uw Heilig Bloed mijn laatste spijze mogen zijn.’ Op haar sterfbed kreeg zij
inderdaad waarom zij gebeden had. Met dit gebedje boog zij voor Onze-Lieve-Heer:
‘O innig Geliefde, voor U buig ik. Met heel mijn hart begeer ik U. Moge de Heilige
Drievuldigheid mij bewaren. Moge de Heilige Geest mij ontsteken, vurig maken en
verlichten, en mij verenigen met U. O innig Geliefde, dat bid ik U.’
Zeven of acht jaar voordat zij haar ambt neerlegde, was zij voortdurend ziek. Daarom
wilde zij graag van haar taak worden verlost. Onder tranen smeekte zij hierom bij
de patersvisitatoren. Hoewel zij uiteraard voortdurend vrijgesteld wilde worden,
vroeg zij het nu echt met heel haar hart. Tijdens de visitatie van dat jaar smeekte zij
om te mogen worden verlost van haar ambt. Als gevolg van haar ziekte zou het
klooster afglijden en achteruitgaan, zo pleitte zij.
Jaar op jaar ijverde zij voor haar zaak, maar de zusters wilden haar niet kwijt als
priorin en herkozen haar steeds. Toen zij haar zin niet kreeg, schikte zij zich vroom
en nederig, hoe zwaar het haar ook viel. Zozeer was zij met Gods wil verenigd dat
zij niets anders wilde dan wat God behaagde. Het was haar hoogste wens en streven
in alles te doen wat Zijn allerliefste wil en welbehagen was.
Zij had een speciaal talent voor het geduldig verdragen van de zwakheid van minder
standvastige zustertjes, of het nu in het geestelijke of in het lichamelijke vlak lag.
Voor degenen die
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reserves tegenover haar hadden was zij vriendelijker dan voor de anderen. Zij was
vooral barmhartig jegens zusters van wie zij wist dat zij een bepaalde verborgen
zwakheid hadden. Hen verontschuldigde zij geregeld bij de zusters die van dat gebrek
of die zwakte niet zoveel begrepen. Zij hielp deze zwakke zusters liefdevol door met
gevoel voor tact ter verdediging niet veel meer te zeggen dan: ‘Zij zal zich beteren’,
of iets dergelijks. Zo nu en dan stonden bepaalde zusters tegen haar op omdat zij zo
voortdurend de zwakkeren te hulp kwam. Mater deed dit om de opstandige zusters
niet aan te moedigen. Op andere momenten vermaande zij de zwakke zusters echter
zonder terughoudendheid, zowel onder vier ogen als in het openbaar. Onze eerwaarde
mater was vooral zorgzaam en goedgunstig voor zusters die van hun familie en
vrienden weinig steun konden verwachten. Zij hielp hen trouw en gaf hun wat zij
nodig hadden in moeilijke momenten, soms openlijk en soms heimelijk. Wat moeten
wij hier nog meer over zeggen? De genade die God over haar uitstortte is
onuitsprekelijk groot. Zij was ons een vrome en trouwe moeder; iedere zuster kreeg
van haar wat zij goed en noodzakelijk achtte, zowel overdag als 's nachts en voor de
ziel zowel als voor het lichaam.
Over deze genadegave beschikte zij al toen zij nog mater was van het
Meester-Geertshuis. Daar woonde toentertijd een goede, vrome en devote zuster die
aan een verborgen ziekte leed waardoor zij uitermate angstig kon zijn. Deze ziekte
was haar niet aan te zien, maar veroorzaakte bij haar wel een hevige aandrang om
veel te eten. Niettemin was zij niet bij machte veel arbeid te verrichten, waardoor er
nauwelijks een zuster te vinden was die haar houding begreep of wilde billijken,
behalve dan onze eerwaarde mater. Men bracht haar urine naar een dokter, maar die
kon er niets uit aflezen. Zo doet Onze-Lieve-Heer wel vaker met Zijn uitverkorenen
die Hij binnenkort thuis wil halen. Eerst moeten zij wat worden versierd met lijden,
vernederingen en dergelijke, zodat zij enigszins aan
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Hem gelijk zijn als zij bij Hem komen. Toen de dokter uit haar water niets kon
afleiden kon de zuster nog veel minder begrip verwachten. De zuster verdroeg dit
echter ootmoedig en lijdzaam. Heel haar hoop stelde zij op Onze-Lieve-Heer en op
onze eerwaarde mater, die vol was van liefde en barmhartigheid. Onze eerwaarde
mater voelde een diep medelijden met deze zuster en kon nauwelijks geloven dat de
dokter niets had kunnen vinden. Daarom nam zij het water heimelijk weg om zelf
van de dokter te horen wat hij ervan vond. Hij onderzocht de urine nogmaals, maar
wat hij ook keek, een ziekte ontdekte hij niet. Mater zei hem dat de zuster heel erg
angstig was. De dokter antwoordde dat hij dat best wilde geloven maar dat hij haar
verder niet kon helpen. Daarop legde mater zich er verder bij neer en troostte de
zuster zo goed zij kon. Mater deed haar uiterste best om haar te geven wat zij kon.
Zij haalde stiekem voedsel uit de keuken of waar zij het maar krijgen kon en bracht
het de zuster. Ook in andere zaken was zij haar goedgunstig zoveel zij kon of durfde.
Onze-Lieve-Heer laat Zijn uitverkorenen, die met heel hun hart hun toevlucht bij
Hem gezocht hebben, niet in de verdrukking achter. Onze eerwaarde mater zag
Onze-Lieve-Heer vaak in haar nabijheid, bebloed en geslagen alsof Hij pas gegeseld
was. Dit verlichtte op prettige wijze haar eigen lijden. Onze eerwaarde vader, heer
Johan Brinckerinck, had haar geboden Onze-Lieve-Heer, wanneer zij Hem bij zich
zag, opdracht te geven heen te gaan want zij mocht Hem niet zien. Zij gehoorzaamde
en deed wat haar was opgedragen, maar de Heer ging niet eerder weg dan Hij zelf
wilde.
Het gebeurde tijdens het schuldkapittel eens dat de zusters haar zo hevig
beschuldigden dat zij daardoor in haar lijden zo glorieerde dat zij alle zusters daarin
te boven ging. Zij voelde zich toen van binnen zo overweldigend tot Onze-Lieve-Heer
aangetrokken dat zij de macht over haar ledematen verloor
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waardoor men haar weg moest dragen. Dit alles onderging zij zo vroom en vredig
dat het met woorden niet is uit te drukken.
Toen de hoge, glorieuze Bruidegom Zijn bruid op deze manier had laten verfraaien
en zij kostelijk gesierd was, haalde hij haar met veel vertoon van waardigheid naar
huis. Zij zou voortaan Zijn genoeglijke aanwezigheid met grote eer en in overvloedige
vreugde voor altijd en eeuwig mogen genieten als beloning voor het korte lijden dat
zij hier op aarde vroom om Zijnentwil had geleden. Zij stierf aan de ziekte van het
rode water oftewel waterzucht. Toen de Bruidegom met haar ziel was heengegaan
en haar ootmoedige en vrome lijdzaamheid bij wijze van testament naliet, werd zij
hevig beklaagd. De deugden waarmee God haar had overstort werden toen rondom
bekend gemaakt.
De grote deugdzaamheid en het verstand van onze eerwaarde mater blijken bij
voorbeeld uit hetgeen onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, over haar zei.
Het was nog in de tijd dat zij subpriorin was. Er zou toen een zeer wereldse jonkvrouw
naar Diepenveen komen die bij haar ouders was weggelopen. Zij werd naar het
priesterkoor gebracht en ontmoette onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck,
voor het hoogaltaar. Daar sprak zij met hem en deelde hem haar intentie en verlangen
mee. Hij vroeg haar hoe zij heette en zij zei het hem. Heer Johan ontstak meteen in
enthousiasme, want hij was de zaak van de zaligheid der zielen zeer toegedaan. Hij
bood haar hier vriendelijk een plaats als koorzuster aan. Op hetzelfde moment sprak
hij uit de volheid van zijn gemoed: ‘Zuster Salomé zal uw moeder zijn. Spreek met
haar en wees openhartig tegen haar. Ik ken niemand die zo innerlijk gericht en verlicht
is als zij en zo vurig vordert in deugdzaamheid. Geef u aan haar over en doe wat zij
u aanraadt, dan zal het u goed gaan. Zij is een verlicht iemand die Onze-Lieve-Heer
innerlijk schouwt.’ Dergelijke woorden sprak hij tot haar. Zij deed wat hij haar
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aanried en werd maters allerliefste vriendin, iemand die tegen haar even openhartig
was als tegen zichzelf.
Onze eerwaarde mater wist zich buitengewoon gemakkelijk afzijdig te houden van
de omgang met de tijdelijke, uitwendige zaken, omdat zij wist dat die in goede handen
waren. Zuster Elsebe Hasenbroecks beheerde deze materiële zaken namelijk in haar
functie van procratrix, een taak die zij al vervulde sinds de tijd dat het klooster
besloten was. Samen waren zij eendrachtig in de dienst van Onze-Lieve-Heer en
uiterst ootmoedig tegenover elkaar. Zuster Elsebe deed niets zonder dat mater ervan
wist of haar raad had gegeven. Waren er zaken waarbij zij bepaalde hulp of raad
nodig had, dan bàd zij Onze-Lieve-Heer of Hij die aan mater wilde ingeven, als Hij
het tenminste goed vond. Wat mater haar vervolgens aanried of zei, nam zij aan alsof
Onze-Lieve-Heer het zelf gezegd had. Kwam zuster Elsebe soms uit gehoorzaamheid
en pure nederigheid met kleinere zaken bij haar, dan droeg mater haar op te doen
wat zij zelf het beste achtte. Dan ging zij meteen heen, was haar gehoorzaam en deed
aldus. Ten opzichte van elkaar waren zij uitermate ootmoedig; zij waren één in een
allesomvattende liefde, want beiden werden geregeerd door de geest Gods, zoals hun
beider levens uitwijzen.
Op een keer vroeg een zuster onze eerwaarde mater om iets dat zij nodig had, wat
haar werd toegestaan. Daarop ging deze zuster naar zuster Elsebe om het te vragen,
zonder te zeggen dat zij toestemming van mater had. Zuster Elsebe zei dat zij het
haar liever niet wilde geven. Gaf zij het haar, dan zouden ook de andere zusters het
willen hebben. Pas toen zij dit hoorde, vertelde zij zuster Elsebe dat mater haar
toestemming had gegeven. Zuster Elsebe werd buitengewoon boos, gaf de zuster een
standje en voegde haar toe dat zij zich haar hele leven nog nooit zo boos had gemaakt.
Het kwelde haar ernstig dat zij zoveel bezwaren had ingebracht tegen een zaak
waarvoor mater
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al toestemming had verleend. Zonder dralen gaf zij de zuster wat zij verlangde.
Tien of elf jaar voor zij van haar ambt werd ontheven, beschikte Onze-Lieve-Heer
het dat zij getroffen werd door een beroerte, al was het niet ernstig. Kort daarna
kwam zij bij onze eerwaarde pater van Windesheim, heer Willem Vornken. Zoals
altijd vernederde zij zich voor hem, maar deze keer nog veel heviger omdat zij er nu
enige reden toe had. Onder andere legde zij hem voor dat nu haar geestelijke
vermogens wat af waren genomen zij haar ambt niet meer goed kon uitvoeren. Maar
hoe zij ook smeekte, zij kreeg van hem weinig bijval. Wel kwam heer Willem haar
in zoverre tegemoet dat zij voortaan samen met de subpriorin en de procratrix de
beslissingen mocht nemen. Zuster Griete van Ahuis was toen subpriorin en zuster
Trude van Compostel procratrix. Sinds dit gebod deed de vrome, heilige en
ootmoedige mater helemaal niets meer zonder de mening te vragen van deze twee
zusters, hoe onbelangrijk een zaak ook mocht zijn. Omdat zij dit zo letterlijk opvatte,
ondervonden de zusters hier nogal wat last van, waardoor het ook de prior van
Windesheim ter ore kwam. Daarop liet de prior weten dat hij niet had bedoeld dat
zij zich zo zou gedragen.
Ongeveer een jaar voordat zij van haar taak werd ontslagen wendde zij zich
helemaal af van uitwendige zaken. Vroeg men haar daar toch naar, dan kreeg men
geen antwoord. Uit zuivere deemoed deed zij dan of zij het niet verstond. Sprak men
daarentegen met haar over de zwakheid van de ziel, over een goed woord uit de
Heilige Schrift of over iemands vorderingen, dan leek het of zij jaren jonger werd.
Daardoor raakte zij zo verrukt dat het voor niemand verborgen bleef die met haar
sprak. Wie bij haar raad en hulp zocht, probeerde zij tegemoet te komen zoveel zij
kon.
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In het jaar 1446 kreeg onze eerwaarde mater eindelijk waarvoor zij uit buitengewoon
vrome nederigheid zo vaak en zo lang had geijverd. Zij werd van haar prioraat verlost,
al kostte het onze eerwaarde pater van Windesheim de grootste moeite. Hij zei: ‘Ik
zal doen wat ik liever niet deed. Ik wilde dat zij twintig jaar jonger was, dan zou zij
haar gelijke niet gekend hebben. Als ik honderd mijl verderop iemand kende die
gelijkwaardig was aan haar, dan zou ik die maar al te graag halen.’ Zo verloste hij
haar van het prioraat omdat haar gezondheid en haar leeftijd het eisten. Niettemin
viel het hem zwaar en leden wij als convent hierdoor nog zwaarder. Op de dag van
de Verheffing van het Heilige Kruis [14 september] werden wij beroofd van een
zodanig edele, getrouwe, barmhartige en vrome lieve moeder dat wij niet zonder
tranen en innerlijke verzuchtingen afstand van haar konden doen. Wat ons nog
enigszins staande hield was dat wij wel merkten en zagen dat zij haar taak niet langer
meer aankon; anders was het voor ons onverdraaglijk geweest een mater van haar
formaat te moeten missen. Onze eerwaarde mater had zich in alle opzichten vroom,
godvruchtig en uitermate vurig betoond in de uitoefening van haar ambt, maar toen
zij priorin af was begon zij zich pas echt in de deugden te oefenen. Het leek wel of
zij een jonge novice was die het met inzet van al haar krachten en met een hartelijke
en begerige liefde Onze-Lieve-Heer in alles naar de zin probeerde te maken. Zij was
ons allemaal een voorbeeld en zij ging ons vurig en in alle eenvoud voor, zonder de
minste tegenwerping te maken. Want waar haar hart vol van was, daarvan getuigden
haar, lippen vaak in de geestdriftige verzuchting: ‘Och, och, kon ik alles maar weer
overdoen!’ Dit grote verlangen en de grote liefde voor dit nieuwe begin behield zij
bijna tot aan haar dood, omdat zij vond dat haar leven nog niet zo was als het hoorde
te zijn en zoals zij graag gewenst had dat het was. Had zij ons altijd geleerd ons over
te geven aan simpele gehoorzaamheid en aan nederigheid zonder tegenwerpingen kortom, streven naar
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alle deugden, in het bijzonder naar de liefde tot God en de onderlinge liefde, nu bracht
zij haar leer veel vuriger in praktijk dan zij ons ooit had kunnen onderwijzen toen
zij nog boven ons stond.
Onze eerwaarde mater Liesbeth Tayen van Tiel, haar opvolgster, gaf haar uit
oprechte eerbied de taak toezicht te houden op de zusters in het spinhuis wanneer zij
zelf niet aanwezig kon zijn. Onze eerwaarde mater Salomé gehoorzaamde nederig,
al kostte het haar moeite. Merkte zij dat de zusters langer praatten dan noodzakelijk
was - uit vergeetachtigheid gebeurde dat nog wel eens - dan vermaande zij hen zeer
bescheiden, nederig en minzaam. In het algemeen accepteerden de zusters deze
vermaningen in alle eer en deugd, maar zoals altijd zijn er onder de goede mensen
ook zwakkeren. Zo waren er een of twee zusters die haar berispingen niet wilden
accepteren. Had mater Salomé hen nog niet lang genoeg achtervolgd en moest zij
hen nu weer controleren, zo vroegen zij. Daarop ging deze ootmoedige ziel naar de
priorin en vroeg haar uit de grond van haar hart en in alle rechtschapenheid of zij
haar weer van deze taak wilde ontheffen en of zij voortaan te midden van de jongste
zusters plaats mocht nemen. Toen de priorin begreep dat zij geen vrede met haar
situatie had, vervulde zij haar wensen. Onze eerwaarde mater was erg blij met haar
voorrecht voortaan bij de jongeren te mogen zitten. Daarmee gaf zij iedereen een
goed voorbeeld. Zij werd door alle zusters hooglijk geprezen en degenen die kritiek
op haar hadden gehad werden door haar houding zeer gesticht. Zuster Salomé was
vlijtig bij de handenarbeid en onderhield daarbij zeer trouw het stilzwijgen. Zij sprak
geen zuster toe zonder eerst gevraagd te hebben of die toestemming had om te praten.
Mocht zij praten, dan zei zuster Salomé zacht en vroom tegen hen wat zij dacht dat
goed voor hen was. Verder streefde zij enthousiast naar de vereniging met haar
beminde Bruidegom.
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Ongeveer een jaar na haar aftreden werd zij steeds vaker ziek waardoor haar conditie
aanmerkelijk achteruitging. Haar leeftijd en haar gezondheid dwongen haar ertoe
voortdurend het bed te houden. Zij was lijdzaam, zachtmoedig, tevreden en minzaam
in de omgang. Ieder die haar verzorgde hield daarom erg veel van haar, en zij gaf
zich aan hen over als aan de oversten. Voordat zij priorin werd, verzorgde en bediende
onze eerwaarde mater Armgert van Stralen van Vollenhove haar. Zij hielden veel
van elkaar en behandelden elkaar met wederzijds respect.
Als zij naar de Mis ging om het Heilig Sacrament te ontvangen, veroorzaakte onze
eerwaarde oude mater vaak overlast door kuchende geluiden en een overvloedige
tranenvloed die voortkwamen uit haar hevige verlangen naar Onze-Lieve-Heer.
Daarom vroeg onze eerwaarde mater Armgert haar op zeker moment of zij niet naar
Onze-Lieve-Heer kon smachten en Hem dankbaar zijn zonder dergelijke toestanden.
Zuster Salomé schaamde zich diep en nam zich voor zich te beteren. Zie, deze
nederige ziel aanvaardde de kritiek zo kalm en vroom alsof het een door haar oversten
opgelegd gebod was. Zij bad Onze-Lieve-Heer of Hij haar wilde helpen zich in deze
zaak te beteren. En Onze-Lieve-Heer hielp haar inderdaad, zodat geen mens haar
voortaan meer hoorde. Ach, waar men deze vrome ziel ook beroerde, aan alle kanten
verspreidde zij de welriekende geur van volkomen deugdzaamheid. Dat was ook
geen wonder, want door haar voortdurend offeren was haar ziel gevestigd op God
en de deugden. Als men haar aanraakte kon derhalve dat niet verborgen blijven
waarvan haar innerlijk zo overladen vol was, als een apotheek die gevuld is met
kostbare en welriekende kruiden. Raakt men deze kruiden aan, dan verspreidt de
reuk zich ook wijd en zijd in alle richtingen.
Vijftien weken voor haar dood, op de Translatie van Sint-Martinus [4 juli], ontving
zij het Laatste Sacrament, vol van devotie en verlangen. Zij hoopte nu eindelijk van
haar lichaam
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te worden ontbonden en naar haar zeerbeminde lieve Bruidegom te gaan. Met Hem
hoopte zij te worden verenigd en Hem wilde zij van aangezicht tot aangezicht
aanschouwen in een onbelemmerde, eeuwigdurende omhelzing van hartelijke liefde.
Dit was haar hoop, haar liefde en haar verlangen en zij ijverde er dag en nacht voor
tot een zalig einde te geraken. Niet lang daarna knapte zij een beetje op, zodat haar
zalige einde nog even werd uitgesteld. Dit stelde haar nogal teleur en zij verlangde
dat mater en de zusters voor haar einde zouden bidden. Zij vreesde dat zij honderd
jaar oud zou moeten worden; op dat moment ontbraken daaraan nog vijftien jaar.
Niettemin wilde zij alleen sterven als Onze-Lieve-Heer het ook wilde, zozeer was
zij één met de wil van haar Bruidegom. Het was haar innigste verlangen en streven
om bij Hem te zijn.
Hoe zwak en ziekelijk zij ook was, als men haar vroeg hoe het met haar ging dan
antwoordde zij timide: ‘Uitstekend. Alles wat Onze-Lieve-Heer doet is goed.’
Zij hunkerde er tijdens haar ziekte zo naar zich met haar geliefde Bruidegom te
verenigen dat men haar vaak met gevouwen handen en gesloten ogen bij haar bed
aantrof. Haar hevige verlangen gaf haar het uiterlijk van een rode, vurige vlam
waardoor zij wel een serafijn leek. Van de aanwezigheid van anderen merkte zij
niets. Zij scheen op zulke momenten niet te zijn waar zij zat maar bij haar beminde
Bruidegom, naar Wie zij met hart en ziel verlangde. Ongeveer acht dagen voor haar
overlijden trof een zuster haar nog aan met een vlammendrood gezicht. Zich aldus
met Hem te verenigen was het grootste genoegen dat zij zich kon voorstellen. Het
is inderdaad ook een waar genoegen voor hen die net als zij de gave hebben zich
altijd te kunnen verenigen met de hoge en geliefde Bruidegom Jezus Christus.
Dertien weken voor haar dood, op Sint-Alexius [17 juli] van het jaar des Heren 1449,
werd de zuster die haar verzorgde en
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die zij zozeer liefhad tot priorin verkozen. Zij heette zuster Armgert van Stralen en
zij had zuster Salomé lange tijd in vriendschap terzijde gestaan toen zij zwak en ziek
was. Kort daarna kwamen onzeeerwaarde pater van Windesheim en onze eerwaarde
rector Ludolfus, eveneens een broeder uit Windesheim, naar de ziekenzaal om onze
eerwaarde oude mater te bezoeken. Pater Ludolfus zei tegen haar: ‘Mater, hoe bevalt
het u dat wij uw discipel priorin hebben gemaakt?’ Zij antwoordde vroom: ‘Dat
bevalt mij uitstekend.’ Al had zij haar graag voor zichzelf behouden, toch liet zij
niets anders blijken dan dat zij zuster Armgert graag wilde afstaan, want zij was een
zuster naar haar hart. Bovendien beviel de verkiezing haar zeer vanwege de liefde
voor haar kinderen die zuster Armgert zo graag als moeder wilden.
Vlak daarop droeg zij haar kruis vroom en ootmoedig naar de kerk, zoals zij altijd
had gedaan. Voortaan ging zij weer dagelijks naar de Heilige Mis en beklom de
zevenentwintig treden van het koor om de mis te horen. Dit was buitengewoon
verwonderlijk, maar haar vurige ijver verschafte haar de kracht waarover haar lichaam
niet meer beschikte. Dit was een grootse prestatie voor iemand die zo ziek en zo oud
was. Zij hield dit vol tot Sint-Gereon en Sint-Victor [10 oktober], de dag waarop zij
voor het laatst ter kerke ging. Op die dag was zij zo kwiek als maar mogelijk leek,
maar daarna verzwakte zij ernstig en was niet meer in staat om te lopen. Daarna bleef
zij op een stoel bij haar bed zitten. Soms ook lag zij in bed, maar dat kon zij slecht
verdragen: zij stierf dan ook zittend. Lange tijd kwam zij niet uit de kleren, behalve
wanneer zij een schoon nachthemd aantrok; dat hield zij dag en nacht aan.
Met groot verlangen verwachtte zij de komst van haar gloriërende Bruidegom
Jezus Christus, waardoor haar ziel van het vlees ontbonden zou worden en zij geheel
en al met Hem verenigd zou worden. Zij hoopte dat het moment nabij was en zo was
het inderdaad.
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Kort daarna, op de vrijdag voor Sint-Lucas [dus 17 oktober], verloor zuster Salomé
het bewustzijn. Onze eerwaarde mater en een aantal zusters kwamen bij haar staan
en namen haar toestand in ogenschouw. Zij spraken de oude mater toe, maar het
scheen nauwelijks tot haar door te dringen. Zuster Salomé van den Wiel Johansdochter
vroeg mater Armgert of onze oude mater Onze-Lieve-Heer mocht ontvangen. Mater
antwoordde dat zij liever wilde wachten tot morgen, dan zou het misschien beter
gaan. Zij durfde haar de Heilige Hostie nu niet te geven omdat zij niet bij kennis leek
te zijn. Zuster Salomé van den Wiel hield echter aan - met instemming van
Onze-Lieve-Heer - en zei: ‘Als zij het Sacrament nog zal krijgen, dan is het nu de
hoogste tijd. Ik zal haar met Gods hulp weer bij kennis brengen. Zorgt u dat
Onze-Lieve-Heer er is.’ Mater stemde hierin toe. Zuster Salomé sprak onze oude
mater zeer intens toe: ‘Lieve mater, maak uw hart gereed want uw beminde Bruidegom
komt naar u toe.’ Toen zij dat hoorde leek het alsof zij uit een diepe slaap werd
gewekt. Zij leefde weer op, maakte haar mond schoon en maakte zich vol verlangen
klaar om haar lieve Bruidegom in vriendschap te ontvangen. Zij leek nog zo krachtig
dat velen niet bevroedden dat het zo snel met haar gedaan zou zijn.
Voor de vesper, zo tussen drie en vier uur, kwam onze eerwaarde pater met het
Heilig Sacrament. Zij biechtte hem nederig en vol vertrouwen alles wat zij op haar
hart had. Nadat zij gebiecht had liet hij haar de Heilige Hostie zien en vroeg haar of
zij geloofde dat Hij de Redder van de wereld was. Zij antwoordde zonder haperen
en met luide stem: ‘Ja, met heel mijn hart.’ Het kwam er zo oprecht uit als haar aard
eigenlijk was. Toen gaf hij haar Onze-Lieve-Heer en zij ontving Hem zeer begerig
en dankbaar; Hij was haar laatste spijs. Zo werd haar innige wens dat Zijn lichaam
haar laatste voedsel en Zijn bloed haar laatste drank mochten zijn, vervuld. Zij
verkeerde nu in vrede met haar beminde Bruidegom want zij had wat zij be-
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geerde. Hierna begon zij zich haastig op te maken voor het zalige einde.
Na het avondgebed gingen mater en een aantal zusters naar haar toe. Mater vroeg
of zij tevreden was, waarop zij zoals altijd antwoordde: ‘Uitstekend.’ De zusters
verzetten haar een beetje op haar stoel, zodat zij wat prettiger zat. Zo bleef zij zitten
totdat haar zalige ziel verscheidde. Mater en de zusters gingen slapen. Slechts zuster
Salomé van den Wiel en zuster Berte van Holten bleven bij haar waken om het zalige,
glorieuze einde af te wachten. Zij moesten de zusters waarschuwen als de dood
naderde, opdat iedereen aanwezig kon zijn bij de glorieuze uitvaart van deze
liefdevolle ziel, die voor ons zo'n trouwe moeder was geweest. Bovendien moesten
beide zusters doen wat de orde ons met betrekking tot de stervenden voorschrijft.
Zij bleven bij onze eerwaarde oude mater, vervuld van innig gebed en devote
oefeningen. Tweemaal sprak zuster Salomé haar liefdevol toe om haar iets goeds te
zeggen. ‘Lieve en beminde mater. Neem en behoud het waardige lijden van
Onze-Lieve-Heer in uw hart, waarin u zich gedurende uw hele leven hebt geoefend.
Als u mij goed verstaat en tevreden bent, geef mij dan een teken.’ Daarop gaf zij
liefdevol een teken door middel van een zacht stemgeluid en een hoofdbeweging,
alsof zij wilde zeggen: ‘Waarom vraagt u daarnaar?’ Daarop zei zuster Salomé echter:
‘Lieve, beminde mater, loop nu het beminnelijke en zoete hart van Onze-Lieve-Heer
Jezus Christus binnen, dat al zo vaak uw toevlucht is geweest.’ Na deze vriendelijke
woorden vroeg zij haar weer om een teken. Daarop gaf onze eerwaarde mater even
vriendelijk hetzelfde teken. Op de ziekenzaal lag nog een andere zuster, niet ver van
mater. Een kwartier voordat haar zalige ziel ontbonden werd, werd deze zuster gewekt
door een groot licht. Snel stond zij op en ging in haar nachthemd naar mater. Zij was
bang dat zij zou sterven en vroeg aan de beide zusters hoe het met haar was. Die
antwoordden haar dat haar toestand niet veranderd was en adviseerden
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haar maar weer naar bed te gaan. Onderweg naar haar krib hoorde zij echter een stem
van binnen die zei: ‘Ga niet, mater sterft’, maar desondanks ging zij naar bed omwille
van de twee zusters. Voordat deze zuster weer insliep kwam echter het zalige einde.
De zusters werden gewekt en kwamen allemaal naar deze glorieuze bruiloft, waar
de schitterende bruid met haar beminde Bruidegom verenigd zou worden, die zo lang
had gewerkt om Hem van aangezicht tot aangezicht tot in der eeuwigheid te mogen
aanschouwen. Zij uitte haar doodssnikken zo rustig dat de aanwezigen niet konden
vaststellen of haar ogen, haar mond of een ander deel van haar lichaam bewogen.
Het leek wel of zij in een heel diepe slaap verkeerde. Toen de zusters korte tijd wat
gebeden hadden, haalde de Bruidegom Zijn geliefde bruid om twaalf uur 's nachts
en leidde haar op de weg naar de hoge stad Jeruzalem. Daar aanschouwt zij Hem nu
van aangezicht tot aangezicht - dat lijdt geen twijfel - en geniet in een voortdurende
liefdevolle omhelzing van Hem Die zij in haar aardse tijd als een hoge, vurige vlam
onophoudelijk had bemind. Er valt nauwelijks aan te twijfelen dat het hele hemelse
leger nu geniet van de hoge genade die haar geliefde Bruidegom, Onze-Lieve-Heer
Jezus Christus, speciaal voor haar reserveerde.
Onze-Lieve-Heer had haar in haar aardse leven overvloedige genadegaven
geschonken en die genoot zij met Zijn hulp tot Zijn lof en eer.
Deze genadegave is groot en wordt aan slechts weinigen gegund. Zij bewees deze
na haar dood aan een van onze zusters, die veel pijn en verdriet had omdat zij al
jarenlang geregeld door slaap werd overmand. Hierdoor kon zij de metten en soms
ook andere getijden niet lezen en evenmin aan haar andere verplichtingen daar
voldoen. Niet alleen het feit dat de mensen haar dit kwalijk namen bezorgde haar
veel leed, maar vooral zat het haar dwars dat zij niet in staat was om haar leven te
beteren.
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Had het wel in haar macht gelegen, dan zou zij nooit zoveel te lijden hebben gehad
van de mensen en haar zelfverwijt. Zij ging naar mater, die toen al erg ziek was, en
klaagde haar haar nood, waarvan zij trouwens ook wel op de hoogte was. De zuster
smeekte haar met heel haar hart of zij voor haar tot Onze-Lieve-Heer wilde bidden.
Mater antwoordde: ‘Als ik bij Onze-Lieve-Heer enige invloed heb, zult u dat spoedig
merken.’ De zuster verliet mater getroost en vol goede hoop. Niet lang na haar dood
ontving zij inderdaad dank zij het gebed en de verdiensten van onze eerwaarde mater
Salomé Sticken een indrukwekkend bewijs van Gods genade. Zij was voortaan verlost
van de slaperigheid tijdens de getijden. Ja, zelfs al had zij tijdens het koorgebed
willen slapen, dan kon zij het nu niet meer.
Kort na de dood van onze eerwaarde oude mater was een zuster erg verdrietig
omdat zij zo vaak aan haar zwakheden toegaf. Zij ging naar maters graf, beklaagde
zich bij haar met ingekeerd hart en vroeg haar om hulp van Onze-Lieve-Heer. En
nog voordat zij bij het graf vandaan was, geschiedde haar de barmhartigheid van
onze eerwaarde mater en was zij van haar zwakheid verlost.
Iets soortgelijks gebeurde met een andere zuster die ook nogal terneergeslagen
was. Net als de andere zuster ging zij naar het graf van mater en ook zij werd begiftigd
met de genade en was voortaan vrij van haar moeilijkheden nog voordat zij op kon
staan. Dergelijke gebeurtenissen vonden op haar graf plaats. Wij geloven dat deze
plaatsvonden dank zij Gods barmhartigheid en de gebeden van onze eerwaarde mater.
Kort na haar dood werd zij tussen waken en slapen door een zuster in grote
helderheid waargenomen. Mater liet haar weten dat zij in grote vreugde verkeerde
en zeer tevreden was. Ook deelde zij mee dat zij als voormalig priorin had
ondervonden dat Onze-Lieve-Heer kloosteroversten uiterst nauwgezet onderzocht
en streng beoordeelde.
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Zij stierf vervuld van goede werken en heeft ons allemaal een goed voorbeeld
nagelaten. Dat hebben wij kunnen horen uit de weinige van haar vele deugden die
hier beschreven zijn. Tijdens het schuldkapittel placht zij de zusters altijd uitermate
scherp te vermanen maar zij liet ook nooit na hen daarna weer vriendelijk toe te
spreken. Dat is mij vaak verzekerd door degenen die nog onder haar leiding hier
geleefd hebben.
Zij stierf in het jaar des Heren 1449 op de dag voor Sint-Lucas [dus 17 oktober].
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Liesbeth van Delft
Zelfvernedering als levensopdracht
Zuster Liesbeth van Delft
Zuster Liesbeth van Delft was de vierde van de eerste twaalf koorzusters van
Diepenveen. Zij kwam uit Gelderland en was van goede, ridderlijke komaf. Liesbeth
was een buitengewoon wereldse juffer en was altijd op wereldse wijze zeer kostbaar
gekleed en fraai opgemaakt. Iedereen hield van haar en zij schepte genoegen in alles
wat de wereld te bieden had. Niettemin was zij ook deftig, eerzaam, fatsoenlijk en
bezadigd.
Toen zij een aantal jaren op deze wijze en in deze staat geleefd had, toonde
Onze-Lieve-Heer haar Zijn grote barmhartigheid. Haar hart werd beroerd door de
gedachte Hem te gaan dienen en een geestelijke levensstaat aan te nemen. Zij hoorde
dat men in Diepenveen een klooster begonnen was. Meteen wist zij diep in haar hart
dat zij daar wilde leven en nergens anders. Zij ging naar de priester heer Dirk de
Gruter, een pater uit het broederhuis te Doesburg. Zij maakte hem openhartig haar
voornemen bekend en smeekte hem met heel haar hart een plaats in Diepenveen voor
haar te bemachtigen, hetgeen hij met genoegen deed.
Op Sint-Jan [24 juni] was er een groot feest te Doesburg waarbij het Heilig
Sacrament in processie door de stad werd gedragen. Zuster Liesbeth van Delft was
die dag bij haar broer, die een huis met hoge trappen bezat. Op deze trappen stond
jonkvrouw Liesbeth naar de processie te kijken. Zoals altijd was zij prachtig gekleed
en behangen met sieraden. Toen zag zij dat heer Dirk de Gruter in de processie
meeliep. Hij trad een beetje buiten de stoet en draaide zich zo dat hij haar aan kon
kijken. Liesbeth voelde zich zeer beschaamd en vreesde dat hij zou denken dat de
goede geest haar vergaan was. Toen
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de processie was afgelopen en zij met anderen aan tafel zat, kon zij haar tranen niet
bedwingen en begon te huilen. Zij stond op en verliet de kamer. De vrouw van haar
broer kwam haar achterna en vroeg wat haar toch zo aan het schreien maakte. Maar
wat zij ook vroeg, zij kreeg niet meer uit haar dan: ‘Ik draag iets in mijn hart dat er
nooit uit zal komen.’
Niet lang daarna vertrok zij heimelijk naar Diepenveen. Haar oom Harmen van
Mekeren, een eerbaar man, kwam haar haastig achterna. Zij woonde namelijk bij
hem in huis. Toen zij hoorde dat hij in Diepenveen was aangekomen, was zij bevreesd
hem onder ogen te komen. Zij vroeg de zusters voor haar te bidden, want nu moest
zij de strijd met de duivel aangaan. Toen zij samen waren, vroeg haar oom haar
waarom zij zijn huis had verlaten. Had iemand haar misschien verdriet aangedaan
waardoor zij het leven bij hem niet meer aankon? Dan moest zij dat zeggen, zodat
hij alles zo kon schikken dat zij geen verdriet meer zou hebben. Zij antwoordde dat
niemand haar iets in de weg had gelegd, maar dat zij omwille van Onze-Lieve-Heer
naar Diepenveen was gekomen. Dat stelde haar oom gerust: ‘Dan zal ik u daarbij
helpen zoveel ik kan.’ Hij nam in vrede afscheid van haar.
Korte tijd later reisde zuster Liesbeth met zuster Elsebe Hasenbroecks naar
Doesburg om zekere zaken af te handelen. Toen nam zij een zak met knopen erin en
legde die op haar hoofd. Zo liep zij in alle nederigheid door dezelfde stad waar zij
zich zo vaak hoogmoedig en opgetuigd had vertoond. Dit was een sterk staaltje van
Gods werkzaamheid, want waar Hij in waarheid aanwezig is brengt Hij grote dingen
tot stand. Dat kan aan dit voorval worden afgemeten en wordt ook door zuster
Liesbeths latere leven en werken bewezen.
Toen zij te Diepenveen voor de eerste keer biechtte, deed zij dat met groot berouw,
openhartig, met een ootmoedig hart en vol van oprecht leedwezen. De zusters
biechtten in die tijd vlak voor het feest van Maria Magdalena [22 juli], om vervolgens
ter
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communie te gaan. Toen ook zuster Liesbeth had gebiecht, vroeg zij heer Johan
Brinckerinck of zij samen met de zusters Onze-Lieve-Heer mocht ontvangen. Hij
zei tegen haar: ‘Kunt u met Maria Magdalena meehuilen aan de voeten van
Onze-Lieve-Heer, dan geef ik u mijn toestemming.’ Zij antwoordde: ‘Heer, zou ik
daartoe niet in staat zijn, dan is dat het ergste wat ik mij voor kan stellen.’ Daarop
ging zij met de andere zusters tot het Heilig Sacrament en toen zij de hostie ontving
zag onze pater haar betraande gelaat. Toen kon ook hij zijn tranen niet meer
bedwingen en huilde met haar mee. Op dat moment herkende hij, mede doordat zij
het Heilig Sacrament op zo innige wijze in ontvangst nam, in haar zoveel genade dat
hij voorspelde dat zij nooit van God zou scheiden. Meteen daarna begon zij met grote
vlijt en vurigheid de nederige werken en de zware arbeid aan te vatten gelijk ieder
ander. De zusters verwonderden zich hierover ten zeerste, omdat zij het werken
bepaald niet gewend was.
Toen de eerste twaalf zusters hier werden ingekleed, was zuster Liesbeth de vierde
in rang. Men benoemde haar tot kosteres, een ambt dat zij in vroomheid vervulde.
Zij bekleedde dit officie nog maar kort toen zuster Dymme van Rijsen overleed, die
na zuster Griete Degens subpriorin was geworden. Daarop werd zuster Liesbeth van
Delft subpriorin. Maar hoewel zij naast mater en boven ons allen werd geplaatst,
behield zij een grondhouding alsof zij nog onder ons verkeerde. Samen met de zusters
verrichtte zij alle werkzaamheden: schotels, potten en kleren wassen, bakken,
brouwen, hout sjouwen en dergelijke dingen. Moest er worden gegraven of mest
geschept, dan stond zij altijd vooraan. De zusters namen haar vaak uit eerbied voor
haar stand, maar ook uit barmhartigheid, de spade uit handen. Maar zij pakte de mest
dan met haar handen op en bracht die ter bestemder plaatse. Met de hulp van God
deed zij zichzelf erg veel geweld aan, zodat ieder die het zag zich erover verwonderde.
Zuster Liesbeth was namelijk van nature nogal
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zwak en bovendien nogal klein van stuk. Zij had eens zoveel bloed opgegeven dat
het haar bijna noodlottig was geworden.
Mater had haar de opdracht gegeven het werk onder de zusters te verdelen wanneer
er hier of daar hulp nodig was. Als de zusters met bepaalde ambten haar om helpsters
vroegen, stuurde zij vriendelijk de nodige zusters. Zij ging echter ook altijd zelf mee
naar de werken en was bovendien in alles haantje de voorste. Omdat zij zelf altijd
meeging, vroeg men haar uiteindelijk slechts met tegenzin om hulp. Als zij meewerkte
was zij doorgaans ook van top tot teen kletsnat en vuil, zo vurig en vol inzet arbeidde
zij, hoewel haar lichamelijke vermogens maar gering waren. Zij voelde echter een
grote liefde voor de handenarbeid uit verlangen naar het Kruis.
Zij ging nederig en sjofel gekleed in haar habijt. Wie haar niet kende, zou gemeend
hebben dat zij niet goed wijs was. Immers, zij was zo heel werelds en hoogmoedig
en meer dan ieder ander op het uiterlijk gericht geweest. Op deze wijze gaf zij zich
steeds weer over aan boetedoening, zoals men ook leest over Maria Magdalena. Zij
was zeer kalm en ingetogen; bevond zij zich ergens en zag men haar niet meteen,
dan zou niemand gemerkt hebben dat er iemand aanwezig was. Zij was stil en iemand
van weinig woorden; zij sprak niet meer dan nuttig of nodig was. De zusters kunnen
zich niet herinneren haar ooit lichtzinnig te hebben zien lachen. Altijd liep zij met
gebogen hoofd en met een bewogen en vroom gezicht, net of zij met deze wereld
niets van doen had. Het leek of zij samen met Onze-Lieve-Heer wilde zeggen: ‘Mijn
rijk is niet van deze wereld.’
Zuster Liesbeth was weinig kieskeurig wat het eten betrof. Zij nam altijd het minste,
grofste en slechtst uitziende voedsel uit de schotels, voordat iemand anders de kans
kreeg dat te doen. De zusters konden hierover behoorlijk ontstemd zijn, omdat zij
niet de kans kregen om zich hierin ook nederig te betonen. Zuster Liesbeth deed dit
om haar natuurlijke neigin-
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gen geweld aan te doen, want zij haatte haar begeerten. Dat gold niet alleen het eten,
maar alle dingen waarin zij haar natuurlijke verlangens geweld kon aandoen. Maar
voor de andere zusters was zij goedgunstig, barmhartig en goedertieren. Hun bezorgde
zij het beste wat zij kon krijgen, zowel de hogeren als de lageren.
Als zij in opdracht van mater het schuldkapittel moest leiden, deed zij dat zo
ootmoedig en ingetogen dat de zusters zeer werden gesticht. Stelde zij gebreken aan
de kaak of corrigeerde zij die, dan gebeurde dat met zoveel medelijden en
zachtaardigheid dat niemand er werkelijk door gekwetst werd. Ontving iemand op
haar bevel een lijfstraf, dan hielp zuster Liesbeth haar eigenhandig zich weer aan te
kleden. Wanneer mater zelf met het convent kapittel hield, bracht zuster Liesbeth
altijd haar eigen gebreken naar voren, zodat zij zich kon vernederen en smaad over
zich kon afroepen.
Zuster Liesbeth en zuster Elsebe Hasenbroecks hadden afgesproken elkaar op
elkaars gebreken te wijzen. Zo konden zij elkaar geestelijk stenigen, zoals eens
Sint-Stefanus werkelijk werd gestenigd. In deze opzet waren beiden zeer vasthoudend
en trouw, zolang zij samen in Diepenveen verkeerden.
Op een keer vroeg men zuster Liesbeth naar haar speciale devotieoefeningen. Toen
antwoordde zij: ‘Op een dag besefte ik dat ik mij geheel en al aan de gehoorzaamheid
over moest geven. Dat punt raakte mij nogal.’ Met dit punt betaalde zij blijkbaar
alles wat zij Hem schuldig was. Toch verliet Onze-Lieve-Heer haar hart nimmer,
want zuster Liesbeth bezat de genadegave tranen te kunnen storten uit een overvloed
van vurige liefde. Dit had nooit kunnen gebeuren zonder dat zij devotie bezat, tenzij
zij in het geheim toch devote oefeningen aan andere punten wijdde. Het is niet
voorstelbaar dat zij zo'n volmaakt leven heeft kunnen leiden zonder speciale devoties.
Zij was vooral goedertieren en barmhartig voor de zusters die men niet zo hoog
achtte. Soms leverde dit haar wel verma-
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ningen op, maar die verdroeg zij graag uit liefde voor God. Zij was innerlijk zo
nederig en ootmoedig dat zij alle dingen, hetzij inwendig hetzij uitwendig, nauwgezet
overpeinsde. Vooral aan haar oversten en aan zuster Elsebe Hasenbroecks vroeg zij
van alles, en wat zij antwoordden aanvaardde zij alsof het uit Gods eigen mond
kwam.
Wanneer onze eerwaarde pater heer Johan Brinckerinck een toespraak hield tijdens
de collatie, noteerde zuster Liesbeth zijn woorden op haar wastafeltje. Van alles wat
wij nog in geschrifte van deze toespraken over hebben, heeft zij het meeste verzameld.
Zij was een zeer liefdevolle vredestichtster tussen oversten en zusters. Altijd en
overal deed zij een goed woordje voor iemand. Zij was een trouwe moeder voor ons
en was vervuld van deugden. Onze oversten hadden daarom ontzag voor haar en
hielden haar in ere. Vooral de jongere zusters en de novicen die haar waren
toegewezen, stond zij trouw bij in zowel hun lichamelijke als hun geestelijke
behoeften. Zij had een uitzonderlijk scherp oog voor hun gebreken en vermaande
hen in het openbaar of onder vier ogen. Zuster Liesbeth deed haar uiterste best om
hun voor te houden het leven en het lijden van Onze-Lieve-Heer in hun hart te prenten
door middel van gesproken dan wel geschreven woorden. Toch vond zij niet dat men
veel gebeden uit boeken van buiten moest leren; men diende inwendig, dat wil zeggen
met het hart, voor Onze-Lieve-Heer te treden. Daartoe moesten de jonge zusters
vooral veel meditatieoefeningen doen over de kruiswonden en het lijden van
Onze-Lieve-Heer.
In het koor zag zij eens dat een jonge zuster om zich heen zat te kijken. Daarop
boog zij zich een beetje buiten haar koorstoel en zei tegen deze zuster dat zij haar
ogen in haar hoofd moest houden. Na de dienst nam zij haar apart en leerde haar hoe
zij haar ogen in haar hoofd kon leren houden: door haar hart en gemoed te richten
op Jezus Christus, op Zijn leven en Zijn
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lijden, want Hij is ons aller hoofd.
De jongere zusters hield zij vooral deugden als ootmoed en gehoorzaamheid voor,
en verder alle mogelijke vormen van discipline. Voor de oudere zusters behoorden
zij eerbied te tonen. Verkeerde een jongere bij een oudere in de buurt, dan diende
zij zich nederig en ingetogen te gedragen. Zij moesten beseffen dat de ouderen tempels
van God waren en behoorden veel respect voor hen te hebben. Zij behoorden de
oudere zusters zoveel mogelijk van dienst te zijn. Zuster Liesbeth wees de jongeren
met kracht op de deugden, maar daarbij toonde zij veel begrip en goedertierenheid.
Als zij het gedaan kon krijgen, verschafte zij de jongere zusters alles wat zij nodig
hadden.
Toen het klooster Jeruzalem bij Utrecht pas was gesticht, wilde men graag dat
zuster Liesbeth daar een stevig fundament van geestelijk leven en waarachtige
deugden kwam leggen. Hierin slaagde zij volledig, met de hulp van God. Zij werd
naar Jeruzalem gezonden in opdracht van onze eerwaarde pater van Windesheim,
heer Johan van Heusden. In die tijd verbleven hier voor korte tijd twee zusters uit
Jeruzalem. De een heette Clemens van Schonauwen, de ander Griete van Groeneveld;
beiden waren dochters van ridders. Met hen trok zuster Liesbeth naar Jeruzalem,
doch met zoveel verdriet in haar hart dat zij opnieuw bloed begon op te geven. Zij
liet de zusters hier in grote verwarring achter.
Toen zij in Jeruzalem een tijdje rectrix was geweest en men zover was dat er een
priorin gekozen kon worden, werd zij uitverkoren. Zij bleef echter voortgaan in
ootmoed, hard voor zichzelf en zachtmoedig voor anderen. Zij leefde er in alle
deugdzaamheid, net als zij te Diepenveen had gedaan, tot aan het einde van haar
leven.
Dat dit waar is, blijkt wel uit het volgende. Het gebeurde eens dat men in Jeruzalem
een beerput schoonmaakte. Zij wilde meehelpen, maar toen zij ter plekke aankwam
nam men haar de schop en het overige gereedschap uit handen want zij mocht
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niets doen. Zuster Liesbeth wilde bij deze ridderlijke strijd echter niet ontbreken en
greep met beide handen wat zij grijpen kon. Zij meende grote kansen te laten liggen
als zij dit naliet, want zij wist overal haar voordeel mee te doen.
Samen met haar was een devote en heilige zuster, Belie van Dusseldorp genaamd,
naar Jeruzalem getrokken. Toen deze na zuster Liesbeths dood weer naar Diepenveen
terugkeerde, vertelde zij ons het volgende over haar. Kort voor haar dood, maar nog
voor zij heel erg ziek werd, zat zij eens in de cel waar zij wel vaker verbleef om er
bepaalde dingen te doen. Een zuster wilde daar voorbij gaan toen zij uit de cel een
helder licht zag schijnen. Zij vroeg zich af wat er aan de hand kon zijn en vreesde
dat er brand was uitgebroken. Daarom keek zij door een gat in de deur om te kijken
wat het was. Toen zag zij dat zuster Liesbeth in dat grote licht van de aarde was
opgeheven. Uit pure verwondering bleef de zuster staan kijken tot alles voorbij was.
Toen zij merkte dat zuster Liesbeth weer tot zichzelf gekomen was en weer gerucht
maakte, ging zij naar binnen om te vragen hoe het met haar ging. Zuster Liesbeth
onderging deze vraag gelaten en zei: ‘Ik voel me heel erg zwak’ - meer kon de zuster
niet uit haar krijgen. Vermoedelijk wilde Onze-Lieve-Heer haar iets bijzonders laten
weten over haar naderende einde, want hierna begaven haar krachten het en werd zij
niet meer beter.
Toen deze heilige ziel haar levensloop volbracht had en een overvloed aan deugden
had verzameld, werd haar leven door de tering beëindigd. Zij was tot op het bot
uitgeteerd. Naar wij gehoord hebben heeft zij drie dagen voor haar dood nog een
bijzondere genadegave mogen ontvangen. Onze-Lieve-Heer openbaarde Zich aan
haar in een zo grote helderheid dat woorden te kort schieten om het te beschrijven.
Het licht was zo sterk dat haar ogen het niet konden verdragen en zij die met een
doek bedekken moest.
Men zegt zelfs dat zij na haar dood te Jeruzalem op de

W.F. Scheepsma, Hemels verlangen

65
slaapzaal rondging en de zusters bezocht in een groot, helder licht. Dit lijkt zeker
geloofwaardig, gezien het leven dat zij hier op aarde geleid heeft.
In het jaar des Heren 1423 voer zij op naar haar Bruidegom om Hem tot in de
eeuwigheid van aangezicht tot aangezicht te genieten. Toen wij hier in Diepenveen
vernamen dat zij naar haar Bruidegom was gegaan, begon zuster Elsebe Hasenbroecks
hartverscheurend te huilen. Zuster Anna Schulten vroeg haar waarom zij zo schreide;
of zij zuster Liesbeth misschien haar rust niet gunde? Omdat zuster Liesbeth in
Utrecht verbleef kon zij haar aanwezigheid in het aardse leven immers toch al niet
meer genieten. Zuster Elsebe zei: ‘Het eeuwige leven gun ik haar maar al te zeer,
maar het bedroeft mij dat de wereld is beroofd van zo'n grote hoeveelheid deugden.’
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Katharina en Griete van Naaldwijk
Twee rijke jonkvrouwen uit Holland
Het verhaal over het leven en sterven van de eerbare en hooggeboren
jonkvrouw Katharina van Naaldwijk en haar zus Griete
Er woonde in Holland een eerzaam en goed ridder, heer Hendrik van Naaldwijk
genaamd. Hij was de maarschalk van de hertog van Holland. In 1394 huwde hij met
jonkvrouw Katharina, dochter van heer Hugo van Heenvliet uit Zeeland, een zeer
machtig en beroemd ridder. Toen heer Hendrik zijn bruid had thuisgehaald, verzocht
zijn moeder, jonkvrouw Sophia, hem om een gunst. Zij vroeg hem het eerste kind
dat God zijn bruid zou schenken de eerste twaalf jaar aan haar zorgen toe te
vertrouwen. Deze gunst weigerde hij zijn moeder niet. Een jaar later, in het jaar des
Heren 1395, verbleef de vrouwe van Naaldwijk namelijk op het slot Crayenstein bij
Dordrecht. In aanwezigheid van jonkvrouw Sophia baarde zij daar haar eerste kind,
op de woensdag na Sint-Matthijs [dus 22 september]. Heer Hendrik noemde zijn
dochter Katharina, net als haar moeder. Jonkvrouw Sophia was erg blij, omdat zij
niet alleen het kind van haar zoon maar ook de moeder bij zich had. Zij was een
uitermate eerlijke en rechtschapen vrouw. Heer Hendrik liet haar het kind naar haar
eigen inzicht opvoeden. Jonkvrouw Sophia hield zeer veel van het kind en liet haar
opvoeden alsof het haar dochter was. De jonge Katharina hield van jonkvrouw Sophia
als van haar eigen moeder; zij wist trouwens niet beter of zij was ook haar moeder.
Toen jonkvrouw Katharina oud genoeg was om te kunnen leren, zond jonkvrouw
Sophia haar naar de abdij van Rijnsburg om er het psalmboek te leren lezen. De abdis
en de andere nonnen werd gevraagd Katharina niet te vertellen dat de vrouwe van
Naaldwijk haar moeder was. Dat zij zich goed kweten
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van deze opdracht, bleek een poosje later. Toen kwam de vrouwe van Naaldwijk
vergezeld van haar hofdames en een groot gevolg naar Rijnsburg om haar dochter
Katharina te bezoeken. Zij vroeg de abdis en de nonnen nogmaals Katharina niet te
vertellen wie haar moeder was. De abdis riep jonkvrouw Katharina bij zich en sprak:
‘Kijk eens goed om je heen en zeg mij wie van deze dames bij jou het meest in de
smaak valt.’ Katharina keek naarstig om zich heen en zei: ‘Die mooie dame bevalt
mij het best,’ en wees naar haar moeder. De abdis sprak: ‘Ga maar naar haar toe,
neem haar gerust bij haar arm en kus haar, want het is je moeder.’ Katharina zei:
‘Dat kan ik niet doen, jonkvrouw Sophia is immers mijn moeder!’
De goede, eerzame en vredelievende jonkvrouw Sophia voedde Katharina
zorgvuldig op in eer en deugd. Een van haar belangrijkste lessen was dat Katharina
meningsverschillen, hetzij tussen haar vader en moeder, hetzij onder het personeel,
altijd eerst via een gesprek moest proberen op te lossen. Men hoorde er niet meteen
op los te slaan. Deze les nam Katharina goed ter harte. Toen zij ongeveer twaalf jaar
oud was, werd zij naar het slot van haar vader teruggehaald. Zij groeide er uit tot een
zeer schone jonkvrouw, vrolijk, vredelievend, wijs en prettig in de omgang. Zij vergat
de lessen van jonkvrouw Sophia niet, want zij gedroeg zich zeer hoofs en bescheiden
en bleek een wijze middelaarster bij twisten. Daarom was zij bij iedereen geliefd,
niet alleen bij haar ouders en familie, maar ook bij de dorpelingen, vooral de armen.
Voor de laatsten was zij namelijk zeer barmhartig en goedgunstig; zij noemden haar
vanwege haar goedheid zelfs ‘moeder’.
Katharina was zeer in tel bij haar familie. Haar aanwezigheid werd ook zeer op
prijs gesteld aan het hof van Holland. Katharine diende er dikwijls de vrouwe van
Holland, gravin Margaretha van Kleef. Terwijl iedereen aannam dat zij daar voor
een periode volledig aan het hof zou blijven, trad zij echter heimelijk in het klooster
in.
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Toen Katharina zeventien jaar oud was, werden haar ouders lastig gevallen door een
aantal machtige en rijke heren. Zij wilden jonkvrouw Katharina als echtgenote. Deze
mannen legden haar ouders het vuur zo na aan de schenen, dat Katharina het merkte.
Zelf werd zij trouwens ook voortdurend benaderd. Jonkvrouw Katharina hield er
zelfs ernstig rekening mee ontvoerd te worden, maar God beschikte anders. De hoge
en machtige lieden konden nog zo heftig op haar inpraten, de hoogste koning Jezus
Christus drong veel sterker aan. Hij koos haar tot Zijn bruid en doorkruiste zo de
plannen van wereldlijke heren. Hij verwondde haar hart met een sterk verlangen naar
Hem, ook al begreep zij niet wie dit gevoel bij haar teweeg had gebracht.
Katharina was een mooie en vrolijke jongedame, gezien bij iedereen. Waar zij
binnenkwam heerste meteen vrolijkheid. Zij kreeg nu de smaak van het wereldse
leven pas echt te pakken, ware het niet dat haar Bruidegom haar tegenhield. Hij zond
haar een zo diepe doodsangst en een zo grote vrees voor de hel dat zij vreesde te
gronde te gaan als zij zonder Christus verder leefde. Naarmate de genoegens van en
het plezier in de wereld groter werden, maakte de angst voor de dood en de hel haar
benauwder. De vergankelijke ijdelheid van de wereld begon haar zo tegen te staan
dat zij zich begon te beraden op een andere manier van leven, zodat zij de eeuwige
hellepijn zou kunnen ontlopen. Maar hoe zij daartoe zou kunnen komen wist zij niet.
Omdat zij begreep dat haar ouders veel van haar hielden, vreesde zij hun met haar
besluit veel verdriet te doen. Katharina voelde een zeer sterke verbondenheid met
hen. Liever nog zou zij bij haar ouders blijven en om brood bedelen - als God dat
met hen voor zou hebben - dan van hen te moeten scheiden en in weelde leven. Ook
vreesde zij moeilijkheden met haar oom, de heer van Heenvliet, als zij hem niet van
haar plannen op de hoogte stelde. Zij vreesde dat hij boos op haar ouders zou
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worden; in ieder geval zouden haar opdringerige minnaars woedend zijn. Zij kende
echter niemand om in vertrouwen te nemen, iemand die haar niet alleen zou begrijpen
maar ook zou kunnen helpen. Dag en nacht peinsde zij hierover.
In deze tijd gebeurde het eens dat Katharina naar haar oom, heer Johan van Heenvliet,
reisde om daar te gaan borduren; dat kon zij namelijk heel goed. Zij werd er zeer
hartelijk ontvangen. Maar bij het werk vergiste zij zich vaker dan gewoonlijk, omdat
zij zo met haar problemen bezig was dat zij haar hoofd niet bij haar werk kon houden.
Haar oom merkte dat en zag dat zij niet zo vrolijk was als anders. Hij sprak haar
hierover aan en nam haar mee op een wandeling, zodat zij even alleen konden zijn
en ongestoord praten. Hij probeerde er op alle mogelijke manieren achter te komen
wat er aan de hand was, want hij merkte dat zij in grote moeilijkheden verkeerde.
Toen kon Katharina het niet langer voor zich houden, en zij vertelde hem in
vertrouwen welke gedachten haar bezighielden en wat haar plannen waren. Hoe zij
die kon verwezenlijken zonder haar ouders verdriet of moeilijkheden te bezorgen
wist zij niet, want zij had buiten haar oom niemand in vertrouwen durven nemen.
Toen heer Johan van Heenvliet dit allemaal had aangehoord was hij blij, want hij
vreesde dat er iets ernstigers aan de hand was. Hij troostte haar: ‘Lieve nicht, maak
je geen zorgen. Als dit is wat je met hart en ziel wilt, zal ik je daarbij helpen zo goed
ik kan, zonder dat je ouders er last van hebben. Ik zal mijn vrouw, je tante Heylwich,
met je meezenden. Zij zal je naar een geschikte plaats brengen waar je volgens je
wens Onze-Lieve-Heer kunt dienen. Maar wacht tot ik je een teken geef.’
Jonkvrouw Katharina was blij dat zij haar oom voor zich had gewonnen, maar hoe
zij haar ouders zover moest krijgen dat zij in vrede met haar beslissing instemden
wist zij niet. Zij vreesde dat het voor hen onverdraaglijk zou zijn als zij zonder iets
te zeggen weg zou gaan.
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Heer Johan van Heenvliet zocht uiterst zorvuldig een geschikt klooster voor zijn
nicht uit. Hij sprak erover met de procurator (de broeder die het bewind voerde over
de kloostergoederen) van het klooster te Brielle. Deze was voorheen kapelaan geweest
bij zijn vader, heer Hugo van Heenvliet. Toen de geestelijke van de zaak hoorde,
was hij zeer verheugd en dacht diep na over de vraag waar Katharina het beste zou
kunnen worden ondergebracht. In die tijd had in Holland niemand ooit van
Diepenveen gehoord. Volgens Gods wil gebeurde het juist toen dat de procurator
vanwege een bepaalde kwestie naar Windesheim moest. Eenmaal in het Sticht van
Utrecht aangekomen hoorde hij over de stichting van Diepenveen en het enthousiasme
van heer Johan Brinckerinck. In het klooster van Windesheim sprak hij met de prior.
Deze ried hem aan naar heer Johan Brinckerinck te gaan en hem om een plaats voor
Katharina te vragen. Toen heer Johan van Katharina's stand en afkomst hoorde,
reageerde hij hard door haar te weigeren. Hij sprak: ‘Ik heb Diepenveen gesticht op
basis van armoede, harde arbeid en nederigheid en dat zal haar wel niet aanstaan. En
voor haar een uitzondering maken zou alleen maar een slechte uitwerking op de
zwakkere zusters hebben, want zij is nog jong.’ Toen de procurator nul op het rekest
kreeg, keerde hij terug naar Windesheim en vertelde de prior dat heer Johan hem
niet ter wille wilde zijn.
Toentertijd was heer Johan Vos van Heusden prior van Windesheim. Hij ging
daarop naar Diepenveen, samen met de prior van het klooster te Arnhem, de genoemde
procurator en een aantal andere priors. Met zijn allen probeerden zij heer Johan
Brinckerinck over te halen, maar die bleef zich met hand en tand verzetten. Toen
sprak de prior van Windesheim: ‘Nu, heer Johan, u moet haar toch opnemen. Ik wil
het en ik gebied u toestemming te geven. Ik ken haar ouders en haar familie. Zij
stamt uit een zo edel geslacht dat u zich over haar geen zorgen hoeft te maken.’ Toen
heer Johan Brinckerinck deze woorden
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hoorde, gaf hij zich gewonnen. De procurator ging naar huis en vertelde heer Johan
van Heenvliet dat hij een plaats in Diepenveen had weten te bemachtigen.
Jonkvrouw Katharina vertelde daarop haar ouders van haar plan. Zij hadden er grote
moeite mee, vooral haar moeder, die heel veel van Katharina hield. Zij durfden het
haar echter niet te verbieden, want beiden waren gewetensvolle en godvrezende
mensen. Maar haar vader, een wijs man, wilde zijn dochter op de proef stellen. Hij
zei: ‘Dochter, als het je wil is om Onze-Lieve-Heer te dienen, kies dan een klooster
in de buurt. Wij en je vrienden kunnen je daar dagelijks bezoeken en nieuws van je
horen. Dat lijkt ons veel aantrekkelijker dan dat je naar een zo afgelegen streek trekt
waar je niemand kent. Of blijf anders hier bij ons, kniel thuis in nederigheid neer en
dien Onze-Lieve-Heer hier.’ Katharina antwoordde: ‘Heer vader, ik weet dat u veel
wijzer bent dan u nu spreekt. Het is mij onmogelijk om Onze-Lieve-Heer hier te
dienen. Ik weet dat ik daar niet sterk genoeg voor ben. Bovendien, als ik Hem ga
dienen wil ik Hem in alle oprechtheid dienen. Hoe verder ik van mijn vrienden
verwijderd ben, hoe beter het voor mij zal zijn.’ Dit antwoord beviel haar vader
dermate goed dat het nog vaak werd rondverteld aan het hof van Holland.
De vrouwe van Naaldwijk hield erg veel van haar dochter Katharina. Zij viel zeker
zesmaal flauw voordat zij in staat was haar toestemming te geven. Toch durfde zij
het haar niet af te raden, want zij was een devote, vrome vrouw. Gedrieën hielden
zij het nieuws geheim, zodat op het slot niemand dan Katharina, haar vader en haar
moeder op de hoogte waren. Zij wilden voorkomen dat er binnen de hofhouding over
zou worden gesproken, waardoor haar vrienden of haar minnaars op de hoogte zouden
raken en deze opzet misschien zouden verhinderen. Jonkvrouw Katharina was immers
zeer gewild als huwelijkspartner.
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Niet veel later zond heer Johan van Heenvliet een bode naar heer Hendrik van
Naaldwijk en zijn zus, de vrouwe van Naaldwijk. Hij liet hun vragen hun dochter
Katharina naar Heenvliet te zenden en haar toestemming te geven een bedevaart te
maken samen met zijn vrouw. Zo werd de goede ridder Johan van Heenvliet door
de Heilige Geest verschalkt: de Geest zette hem ertoe aan zijn uiterste best te doen
om zijn nichtje volgens haar wens in een klooster te plaatsen. Daardoor kreeg een
jaar later zijn enige dochter Liesbeth de gelegenheid om met hulp van zijn zus, de
vrouwe van Naaldwijk, een zelfde geestelijke staat te bereiken. Dit tot groot verdriet
van haar vader, heer Johan van Heenvliet.
Toen de wijze en dappere ridder heer Hendrik van Naaldwijk en zijn vrouw Katharina
de boodschap van heer Johan hadden gehoord - en begrepen - riepen zij Katharina
bij zich. Haar vader sprak: ‘Katharina, beraad je zorgvuldig. Ben je zeker van je zaak,
ga dan naar je oom en ga met je tante, de vrouwe van Heenvliet, mee op reis.
Onderzoek het klooster en de mensen die er wonen en bestudeer zorvuldig hun
gewoonten. Bevalt het je en denk je dat je hun leefwijze aan zult kunnen, dan stellen
wij ons daarmee tevreden. Dan zal ik een trouwe en goede vader voor je blijven.
Bevalt het je daar niet, kom dan gewoon weer met je tante terug; je bent altijd welkom.
Blijf je daar echter een halfjaar en wil je daarna weer thuiskomen, dan hoef je mij
niet langer meer met “vader” aan te spreken.’ Terwijl hij dit zei, draaide hij zich om,
opdat Katharina niet zou merken dat hij zijn tranen niet kon bedwingen. De goede
ridder en vader sprak deze woorden omdat hij wilde dat zij terdege besefte wat zij
achterliet. Katharina antwoordde: ‘Heer vader, met Gods hulp hoop ik dat dat niet
nodig zal zijn.’ Haar moeder had zoveel verdriet dat het Katharina tot het diepste
ontroerde. Zij probeerde niettemin zo snel mogelijk bij haar oom te komen.
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Drie of vier dagen voordat Katharina het slot te Naaldwijk verliet was er een groot
feest ter gelegenheid van een priester die zijn eerste mis zou opdragen. Heer Hendrik
moest dit feest organiseren, omdat die priester zijn neef was. Deze eerste mis werd
gecelebreerd op Sint-Augustinus [28 augustus]. De vrouwe van Heenvliet was ook
gekomen. Katharina doste zich voor dit feest extra uit en maakte meer pret en plezier
dan ieder ander. Niemand mocht van haar vrome bedoelingen weten en daarom
straalde zij grote blijdschap en vrolijkheid uit. Haar gedrag op deze twee feestdagen,
Sint-Augustinus [28 augustus] en de dag van de onthoofding van Sint-Jan de Doper
[29 augustus], in aanmerking nemend is het bijna niet te geloven dat zij geestelijke
wilde worden, ware het niet dat zij het met haar daden bewees. Want op de dag na
Sint-Jan vertrok Katharina naar Diepenveen, samen met de vrouwe van Heenvliet,
de eerder genoemde procurator, haar kapelaan en een gevolg. Na een poosje reed,
geheel onverwacht, heer Hendrik dit gezelschap tegemoet, samen met een grote groep
ridders en een groot gevolg. Toen hij hen herkende en zijn dochter ontwaarde,
realiseerde hij zich waar zij naar toe ging en hij werd lijkbleek. Hetzelfde gebeurde
met jonkvrouw Katharina toen zij haar vader aankeek. De ridders merkten dit: ‘Heer
Hendrik, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd dat u er zo beroerd uitziet?’ Maar
hij vermande zich en deed alsof hij hen niet hoorde. Hij riep: ‘Waarheen gaat de reis,
mensen?’ De vrouwe van Heenvliet antwoordde: ‘Wij gaan op bedevaart.’ Toen
sprak hij vlug: ‘Reis dan door en volbreng uw bedevaart.’ Een van de ridders zei nog
tegen heer Hendrik: ‘Het bevalt mij niet dat u met monniken en priesters omgaat. U
stelt zich aan als een of ander begijntje!’ Katharina sprak haar vader noch de andere
ridders toe; zij bestierf het bijna.
Het gezelschap bereikte Diepenveen op het octaaf van onze heilige vader
Sint-Augustinus [4 september]. Meteen kwam de
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prior van Windesheim naar Diepenveen, samen met een groep monniken. Katharina
viel bij de prior van Windesheim, heer Johan Brinckerinck en de andere paters zeer
in de smaak. Zij was een mooie, bevallige jongedame en ging zeer kostbaar gekleed.
Zij droeg een kostelijk blauw overkleed met open mouwen, gevoerd tot op de grond.
De mouwen waren helemaal behangen met dubbele haakjes en gouden lovertjes.
Verder droeg zij een kostbare halsketting en andere dure sieraden voor hoofd en
lichaam. Zij zag er aardig, vrolijk en beminnelijk uit en maakte een ingetogen indruk.
Kortom, het was een genoegen haar te zien. Maar de meeste eer komt God toe, Die
haar dit alles schonk. Wat de paters en de andere goede mensen het meest aan
Katharina beviel was dat zij bereid was al die rijkdom af te leggen. Zij wilde haar
vader en moeder en al de pleziertjes van de wereld achterlaten en in plaats daarvan
een arm en nederig leven leiden. Zowel de vrouwe van Heenvliet als Katharina zelf
wilde erg graag dat zij meteen in de orde zou worden opgenomen. Haar ouders zouden
grote moeilijkheden ondervinden zodra binnen de familie bekend werd dat Katharina
in het klooster was getreden.
Katharina kreeg wat zij wenste, want zij kende goed Latijn en had een mooie stem.
Ze biechtte bij de prior van Windesheim, heer Johan Vos van Heusden, en werd
vervolgens op de derde dag na het octaaf van onze heilige vader Augustinus [dus 6
september] van het jaar des Heren 1412 ingekleed. Katharina was toen achttien jaar
oud. Haar haren werden geknipt en zij legde al haar sieraden af. Zij werd gekleed
als een zuster, maar hield haar bonte overkleed aan, dat zij over haar witte rok droeg.
De prior en de andere paters zongen de mis van de Heilige Geest op zeer stemmige
wijze. Voor het altaar werd Katharina's overkleed uitgetrokken. Daarna kleedde men
haar met het heilige habijt van de geestelijke stand. Vanwege het grote aantal
toeschouwers, geestelijke zowel als wereldlijke, was het tafereel niet voor iedereen
even goed zichtbaar. De
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aanwezigen werden tot tranen toe geroerd. Onze eerwaarde vader, heer Johan
Brinckerinck, verrichtte namelijk de lezing uit het evangelie, maar hij schreide zo
hevig dat hij de tekst niet behoorlijk uit kon spreken. Toen hij, aan het einde van de
mis, het ‘Ite missa est’ aan moest heffen, verliet hij de kerk, omdat hij vreesde het
gezang niet tot een goed einde te kunnen brengen. Heer Otto, de schoolmeester van
de zusters, was voorzanger. Hij zette de mis van de Heilige Geest, en vooral het
gezang ‘Veni Sanctus Spiritus’, zo hoog en sereen in dat de paters hem niet konden
volgen. Daarom moest hij de partijen van beide koorhelften meezingen. Het hevigst
huilden trouwens de leden uit Katharina's gevolg, want zij hadden toen zij uit
Naaldwijk vertrokken nooit kunnen bevroeden dat hun jonkvrouw dit van plan was
geweest. Maar Katharina hield zich kranig en aanvaardde met grote vurigheid een
nieuw ridderschap. Zij begon een nieuw leven en nam in vroomheid het juk van onze
Heer op. Voortaan zou zij haar geliefde Bruidegom met Zijn steun en met inzet van
al haar zwakke vermogens na proberen te volgen. En Zijn hulp ontbrak haar nimmer,
tot aan het einde van haar leven.
Toen zij het kloosterslot binnen wilde gaan, lag haar overkleed uitgespreid over
de trap die zij moest opgaan. Angstvallig vermeed zij op het kleed te stappen en trok
het opzij. Maar onze vader, heer Johan Brinckerinck, zei tegen haar: ‘Loop erover
heen!’ Dit deed zij onmiddellijk en zo stapte zij vroom het slot binnen. Toen zij door
de priorin en de zusters was ontvangen en in het koor haar plaats had toegewezen
gekregen, las zij daar de teksten met zo krachtige stem dat men haar in het hele koor
kon horen.
De vrouwe van Heenvliet reisde blij naar huis terug, met haar gevolg en de procurator.
Zij vertelde Katharina's ouders hoe het haar was vergaan en hoe vriendelijk zij in
Diepenveen was ontvangen door paters en zusters. Dit nieuws stemde de goede
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en eerlijke ridder van Naaldwijk tot vreugde en hij antwoordde: ‘Dan zal ik het
klooster binnenkort een bedrag van honderd Hollandse gulden zenden dat zij kunnen
beleggen en voor altijd mogen houden.’ Hij tastte zo diep in de buidel dat sommigen
van zijn verwanten hem waarschuwden: ‘Heer Hendrik, besef wel dat u nóg vijf
kinderen hebt!’ Hij antwoordde hierop: ‘Wat ik beloof, doe ik.’ Via de voornoemde
procurator zond hij het geld binnen een jaar naar Diepenveen. Het werd gebruikt
voor de aankoop van het erf Te Marke bij Hattem.
Zuster Katharina nam alles wat men haar gebood te doen of juist te laten ijverig in
zich op. Zowel overdag als 's nachts ging zij naar het koor en verder volgde zij zonder
tegenwerpingen de regels en gebruiken van de orde. Zij biechtte haar zonden en haar
hele voorbije leven, niet alleen bij onze vader, heer Johan Brinckerinck, maar ook
bij onze eerwaarde moeder Salomé, die haar novicenmeesteres was en haar trouw
bijstond. Van haar leerde Katharina hoe zij moest biechten en hoe zij iedere dag het
beminnelijke lijden van Onze-Lieve-Heer moest overwegen en hoe zij haar
zinnelijkheid en andere zwakheden kon leren herkennen en weerstaan. Katharina
probeerde vlijtig te doen wat in haar macht lag en deed haar best om haar familie en
het kasteel van haar vader te vergeten. Zij neigde haar oor naar haar Bruidegom en
luisterde naar wat Hij haar influisterde over de dingen die Hij vanwege haar had
moeten lijden en wat zij daarom om Zijnentwil behoorde te doen. Wanneer zij in
zichzelf enig spoor van bekoringen als hoogmoed, luiheid of andere aanvechtingen
bespeurde, bond zij de strijd met zichzelf aan en riep nederig de hulp van God in.
Raakte zij de aanvechting dan nog niet kwijt, dan biechtte zij die meteen bij onze
eerwaarde mater Salomé, zodat de duivel in haar geen broeinest kon bouwen. Zo
vorderde zij dagelijks, totdat haar proefjaar voorbij was.
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Toen Katharina na een jaar professie zou doen, kwam de vrouwe van Naaldwijk naar
Diepenveen, samen met haar enig overgebleven dochter Griete van Opstal. Zij werd
genoemd naar het slot Opstal, dat haar bezit zou zijn geworden als zij in de wereld
was gebleven. Zuster Katharina werd naar háár slot ook wel ‘jonkvrouw van Honsel’
genoemd. Ook de vrouwe van Heenvliet ging mee. Zij nam haar enige dochter,
jonkvrouw Liesbeth mee, die toen twaalf jaar oud was. Verder reisde nog jonkvrouw
Armgert van Lisse mee, de dochter van een eerzame ridder uit Holland. Zij was
bekeerd door broeder Hendrik van Marick, die voor haar een plaats in Diepenveen
had bemachtigd. Heer Hendrik van Naaldwijk hielp haar om heimelijk haar familie
te ontvluchten en met het gezelschap mee te reizen. Ook ging de al eerder genoemde
procurator mee en verder een groot gevolg. Terwijl zij bij de wagen stonden, sprak
de goede ridder heer Hendrik van Naaldwijk tot zijn dochter Griete: ‘Mijn lieve
dochter, denk na en overleg met je zuster Katharina of je niet bij haar wilt blijven.
Ik zou dat op prijs stelllen.’ Hij pakte liefdevol haar hand en kuste zijn dochter, want
hij hield uitzonderlijk veel van haar.
Het gezelschap reisde af op Sint-Egidius [1 september] en arriveerde te Diepenveen
op het octaaf van onze heilige vader Sint-Augustinus [4 september]. De procurator
vroeg heer Johan Brinckerinck of Katharina hem een beetje beviel en hoe zij zich
gedroeg. Heer Johan antwoordde vrolijk: ‘Zuster Katharina bevalt mij zo goed en
heeft mij zo overtuigd dat ik van haar soort wel honderd zusters zou willenopnemen,
ongeacht de vraag of de rogge genoeg zou opbrengen.’ De moeder sprak met haar
dochter en zag dat zij vrolijk en tevreden was. Bovendien hoorde zij dat de mater en
de andere zusters ook tevreden over haar waren. Van blijdschap wist zij nauwelijks
wat zij voor de zusters binnen en buiten het slot moest doen. Zij begiftigde hen echter
royaal en liet voor iedereen ganzen braden. Dit gebeurde met speciale toestemming
van de pater van Windes-
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heim, want het was geen gewoonte om aan het spit gebraden vlees te eten. De vrouwe
was steeds bij het braden aanwezig en bemoeide zich overal mee, want zij wilde dat
het gebraad op de juiste wijze bereid werd. Zij was namelijk een ootmoedige en
barmhartige vrouwe.
Zuster Katharina deed professie op de tweede dag na het octaaf van Sint-Augustinus
[dus 5 september] van het jaar des Heren 1413. Zij was negentien jaar oud. Haar
zuster Griete was toen veertien, haar nichtje Liesje van Heenvliet twaalf en jonkvrouw
Armgert van Lisse zeventien. De eerste twee waren zo onder de indruk van het
gebeuren dat zij wilden blijven. Hun wens werd verhoord, want zij bleven samen
achter bij de lekezusters buiten het slot. De moeders keerden weer huiswaarts. Toen
heer Hendrik van Naaldwijk hoorde dat zijn dochter Griete in Diepenveen was
gebleven en dat Katharina erg ingenomen was met de komst van haar zus, sprak hij:
‘Ik zal het klooster nog eens honderd gulden schenken!’ Dit schonk hij hun ook,
naast hetgeen hun moeder haar dochters na haar dood nog naliet.
Hier wil ik eerst iets schrijven over de deugdzaamheid van heer Hendrik van
Naaldwijk en zijn vrouw. God is zeer te prijzen dat zij hun twee enige dochters zo
de vrije keuze hebben gelaten. Zij hadden hun een hoge en rijke positie in de wereld
kunnen toewijzen, maar zij schonken hun dochters aan Onze-Lieve-Heer. Zij gingen
Hem dienen in een verre landstreek en hun ouders zouden hen nooit meer zien of
horen. Dit deden zij zeker niet omdat hun natuur hun dat ingaf en evenmin was het
een noodzakelijkheid; het gebeurde slechts dank zij de goddelijke genade.
Bij de Sint-Elizabethsvloed die Holland in 1421 trof [19 november], is ook slot
Crayenstein overstroomd. De goede ridder heer Hendrik van Naaldwijk liet toen alle
armen van Crayenstein naar Naaldwijk halen en stelde daar een groot stuk
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land beschikbaar. Daar hielp hij hen huisjes op te bouwen, het een wat groter, het
ander kleiner, al naar gelang men kinderen of vee of andere bezittingen had. Ieder
kreeg ook een kleine tuin bij zijn huisje die hij zelf mocht bewerken en waarvan hij
de opbrengst zelf kon houden. Heer Hendrik gaf deze armen wat zij nodig hadden,
net zo lang tot Crayenstein weer droog kwam te liggen. Zijn moeder, jonkvrouw
Sophia, liet hij intussen op slot Honsel wonen. Hij was uitermate goedgeefs tegenover
armen en behoeftigen.
Heer Hendrik ging zo wijs, vreedzaam en vriendelijk met zijn vrouw, kinderen en
personeel om dat iedereen hem zeer liefhad. Als hij op reis ging met zijn knechten
stelde hij zich meestal tevreden met wat boter, kaas, spek of gerookt rundvlees. Hij
stond niet toe dat men hem iets speciaals voorzette. Arriveerde hij in een herberg,
dan zei hij: ‘Zorg in ieder geval goed voor mijn knechten; behandel mij maar zoals
het u het beste uitkomt.’ Vaak zagen zijn knechten hem 's nachts opstaan, als hij
meende dat zij allen sliepen. Dan sloeg hij zijn bed op tot aan het voeteneind en ging
op het stro slapen. 's Morgens maakte hij het bed weer netjes in orde. Kwam hij
iemand tegen die zijn muts voor hem wilde afnemen, dan zorgde hij ervoor zelf de
eerste te zijn, al was het maar een arm en klein kind.
Toen zij begrepen dat jonkvrouw Katharina buiten bereik was, begeerden enkele
lieden haar zus Griete als echtgenote. Om hun zin des te beter te kunnen doordrijven,
hadden zij van de hertog van Holland toestemming gevraagd en gekregen om
jonkvrouw Griete desnoods met geweld te schaken wanneer haar ouders haar niet
vrijwillig wilden geven. Dit maakte haar goede ouders erg bang en tegelijkertijd
woedend. Zij hadden liever dat hun dochter Onze-Lieve-Heer ging dienen dan dat
zij in de wereld zou blijven. Jonkvrouw Griete was namelijk een stille, wijze, zedige
en eenvoudige jonkvrouw, die liever thuis bleef dan dat zij onder de mensen
verkeerde. Haar ouders
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rieden haar des te meer aan bij haar zuster in Diepenveen te blijven omdat zij nogal
een zwak gestel had.
Onze eerwaarde vader, heer Johan, kreeg de boodschap dat de dochters van heer
Hendrik van Naaldwijk en heer Johan van Heenvliet niet meer veilig waren buiten
de kloostermuren. Daarom liet hij hen beiden het slot binnengaan. De vrouwe van
Naaldwijk reisde kort voor Sint-Jan [24 juni] weer naar Diepenveen. Zij wenste dat
men haar dochter Griete zou kleden, als zij tenminste daartoe geschikt werd bevonden
en zij er zelf ook toe bereid was. Zo waren zij en haar echtgenoot tenminste verlost
van het verdriet en de moeilijkheden die men hun omwille van Griete aandeed. Dit
voorstel beviel onze vader, heer Johan, en het hele convent uitstekend, want iedereen
mocht haar graag. En zo werd Griete in het jaar des Heren 1414 op Sint-Jan [24 juni]
op zestienjarige leeftijd als lekezuster gekleed; daarmee stelde zij zich tevreden. Haar
moeder berustte hier ook wijselijk in, omdat zij het door het klooster genomen besluit
niet wilde doorkruisen.
Zuster Katharina werd novicenmeesteres van haar zus Griete. Zij leerde haar ijverig
hoe zij zich diende te verootmoedigen voor de zusters als men haar bij het wekelijkse
schuldkapittel vermaande. Verder hoorde zij, als zij een zuster tegenkwam, zwijgend
en buigend te passeren. Ook diende zij zich in dienst van de zusters te stellen. Naast
vele andere dingen leerde zuster Katharina haar zus ook dat haar hart altijd vervuld
moest zijn van dagelijkse oefeningen over het lijden van Onze-Lieve-Heer. Zoals zij
die oefeningen zelf in praktijk bracht, zo leerde zij ze Griete ook. Zodoende kon de
duivel haar hart niet ledig aantreffen en het vervullen met ijdele fantasieën, zinnelijke
voorstellingen van de wereld en spijt over wat zij in de wereld had achtergelaten.
Als zij zich nu niet overgaf tot het met grote inspanning doen van inwendige
oefeningen, dan zou zij die verleidelijke beelden later slechts met de grootste moeite
weer
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kwijtraken. Zo vorderden beide zussen op de weg van vroomheid, gehoorzaamheid,
ootmoed en zelfverachting. Ook gaven zij zich vol vuur over aan de Regel van
Augustinus en de verdere voorschriften en gewoonten van het huis. Beiden waren
van nature precies en proper maar desondanks meden zij iedere vorm van
fijngevoeligheid, kieskeurigheid of pretentie. Uitermate zorgvuldig waren zij op hun
kleren en andere zaken die hun vanwege het klooster ter beschikking waren gesteld,
zoals schoenen, sokken en zakdoeken. Zij verstelden die zo grondig dat hun spullen
meer op geknoopte visnetten leken dan op doeken. Eigenlijk waren ze alleen nog
maar geschikt om weg te gooien.
Zuster Katharina kreeg als novicenmeesteres op zeker moment vier nieuwe zusters
onder haar hoede. Onze eerwaarde vader, heer Johan, en onze eerwaarde mater
hielden namelijk veel van haar en stelden groot vertrouwen in haar. Deze vier novicen,
haar zus Griete, haar nichtje Liesbeth van Heenvliet, zuster Wyse Ruschen, onze
voorzangeres, en zuster Katharina van Rijssen, werden allemaal bijzonder vrome,
devote, innige en gehoorzame zusters.
In het jaar des Heren 1419, toen onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, van
het werkende leven naar de eeuwige rust was overgegaan, werd de al eerder genoemde
procurator uit Brielle rector van Diepenveen. In hetzelfde jaar kwamen de
buitenzusters ook binnen de kloostermuren wonen. Alleen de zusters die de gasten
moesten bedienen bleven buiten, evenals de zusters die tot taak hadden de koeien te
verzorgen. Dit vond allemaal plaats op de vooravond van Sint-Simon en Judas [dus
27 oktober]. De dag daarop werden dertien zusters ingekleed; negen anderen legden
nog geen geloften af. Met de buitenzusters kwamen voortaan ook alle handwerken
binnen het kloosterslot, behalve het verzorgen van het vee. Zuster Katharina en haar
zus Griete hielpen ijverig en naar hun beste vermogen
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mee bij het verrichten van deze werken: bakken, brouwen, karnen, wassen, schoenen
invetten, wolkammen, spinnen, schotels en potten afwassen, keukendiensten doen
en dergelijke.
De beide zussen betoonden zich zo vroom en voorbeeldig in gedrag, woord en
gebaar dat de andere zusters graag in hun gezelschap verkeerden. Zij schikten zich
meer naar de simpelsten en eenvoudigsten dan naar de edelsten, deftigsten en
hoogsten. Alle nederige oefeningen, zoals het kussen van de voeten van de zusters
in de refter en het vragen om vergiffenis, verrichtten zij zo nederig en eerbiedig dat
de andere zusters hierdoor ook tot devotie werden gewekt. Wanneer mater bij het
schuldkapittel of elders de zusters in het algemeen vermaande omdat zij ergens
verstoord over was, dan waren zuster Katharina en zuster Griete de eersten om neer
te knielen. Met hun gevouwen handen en hun aandoenlijke, ootmoedige en ingetogen
gezichten verzachtten zij maters hart meer dan een veelheid van woorden had kunnen
doen.
De Regel en de statuten onderhielden zij zo nauwgezet, dag en nacht, dat zij daarin
voor iedereen een voorbeeld waren. Zij gaven zich met een zodanige vurigheid aan
Onze-Lieve-Heer over dat hun gedachten altijd van Hem waren vervuld. Van 's
morgens vroeg tot in de avond waren zij op de voorgeschreven tijden bezig met
meditatieoefeningen, lazen iets stichtelijks, baden of verrichtten handenarbeid. Met
betrekking tot het laatste was vooral zuster Griete erg actief.
Zuster Katharina kreeg steeds meer nieuwe ‘spreekzusters’ toegewezen die zij moest
begeleiden in hun geestelijk leven. Eigenlijk was dit haar te veel, want het was haar
ideaal Onze-Lieve-Heer te dienen met een onbekommerd hart. Had de gelofte van
gehoorzaamheid het niet van haar geëist, dan had zij het voor geen geld ter wereld
gedaan. Omdat zij vreesde dat zij misschien een te goede naam zou krijgen, stelde
zij zich
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soms op een grappige manier aan. Het was de bedoeling dat men zou denken dat zij
niet goed bij haar hoofd was. Zij nam dan de sluier van haar hoofd en probeerde
daarmee vliegen of vlinders te vangen. Ook placht zij tijdens het schuldkapittel haar
tekortkomingen dermate openlijk te bekennen en te overdrijven, dat een lichtgelovige
of iemand die haar niet beter kende het gemakkelijk voor waar had kunnen houden.
Zuster Katharina deed dit omdat zij hoopte dat men haar dan niet meer zo hoog
zou achten, maar tegen Gods wil is geen slimheid bestand. Want in het jaar des Heren
1420 werd subpriorin Liesbeth van Delft, een ootmoedige en deugdzame zuster, tot
priorin gekozen van het klooster Jeruzalem bij Utrecht. Zuster Katharina van
Naaldwijk werd toen subpriorin - zij was zesentwintig jaar - ook al verdroot het haar
zeer. Later zei zij altijd dat zij nooit naar Diepenveen zou zijn gegaan als zij tevoren
had geweten daar zoveel bestuurlijk werk te moeten doen.
Zij beheerde daarnaast ook de perkamentvoorraad en de bibliotheek. Zij voorzag
de zusters vriendelijk en beminnelijk van wat zij nodig hadden, ieder naar haar
behoefte. Maar voor zichzelf zou zij nog geen reepje perkament van twee of drie
vingers breed hebben genomen zonder het aan mater te laten zien en haar om
toestemming te vragen.
Ten opzichte van mater stelde zuster Katharina zich altijd zeer nederig en eerbiedig
op. Zij diende haar zo goed mogelijk en probeerde haar tevreden te stellen. Zij
beminde noch vreesde haar meer dan een kind zijn natuurlijke moeder. Mater, zuster
Katharina en zuster Elsebe Hasenbroecks waren één van hart en ziel. Ontstond er
iets van onmin onder de zusters of groeide er weerstand tussen de zusters en hun
oversten of andersom, dan benaderde Katharina beide partijen met zachtmoedigheid,
net zo lang tot zij de vrede had hersteld. Ook al had zij van dergelijke kwesties veel
te lijden en was ondank vaak haar loon, zij ging door met vredestichten. Zij kon het
niet
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verdragen dat iemand ontevreden was en spaarde zich daarom in dit opzicht nooit,
voor zover de gelofte van gehoorzaamheid haar althans de ruimte daarvoor bood.
Zij voorzag de zusters niet alleen trouw van de boeken uit de kloosterbibliotheek
die aan haar zorg waren toevertrouwd, maar leende ook haar eigen boeken en die
van haar zus genereus uit. Zij gaf de zusters vriendelijk en met liefde die boeken te
leen waarvan zij dacht dat zij ze nodig hadden. De zusters vroegen veel gemakkelijker
haar om een boek dan de andere zusters. Zuster Katharina en zuster Griete dachten
helemaal in het belang van de gemeenschap; wat zij hadden, deelden zij met de
overige zusters.
Zij gingen gekleed in een zeer armoedig habijt en droegen altijd zulke vuile kleren
dat mater hen van tijd tot tijd berispte. De pels waar zuster Griete dagelijks in rondliep,
was dik en nauw. Zij was gemaakt van vellen van onze eigen dieren-destijds
bewerkten wij zelf nog huiden. Zij werkte enige tijd als hulp in het bakhuis maar
kon het werk vanwege haar zwakke gesteldheid niet aan. Haar verlangen en haar
vurige liefde waren groter dan haar natuurlijke krachten.
Dit bewees zij overduidelijk in het jaar des Heren 1424. Toen namelijk werden er
op Sint-Jacob [25 juli] wel twaalf zusters ingekleed en geprofest. Zuster Griete van
Naaldwijk hielp toen tijdens de hoogmis de zusters in de keuken, want er waren erg
veel gasten. En ook al verschoonden zij zuster Griete graag van de zwaarste taken,
haar vurigheid was zo sterk dat zij hulp bood waar het nodig was. Zij zag een zuster
uit alle macht tillen aan een grote soeppot en schoot haar te hulp. Bij het tillen liep
zij een zo hevige inwendige kneuzing op dat zij diezelfde dag nog bloed begon op
te geven. Daarna kwijnde zij langzaam weg en teerde zo erg uit dat zij uiteindelijk
in het ziekbed belandde.
De subpriorin begreep dat haar zus ten dode was opgeschreven. Daarvan had zij
zoveel verdriet dat zij het voor haar zus
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niet verborgen kon houden, hoezeer het haar ook speet want zij hield vreselijk veel
van haar. Zuster Griete wiide haar zus, de subpriorin, van haar verdriet proberen te
verlossen. Als zij haar zo terneergeslagen zag, zei zij: ‘Zie deze vleespot zich nu
eens aanstellen! Wat kom je hier zo vaak doen? Gun mij toch dat ik in vrede rust,
want ik deug nergens anders voor.’ De goede zuster Katharina antwoordde: ‘Lieve
zus, gun mij toch dat ik van je mag genieten zolang God het mij toestaat. Als Hij
anders beschikt, zal ik mij daarbij neerleggen en jou rust gunnen.’
Zuster Griete werd van dag tot dag zwakker, en ten slotte brak haar stervensuur
aan. Vlak voor haar dood bezocht zuster Elsebe Hasenbroecks haar. Dit gebeurde
op het feest van de Elfduizend Maagden [21 oktober], dat tevens de vooravond is
van de dag waarop wij de wijding van onze kloosterkerk gedenken. Zuster Griete
vroeg zuster Elsebe bij die gelegenheid of de zusters al rond haar bed verzameld
waren om haar laatste uur mee te maken. Zuster Elsebe ontkende dit, want er waren
maar weinig zusters aanwezig. Daarop zei zuster Griete: ‘Wat hebben dan al die
witte gezichten die ik om mij heen zie te betekenen?’ Zuster Elsebe vermoedde dat
zij de Elfduizend Maagden heeft gezien omdat zuster Griete die ieder jaar op hun
feestdag eer placht te bewijzen. Zij had voorgesteld er een gewoonte van te maken
dat iedere zuster honderd onzevaders bad voor de Elfduizend Maagden ten behoeve
van een zuster die op sterven lag, hetzij binnen of buiten het slot. Mater gaf hiervoor
haar toestemming en het hele convent stemde zonder tegenwerpingen met dit voorstel
in. Zo kwamen wij in totaal aan wel elfduizend onzevaders voor een stervende zuster,
opdat de Maagden ons bij zouden staan in het uur van onze dood. Ook voor zuster
Griete hadden wij deze oefening met vlijt gedaan.
Zuster Katharina vroeg haar zus Griete of zij, als zij bij Onze-Lieve-Heer was
aangekomen en haar een tijdje niet waarnam voor het aangezicht Gods, net zo lang
zou gaan bidden tot zij weer in Zijn tegenwoordigheid verscheen. Zuster
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Griete antwoordde dat zij dat graag wilde doen, maar: ‘Help mij eerst door je gebeden
met de overgang, zodat ik eerder in de hemel ben. Ik ben immers een ellendig mens
geweest en ben vaak te kort geschoten.’
Terwijl zij met zuster Elsebe sprak, zoals hiervoor is beschreven, werd zuster
Griete door de dood beslopen. De ratel werd geslagen en de zusters verzamelden
zich rondom haar bed. Vrijwel meteen daarop rustte zij waardig, zacht en vredig in
Onze-Lieve-Heer. Zij overleed tijdens de hoogmis op Elfduizend Maagden van het
jaar 1424, de dag voor de herdenking van de kerkwijding. Zij is vijfentwintig jaar
oud geworden, waarvan zij er tien tot onze orde heeft behoord. Zuster Katharina, de
subpriorin, hielp zelf mee haar zuster te kleden en te kisten. Zuster Griete is begraven
in de kloostergang bij de deur van de kapel, bij de plaats waar men het koor opgaat.
Natuurlijk was zuster Katharina erg verdrietig over het verlies van haar zus, maar
toch was zij blij omdat Griete haar deze belofte had gedaan: wanneer zij haar zus
Katharina niet meer aantrof in de tegenwoordigheid van God, zou zij onophoudelijk
bidden tot zij haar daar weer zag. Zuster Katharina ging vol vuur verder op in de
liefde tot God en haar naasten. Dag en nacht volbracht zij de koordiensten door vurig
te lezen en te zingen. Zij was daar zo vol van inwendige aandacht dat zij zich geen
woordje en geen nootje liet ontglippen. Samen met het hele convent zingen of lezen
deed zij graag, maar zij vond het lastig om alleen of samen met iemand te moeten
zingen. Daarvoor werd zij dan ook veelvuldig berispt. Niettemin had zij een fraai
klinkende, eerbiedige en opgewekte stem en kon zij goed solo zingen. Zowel
wereldlijke als geestelijke mensen mochten haar stem graag horen. Sinds zij subpriorin
was, zong en las zij namelijk op hoogtijdagen de teksten die de priorin behoorde te
doen, want mater kon of deed dat liever niet zelf. Zij stond dan eerbiedig, zedig en
ingekeerd in het koor, haar ogen als een
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bruid neergeslagen, alsof zij altijd met hart en lichaam in de aanwezigheid van
Onze-Lieve-Heer, haar beminde Bruidegom, verkeerde.
Alleen als het echt noodzakelijk was, trad zij buiten Zijn aanwezigheid. Nooit
stelde zij zich vrij van geestelijke oefeningen: zij las, bad of verrichtte een of ander
handwerk, waar zij zich altijd ijverig aan overgaf. En anders sprak zij wel met haar
spreekzusters en troostte, leerde of vermaande hen op de manier die zij noodzakelijk
achtte. Zij had namelijk van Onze-Lieve-Heer de uitzonderlijke gave gekregen ieder
te kunnen troosten, gerust te stellen of raad te geven, zowel in uiterlijke als in
innerlijke zaken. Ook was zij zeer punctueel ten aanzien van de biecht: dat moest
altijd openhartig gebeuren. Zij voelde een diep medelijden met de zusters die verdriet
hadden, door een of andere verleiding bekoord werden of ziek waren, hetzij van ziel
hetzij van lichaam. Hun schoot zij met raad en daad te hulp en daarvan liet zij zich
door niets weerhouden, ook al moest zij er vaak voor boeten. Wanneer zij namelijk
te laat op haar werk verscheen, berispte mater haar. Dan viel zij meteen met gevouwen
handen op haar knieën en sprak nederig: ‘Het is mijn schuld, lieve moeder, ik zal
mij verbeteren.’ Uit oprechte en ootmoedige liefde noemde zij mater zelden anders
dan ‘moeder’.
Als haar geweten het haar toestond sprak zij tijdens het schuldkapittel en de
jaarlijkse visitatie door enige priors van andere kloosters erg weinig. Tijdens een
bepaalde visitatie hadden de paters-visitatoren al veel klachten gehoord over een
bepaalde zuster. Zuster Katharina beschuldigde haar echter niet. Toen vroegen de
visitatoren of zij niet iets over die zuster had op te merken, want zij hadden over haar
al zoveel klachten gehoord. Zuster Katharina antwoordde: ‘Ik kan het niet geloven.
Deze zuster moet een bepaalde zwakheid in haar hoofd hebben. Zij wordt namelijk
vaak beschuldigd of vermaand en lijdt daar hevig onder, terwijl zij van nature toch
nauwelijks
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hoogmoedig is. Volgens mij zou zij zich maar al te graag willen verbeteren als het
in haar macht lag.’ Toen de visitatoren het jaar daarop terugkeerden, bleek die zuster
krankzinnig te zijn geworden. Zij heette Fenne Stuurmans. De priors spraken daarop:
‘Zuster Katharina is de enige die deze zuster met een helder oog heeft doorzien!’
Onze paters waren zeer op haar gesteld. Zij was een fijn, zuiver en opgewekt mens,
hetgeen ook onze eerwaarde mater getuigde, die haar diepste innerlijk goed kende.
Zij was ingetogen en bescheiden tegenover de zusters, beminnelijk en zachtaardig
in de conversatie, stichtelijk en eerzaam voor het spreekvenster en bemind door
wereldlijke en geestelijke mensen. De prior van het klooster te Windesheim, heer
Willem Vornken, stuurde geregeld benauwde en wankelmoedige broeders naar haar
toe met de boodschap vol vertrouwen te doen wat zuster Katharina hun aanried. Hij
kende haar goede inborst en vertrouwde erop dat zij hun niets anders dan het beste
zou aanraden.
Dat onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, zuster Katharina ook liefhad
en hoogachtte, toonde hij na zijn dood aan een zuster die in grote vertwijfeling en
wanhoop verkeerde. Als het zo met haar gesteld bleef, zo dacht zij, zouden haar
lichaam en ziel zeker verloren gaan. Daarom zocht deze zuster op een keer na het
avondgebed hulp bij onze eerwaarde vader, heer Johan. Zij viel op haar knieën voor
het altaar in het nonnenkoor; dichter kon zij niet bij zijn graf komen. Zij bad hem
hartstochtelijk en ootmoedig of hij haar wilde verlossen van deze verleidingen. Zij
voelde dat zij zo sterk in haar tekortkomingen geworteld was dat zij zich er niet op
eigen kracht aan zou kunnen ontworstelen. Toen zij zo in gebed verzonken terneerlag,
hoorde zij dat zij innerlijk door de levensechte stem van heer Johan werd
toegesproken, hoewel zij in werkelijkheid geen geluid hoorde. Hij zei: ‘Ga naar
zuster Katharina van Naaldwijk en belijd haar wat u gedaan hebt en hoe het met uw
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hart gesteld was. Dan zult u van deze verleidingen worden verlost.’ De zuster die zo
terneergeslagen en benauwd naar heer Johans graf gekomen was, stond vrolijk en
blij op, overtuigd van de belofte die haar gedaan was. De volgende ochtend ging zij
na het priemgebed blijmoedig naar zuster Katharina, beleed haar ootmoedig haar
verkeerde gedrag en verklaarde dat zij het nog aan niemand had gebiecht. Zuster
Katharina berispte haar liefdevol en vermaande haar met zachtheid - daardoor beterde
zij haar leven. Nadien had zij van deze verleiding geen last meer. En zuster Katharina
vouwde haar handen eerbiedig en sprak ootmoedig: ‘Hoe is het mogelijk dat onze
eerwaarde heilige vader nog aan mij denkt.’
Zuster Katharina hield erg veel van onze heilige vader Augustinus. Het leek of haar
hart blij in haar lichaam opsprong wanneer zij een woord van hem hoorde of een
geschrift van hem las. Meteen nadat zij professie had gedaan schreef zij de Regel
van Augustinus over in haar rapiarium, haar persoonlijk notitieboekje, opdat zij zijn
voorschriften beter zou leren kennen en kunnen navolgen. Zij zei altijd dat hij in alle
opzichten haar vader was, want zij werd geboren omstreeks de dag waarop de
Translatie van Sint-Augustinus' gebeente wordt gevierd [11 oktober]. Volgens het
boek der martelaren vieren wij dit feest na Sint-Matthijs [20 september]. Van
kindsbeen af vereerde Katharina hem, al was zij toen nog geheel onwetend. Zij is
wedergeboren toen zij de heilige orde ontving op het feest van Sint-Augustinus [28
augustus]. Deze dagen vierde zij ieder jaar zorgvuldig en vol dankbaarheid met
uitgebreide meditatieoefeningen. Zij wilde hiermee vergiffenis vragen voor het
wereldse leven dat achter haar lag en een nieuw leven beginnen. Om vergiffenis te
bewerkstelligen riep zij jaarlijks op deze dagen de hulp in van alle zusters en de hele
hemelse scharen van heiligen.
Zij schreef het ook aan onze vader Sint-Augustinus en aan
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Sint-Egidius toe - naast God natuurlijk - dat zij tot de heilige religie was bekeerd en
een bruid van Christus was geworden. Toen zij nog een jong juffertje was, kreeg zij
eens eenbeschilderd beeld van Sint-Augustinus. Dit beeld moest zij grote eer bewijzen
omdat deze heilige Onze-Lieve-Heer van groot nut is geweest. Zij dacht echter dat
het beeld Sint-Egidius voorstelde, van wie zij had gehoord dat hij van koninklijken
bloede was en in aanzien stond bij Onze-Lieve-Heer. Daarom bad zij hem ernstig op kinderlijke en wereldse wijze - haar te helpen een edele, rijke en betrouwbare
bruidegom te bemachtigen. Die heeft zij zeker ook gekregen, want op
Sint-Egidiusavond [dus 31 augustus] verliet zij het huis van haar vader en het rijk
der wereld en op het octaaf van Sint-Augustinus [4 september] arriveerde zij te
Diepenveen. Twee dagen later werd zij daar opgenomen en ingekleed als bruid van
de alleredelste, schoonste en rijkste Bruidegom.
Zij voelde een grote liefde voor de heiligen, die in het eeuwig leven vertoeven.
Onder hen koos zij zich zoveel vrienden die zij speciaal met gebeden vereerde dat
zij na de getijden het koor slechts met moeite verliet. Had zij een rustig moment, dan
richtte zij haar gemoed op deze heiligen en overwoog zij hun leven en lijden en hun
grote liefde voor Onze-Lieve-Heer. Zo wekte zij zichzelf op en dankte op haar manier
Onze-Lieve-Heer, die de heiligen deze genade geschonken had. Zij was zo geestdriftig,
vooral op hoogtijdagen, dat zij vaak het hele convent meesleepte in haar vurigheid.
Zij hield ervan in de Heilige Schrift te studeren, want zij kende behoorlijk goed
Latijn. Zij was daarom ook een van de bijzondere leerlingen van heer Otto, onze
schoolmeester. Wat het lezen van stichtelijke teksten betreft was zij nauwelijks
verzadigbaar. Gewoonlijk droeg zij daarom twee of drie boeken met zich mee om
erin te kunnen lezen als zij even tijd had. Het steeds maar meedragen van deze boeken
was echter nogal las-
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tig. Daarom vroegen de zusters onze eerwaarde moeder om een klein korfje waarin
zij haar boeken voortaan mee kon nemen. Dit mandje droeg zij overal met zich mee,
naar het koor, het spinhuis, de cellen of waar zij ook maar naar toe ging. Hoe vol
haar hart van goedheid was, is te zien aan haar rapiarium en haar boek met de gebeden
tot Onze-Lieve-Vrouw. Dat is zo volgeschreven dat er nauwelijks een lege plek groter
dan een vinger of een duim in te vinden is, zoals ik tot mijn verbazing met eigen
ogen heb vastgesteld.
De teksten van het koorgebed en het psalter las zij met heilig ontzag, zowel binnen
het koor als daarbuiten. Zij kon slecht verdragen dat iemand druk of onrustig was in
het koor of de getijden onzorgvuldig las. Evenmin kon zij verdragen dat men de
koorgebeden al lopend of tijdens het werk las als dat zonder speciale moeite
voorkomen kon worden. Dagelijks liep zij biddend langs de werkhuizen, zowel aan
de binnen- als aan de buitenkant. Dan vroeg zij Onze-Lieve-Heer of Hij de zusters
en broeders wilde sterken en bewaren en hen wilde helpen hun werk te Zijner ere te
doen. Graag wilde zij hun vermoeidheid mee helpen dragen. 's Avonds droeg zij dit
alles op aan Onze-Lieve-Heer, alsof zij eigenhandig aan alle werkzaamheden had
meegedaan. Zij wilde het liefst aan alles deel hebben. Vaak was zij 's avonds zo moe
dat het inderdaad leek alsof zij aan alle werk had meegedaan.
In zeker drie kloosters had men zuster Katharina graag als priorin gehad. Eerst vroeg
men haar in Jeruzalem bij Utrecht. Onze medezuster Liesbeth van Delft was daar in
de functie van priorin overleden en had de zusters daar aangeraden zuster Katharina
als haar opvolgster te kiezen. Daarna koos men haar nog tweemaal tot priorin in
kloosters in Brabant. Maar omdat onze oversten en het convent haar liever niet kwijt
wilden, weerstonden zij deze verzoeken met alle kracht, met de instemming van
zuster Katharina zelf. Als reden voerde men aan dat
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zij niet sterk genoeg was en bovendien nog geen dertig jaar oud was, hetgeen tegen
de statuten zou zijn.
Zuster Katharina had een zo hevig verlangen naar het eeuwige leven en de
aanwezigheid van Onze-Lieve-Heer dat zij vaak als zij alleen was stilletjes het
responsgezang uit het getijdengebed ‘Leid, Heer, mijn ziel uit de kerker om uw
heilige naam te belijden!’ zong, en ook wel ‘De stad Gods’. Ook bad zij
Onze-Lieve-Heer of Hij haar vanuit de gulden wereld naar Zich toe wilde halen. Met
deze ‘gouden tijd’ bedoelde zij het prioraat van onze eerwaarde mater Salomé Sticken.
Dit deed Hij inderdaad, hoeveel moeite en verdriet het ons ook kostte.
Ook al was zij zeer geliefd en stond zij in aanzien binnen het klooster en in de
wereld, toch werd de vaderlijke correctie haar zeker niet onthouden. Onze-Lieve-Heer
hield juist allermeest van haar, want zoals Hij zelf in de Bijbel zegt: ‘Die Ik liefheb,
kastijd Ik.’ Dikwijls confronteerde Hij haar met allerlei ernstige ziekten en bange
twijfels. Aan angst en verdriet ontbrak het haar geenszins. Ook al ging het haar vaak
niet persoonlijk aan en betrof het anderen, toch kwelde het leed haar even zwaar of
zelfs zwaarder. Daardoor leek het alsof alle verdriet zich op haar persoon betrok.
Want zonder uitzondering gunde zij eenieder het beste. De vreugde van de ander
was haar vreugde, hun verdriet haar verdriet.
Een bedroefde zuster kwam eens bij haar om steun en troost in een kwestie die
ook zuster Katharina zich zeer aantrok. Zij zei: ‘Zuster, het is nu tijd om te oogsten.
Laten wij ons voordeel ermee doen dat de zon der gerechtigheid nu over ons schijnt
en ijverig de deugden naar binnen brengen. De tijd van honger en schaarste zal snel
genoeg aanbreken en dan zullen wij blij zijn tenminste nog iets geleden te hebben.’
Met dergelijke woorden stelde zij de zuster naar haar beste vermogen gerust.
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In het jaar des Heren 1443 namen haar krachten snel af en was zij vaak ziek en zwak.
Zodra een ziekteaanval voorbij was, keerde zij echter meteen naar het convent terug
en ging dag en nacht weer naar het koor. Maar op de dag van de Translatie van onze
heilige vader Augustinus [11 oktober] van hetzelfde jaar kreeg zij een zo ernstige
ziekte dat zij uitgeput het bed moest houden. Op Sint-Willibrord [7 november] ontving
zij de laatste sacramenten, want toen verkeerde zij gedurende zevenentwintig uur in
grote benauwdheid en hevige angst waarbij zij naar adem snakte. Het convent kon
haar daarom overdag noch 's nachts verlaten. Men bleef bij haar bed zitten en wachtte
op haar einde, vervuld van innige gebeden en onder een overvloed aan tranen. Zuster
Katharina leed hevig maar was voortdurend bij bewustzijn en haar verstand bleef
helder. Zij bleef vervuld van vroomheid. Men hoorde geen onvertogen woord en
deed men een vrome uitspraak tegen haar, dan boog zij haar hoofd. Vroeg men haar
hoe het met haar hart stond, dan noemde zij een van de kruiswoorden van
Onze-Lieve-Heer of verzen uit de psalmen, de sequenzen en de hymnen uit het
koorgebed. Zo verbleef zij met haar gedachten steeds bij iets goeds.
Hierna ging het gedurende ongeveer drie weken weer wat beter. Daardoor kregen
wij weer hoop, maar dat bleek tevergeefs. Een van haar spreekzusters kwam naar
haar toe en beklaagde zich erover dat zij zoveel verdriet zou hebben als zuster
Katharina zou sterven. Zij keek haar ernstig aan en zei: ‘Zuster, wilt u dan niet lijden?
Of denkt u misschien zonder lijden het eeuwige leven te kunnen bereiken? Dat is
onmogelijk! Denkt u dat ik niet geleden heb en nog lijd nu ik hier zo lig? U ziet dat
ik aan een ernstige ziekte lijd, maar daaraan lijd ik niet zo erg als aan mijn eigen
tekortkomingen en mijn aardse verlangens. Om die te overwinnen trek ik tegen
mijzelf ten strijde als tegen een gewapende man. Ik richt mij met meer liefdevolle
vriendelijkheid tegen hen die mij eigenlijk tegenstaan dan tegen wie dan ook. Zo
moet u het ook doen als u voortaan God wilt behagen
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en vrede in uw hart wilt hebben.’
Dezelfde zuster vroeg haar met wie zij haar aanried voortaan te spreken, omdat
zij wel zag dat zuster Katharina dat niet meer op kon brengen. Zuster Katharina zei:
‘Wat wilt u veel praten! U weet zo langzamerhand wel wat goed en wat kwaad is.
Wees openhartig tegen uw biechtvader. Hebt u onenigheid met iemand, zorg dan
niet de eerste te zijn die zich daarover beklaagt, maar wacht tot men u vraagt en
antwoord dan naar waarheid. Geeft men u de schuld, zeg dan: “Het is mijn schuld.”
Bent u onschuldig, dan zal de waarheid u wel excuseren. Doet u het zo, dan hoeft u
helemaal niet veel te praten. Zorg ervoor niemand ooit iets aan te doen wat u niet
zou willen dat u werd aangedaan.’
Zuster Katharina bezat een zo liefhebbend en tot Onze-Lieve-Heer ingekeerd hart
dat geen moment haar te kort was om zich inwendig op Hem te richten. Zij verklaarde
dat zij meer genoegen ondervond van Onze-Lieve-Heer in zo'n kort moment, bij
voorbeeld na de vesper, dan in alle wereldse spelen en vermaken die zij kende of
waarvan zij had gehoord. Zij was vaak bang dat zij het hemelrijk hier op aarde al
zou verwerven, zoveel genoegen ondervond zij erin Onze-Lieve-Heer te dienen.
Maar kort voor haar dood trok Hij Zijn handen met kracht van haar af om haar trouw
te beproeven en die algemeen bekend te maken. Op de ochtend van de dag voor
Sint-Lucia [dus 12 december] kwam zuster Elsebe Hasenbroecks namelijk naar haar
toe: ‘Zuster Katharina, u moet de hemelse vrienden bij - eenroepen die u altijd in ere
hebt gehouden. U moet ze aansporen nu voor u te bidden.’ Toen zei zij: ‘Lieve zuster
Elsebe, ik loop hier en ik loop daar, maar ik kan er vanwege mijn pijn en ziekte niet
zoveel van maken. Niettemin doe ik mijn uiterste best.’ Ziedaar, hoe ziek zij ook
was, zij bleef lijdzaam en bleef haar uiterste best doen. Toen sprak zuster Elsebe:
‘Wat zou u de Heer wel niet terug moeten geven voor het grote goed dat Hij u, zonder
enige verdienste uwerzijds, geschonken heeft:
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dat Hij u heeft geroepen tot deze vorm van leven en dat u niet bij uw familie gestorven
bent. Hoe zou het u dan vergaan zijn?’ Toen leek het alsof zij nieuwe kracht kreeg:
‘Och zuster Elsebe, daar kan ik Onze-Lieve-Heer niet dankbaar genoeg voor zijn.
Was ik in de wereld gebleven, dan zou ik eeuwig gebrand hebben in de hel. Maar
nu stel ik mijn hoop op Zijn onuitputtelijke goedheid en barmhartigheid en reken
erop dat Hij mij zal willen behouden.’
Zij was tevreden, volgzaam en beminnelijk, zodat zij even gemakkelijk te verzorgen
en te benaderen was als een klein kind. Niettemin had zij het erg benauwd, want zij
leed aan waterzucht. Kort voor zeven uur in de avond werd mater erbij gehaald want
het einde naderde. Mater troostte haar met bemoedigende woorden: zij moest
beschutting zoeken in de wonden van Onze-Lieve-Heer en haar hoop stellen op Zijn
verdiensten. Zuster Katharina sprak deemoedig: ‘Ik zal het graag doen, lieve moeder.’
Meteen nadat de klok was geluid voor het ‘Ave Maria’ en alle zusters na het slaan
van de ratel bij haar bed waren verzameld, gaf zij de geest. Zij was gedurende haar
doodsstrijd voortdurend bij bewustzijn en tot spreken in staat. Zuster Katharina ging
zo zacht en vredig heen dat geen van haar ledematen bewoog. Kort voor haar
verscheiden verloor zij het bewustzijn, zo scheen het althans, en kreeg het zeer
benauwd. Dit duurde ongeveer een boetpsalm lang, daarna kwam ze weer een beetje
bij. Zij boog haar hoofd ootmoedig en eerbiedig naar de kant waar mater zat. Met
een van God vervuld en bewogen gezicht sprak zij wat, alsof zij een geliefde vriend
bij zich had en met hem praatte. Wij konden echter niet verstaan wat zij zei. De
zusters vroegen zuster Liesbeth van Tiel die dicht bij haar zat te vragen wat zij toch
waarnam. Zuster Liesbeth zei: ‘Wat zou ik haar moeten zeggen of vragen? Heel haar
wezen en gelaat bewijzen dat zij een grotere Trooster bij zich heeft dan wij allen
kunnen zijn.’ Maar de zusters gaven het niet op; zij moest en zou het vragen. Toen
boog zuster Liesbeth
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zich naar haar toe en vroeg: ‘Zuster Katharina, is de Heer hier?’ Meteen trok zuster
Katharina haar hoofd iets naar achteren en gaf met een waardig en vredig gezicht
drie korte doodssnikken, net of zij snel iemand moest volgen die haar dreigde te
ontkomen. Zo ontvlood haar heilige ziel na de completen - om zeven uur 's avonds
- op Sint-Lucia-avond [dus 12 december] van het jaar 1443. Zij was negenenveertig
jaar oud en had eenendertig jaar op lovenswaardige wijze van de orde deel uitgemaakt
waarvan twintig jaar als subpriorin.
Na haar overlijden werd zij afgelegd door zuster Nelle Ooms en zuster Souke van
Dorsten. Terwijl men haar kleedde, kwam er een zuster binnen door wier zwakheid
- en Gods ingrijpen - zuster Katharina's glorie zeer was toegenomen. Toen zuster
Souke haar ontwaarde, raakte zij zeer ontstemd. Zuster Nelle merkte het, want beiden
hielden veel van zuster Katharina. Zij zei: ‘Wees niet boos, zuster Souke, want aan
u en mij zal zij geen roem verdienen, maar zij is een van degenen die de glorie van
zuster Katharina hebben vergroot. Iedereen moet zich ervoor hoeden de heerlijkheid
van een ander te vermeerderen door zijn eigen roem te verminderen. Een mens hoort
erop toe te zien wat hij een ander aandoet.’ Deze zuster overleefde zuster Katharina
meer dan veertig jaar. Toen zij stierf had zij het zeer te kwaad. Haar laatste woorden
waren: ‘Naaldwijk! Naaldwijk!’
Zuster Katharina is onder een overvloed van tranen begraven in het graf van haar
zus Griete, aan de noordzijde van de trans bij de deur naar de kapel.
Ons is later bekend geworden dat zuster Katharina na haar dood aan een vrome vrouw
uit Holland is verschenen. Deze vrouw hield veel van haar en kwam wel eens bij
haar op bezoek. Ook verscheen zuster Katharina aan een bedelbroeder in Gouda.
Beiden wisten te vertellen dat zij niet langer in het vagevuur
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had hoeven verblijven dan tot middernacht - zij stierf 's avonds om zeven uur. De
bedelbroeder vroeg haar waarom zij zich niet in Diepenveen had geopenbaard. Zij
zei: ‘Daar houdt men zo iets voor fantasie en inbeelding van een zwakke geest.’
Verder zei zij dat zij tot Maria Lichtmis [2 februari] in het paradijs zou moeten
verblijven en dan door zou gaan naar de hemel. Zij vertelde onder andere dat zij zo
snel naar de hemel mocht overgaan omdat zij zoveel verdriet en lijden had moeten
verdragen vlak vóór haar dood. Ook zei zij: ‘Och, als onze zusters eens wisten hoeveel
schade zij zichzelf berokkenen met hun beuzelachtige en onnutte gekibbel.’

W.F. Scheepsma, Hemels verlangen

98

Liesbeth van Heenvliet
Een vroege roeping
Het verhaal van het leven en de bekering van zuster Liesbeth van Heenvliet,
dochter van een eerzaam en machtig ridder
Heer Johan van Heenvliet was de oom van onze lieve zuster Katharina van Naaldwijk.
Hij was een eerzaam en machtig ridder, de zoon van heer Hugo van Heenvliet. Zijn
grondgebied bestond uit een eiland, gelegen tussen Holland en Zeeland. Hij huwde
de dochter van heer Raas van Borssele, wiens bezittingen in Zeeland liggen.
Onze-Lieve-Heer schonk hun binnen een redelijke tijd twee kinderen. De eerste was
een zoon die Frank werd genoemd. Daarna, op Driekoningen [6 januari] van het jaar
des Heren 1403 - dat toen op een zondag viel - baarde de vrouwe van Heenvliet een
dochter. Men noemde haar Elisabeth, naar de heilige vrouwe Elisabeth, dochter van
de koning van Hongarije. Heer Johan van Heenvliet en zijn zuster, de vrouwe van
Naaldwijk, stamden namelijk uit een oud riddergeslacht dat verwant was aan de
familie van Sint-Elisabeth.
Dit kindje, Liesje van Heenvliet, was bij haar geboorte stekeblind. Haar moeder,
de vrouwe van Heenvliet, haar hofdames en allen die op de hoogte waren, deed dit
veel verdriet. Men durfde het de heer van Heenvliet niet te vertellen. Ten einde raad
zocht men zijn toevlucht in het aanroepen van Onze-Lieve-Heer en Zijn lieve Moeder,
de barmhartige maagd Maria. De vrouwe van Heenvliet voelde een sterke devotie
tot Maria en bewees haar dagelijks speciale eer. Iedere donderdag, zo tegen de avond,
vereerde zij Maria met nog meer inspanning. Dan immers waren de grote angst en
de smart van de vrijdag, de dag van de pijn en het bittere lijden van haar lieve Kind,
weer nabij. De vrouwe durfde haar kind
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Liesje echter niet aan de dienst van God op te dragen zonder medeweten van haar
gemaal. Terwijl de vrouwen zoveel verdriet hadden en niet wisten wat zij moesten
doen, vielen de goedertierenheid en barmhartigheid van Onze-Lieve-Heer en Zijn
lieve Moeder hun ten deel. Nadat het kind drie dagen stekeblind geweest was gingen
haar ogen allengs open, waardoor het volledig kon zien. Dit maakte hen erg blij en
zij dankten God en Maria hartelijk.
Op zeven- of achtjarige leeftijd ging Liesje vaak met haar ouders en andere
familieleden wandelen buiten in het veld. Vaak pootte het gezelschap dan
hemelsleutelplantjes en sint-janskruid: eerst de heer, dan de vrouwe, vervolgens de
twee kinderen en daarna het gevolg. Zo ontstond er een lange rij, gerangschikt naar
stand. Degene wiens kruid het beste zou groeien en het laatst zou verdorren zou het
langst leven en het gelukkigst worden. Men deed dit bij wijze van spel, maar de
kinderen hielden de plantjes nauwgezet in het oog en liepen vaak even langs om te
kijken wiens plantje het mooiste groeide. Altijd deden ze het allemaal uitstekend
behalve het plantje van haar broer. Dat begon altijd als eerste te verwelken, daarna
dat van haar moeder, dan de plantjes van sommige leden van het gevolg en ten slotte
dat van haar vader. Maar jonkvrouw Liesje merkte dat haar boompje altijd het best
groeide en het langst groen bleef. Daarom zei zij altijd tegen haar broer Frank: ‘Ik
zal je vrouwe worden en het hele rijk zal van mij zijn.’ Haar broer kon daar echter
niet goed tegen en begon altijd te huilen. Niettemin bleek de voorspelling niet heel
veel later maar al te waar. Toen Liesjes broer ongeveer twintig jaar oud was, werd
hij naar het Heilige Graf in Jeruzalem gezonden om er ridder te worden, maar hij
stierf onderweg. Zijn ouders werden hierdoor in rouw gedompeld. Kort daarop stierf
de godvruchtige moeder en daarna haar vader, die edele en dappere ridder, zodat
jonkvrouw Liesbeth hen allemaal overleefde. De heerlijkheid
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Heenvliet zou haar met recht hebben toebehoord, als zij die niet had verruild voor
de betere en onsterfelijke heerlijkheid van de eeuwige Koning.
De eerzame vrouwe van Heenvliet had beloofd barrevoets en gehuld in wollen kledij
een zware en lange bedevaart te volbrengen. Zij wilde daarmee de bijstand van
Onze-Lieve-Heer en van Onze-Lieve-Vrouw afsmeken, met wie zij zeer innig was.
Zij verlangde dat haar dochter Elisabeth een degelijk en volmaakt mens zou worden.
Het kindje was zo vroeg geboren dat het nog niet kon zien. Het was ook nog zo klein
dat het aan handen noch voeten nagels had. De moeder volbracht haar bedevaart met
zoveel strengheid dat haar jonkvrouw, die haar volgde, het bloed van haar voeten op
de weg zag achterblijven. Zij durfde haar vrouwe echter niet toe te spreken, omdat
die zich had voorgenomen haar bedevaart zwijgend te volbrengen. Maar toen de
vrouwe van Heenvliet in de kerk die het doel van haar tocht was arriveerde, sprak
zij tot Onze-Lieve-Vrouw: ‘Lieve moeder Gods, nu weet gij dat ik niet méér kan
doen.’ Zij volbracht wat zij beloofd had, want zij zag dat de barmhartigheid van
Onze-Lieve-Heer en Zijn lieve Moeder aan haar dochter niet voorbijging. Het kind
werd recht van lijf en leden, uitermate scherpzinnig en vaardig in alle fijne
handwerken. Wel bleef zij tot haar dertiende nog klein en zwak, maar daarna groeide
Liesje snel en zij werd een prachtig, gezond en mooi meisje.
Toen zij tien jaar was, bleek de innigheid die haar moeder tot Jezus en Maria
voelde ook in haar dochter aanwezig. Liesje begon zich innerlijk zeer aangetrokken
te voelen tot de dienst van Onze-Lieve-Heer. Daarom begon zij met heel haar hart
Onze-Lieve-Vrouw te bidden om haar hierin bij te staan. Zij ging altijd biechten bij
een vrome priester. Toen haar ouders echter begonnen te vermoeden dat zij iets in
haar schild voerde, mocht zij niet meer bij deze devote priester te biecht gaan. Zij
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droegen haar op naar een andere, meer wereldse biechtvader te gaan, hetgeen zij
slechts met tegenzin deed. Zij had haar ouders niettemin te gehoorzamen. Haar ouders
wisten deze priester er in het geheim toe over te halen het kind voorzichtig uit te
gaan horen. Om inzicht in haar diepste gevoelens te krijgen ried hij haar aan een
betere levenswijze te kiezen. Hij wees naar een crucifix en droeg haar op daar goed
naar te kijken en te bedenken dat Christus ook voor haar zonden geleden had. Daarop
zei Liesje tegen de priester: ‘U bent al een oude man. Verbetert u eerst uw eigen
levenswijze, dan kan ik uw voorbeeld navolgen.’ Alle moeite was voor niets, want
het kind had de list door. Onze-Lieve-Heer bestuurde het kind zo dat de priester haar
ouders moest vertellen dat hij haar bedoelingen niet kon doorgronden. Zij was hem
te slim af geweest en hij dacht niet dat hij tegen haar op zou kunnen.
Daarna probeerden haar ouders het via de juffertjes met wie Liesje speelde. Een van
hen was haar nichtje, de jonkvrouw van Kruiningen. Haar speelgenootjes moesten
proberen uit te zoeken wat Liesje van plan was, door te veinzen dat zij in een klooster
wilden treden. Zo zouden zij haar bedoelingen des te beter kunnen achterhalen. Toen
de jonkvrouw van Heenvliet en de jonkvrouw van Kruiningen eens samen speelden,
sprak de laatste haar nichtje Liesbeth aan met de bedoeling te achterhalen wat zij
van plan was. Zij zei Onze-Lieve-Heer te willen gaan dienen en vroeg Liesbeth haar
hoe zij dat zou moeten aanpakken. Toen jonkvrouw Liesje van Heenvliet dit hoorde,
was zij zeer blij want zij dacht dat haar nicht oprecht was. Zij stelde haar voor samen
weg te gaan: ‘Als vanavond iedereen het slot verlaat doen wij alsof wij ziek zijn.
Wij zullen zeggen dat wij niet mee kunnen gaan om plezier te maken.’ Zo bleven zij
binnen en hielden in de gaten of iedereen wegging. Deze gebeurtenis vond plaats op
Maria Hemelvaart [15 augustus]. Overdag hadden zij ongezien hun spullen ingepakt
en tot twee
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pakjes gebonden. Toen iedereen weg was namen zij ieder hun bundeltje en gingen
op weg. Ze namen een andere poort dan haar ouders en hun gevolg. De nichtjes
liepen snel en wilden de hele nacht doorgaan, want het was volle maan. Zij waren
van plan naar het besloten klooster in Warmond te gaan. Dat was door de grootvader
van de jonkvrouw van Kruiningen gesticht en twee van haar zussen waren er
ingetreden. Toen de twee een tijdje onderweg waren zei de jonkvrouw van Kruiningen:
‘Lieve nicht, eigenlijk durf ik dit helemaal niet te doen. Wij gaan zomaar weg en
zullen mijn tante vannacht veel verdriet doen.’ Toen werd Liesje erg boos - wat geen
wonder was - en ze zei haar nicht stevig de waarheid. Liesje was bang dat haar nichtje
alles aan haar ouders zou verklappen. Daarom dreigde Liesje haar dat zij haar de
schuld zou geven als haar nicht het zou doorvertellen. Zelf zou Liesje zeggen dat zij
niet weg had gewild maar dat zij door haar was overgehaald. Dit maakte haar nichtje
zo bang dat alles geheim bleef.
Onopgemerkt keerden zij terug naar het slot. Onze-Lieve-Heer had dit allemaal
wijs beschikt, want de twee hadden nooit ongemerkt kunnen ontkomen. Het klooster
lag immers wel veertig mijl ver weg, een afstand die zij niet in een nacht af hadden
kunnen leggen. Bovendien zouden haar ouders haar toch niet in Warmond hebben
laten blijven en haar desnoods met geweld weer terug hebben gehaald. Nee,
Onze-Lieve-Heer had voor haar een andere plaats bestemd, waar zij betere
mogelijkheden had om bij Hem te blijven. Dat dit niet zonder pijn en moeite zou
verlopen, zullen wij nog horen.
Niet lang daarna brak het moment aan waarop jonkvrouw Katharina, dochter van
heer Hendrik van Naaldwijk, een nicht van jonkvrouw Liesbeth, haar kloostergelofte
zou afleggen in Diepenveen. De vrouwe van Naaldwijk vroeg haar broer, heer Johan
van Heenvliet, of zijn vrouw Heylwich en zijn dochter Liesbeth mee mochten reizen
naar Diepenveen om de plechtigheden mee te maken. Vrouwe Heylwich kreeg
inderdaad
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toestemming, maar Liesje onder geen beding. De vader hield namelijk erg veel van
zijn dochter, hetgeen zeer begrijpelijk was want zij was zijn enige dochter. Zij was
een levendig, vrolijk en gezellig kind, wier aanwezigheid hij zo lang niet wilde
missen. Maar de vrouwe van Naaldwijk bleef erop aandringen dat ook zijn dochter
mee moest. Zij wist dat Liesbeth heel graag haar nicht weer eens wilde zien, van wie
zij heel veel hield. Van Liesjes bedoelingen wist zij echter niets. Zij beloofde haar
broer en zijn echtgenote dat zij haar dochter gezond en wel terug zou brengen. Daarom
gaven Liesjes ouders uiteindelijk toestemming, zij het met grote moeite.
Het gezelschap vertrok op Sint-Egidius [1 september]. De vrouwe van Naaldwijk
had ook haar tweede dochter, jonkvrouw Griete, en een andere jonkvrouw, Armgert
van Lisse, meegenomen. Onderweg werd Liesje van Heenvliet doodziek, zodat haar
moeder, haar tante en het hele gezelschap veel met haar te stellen hadden. Men wilde
het zieke kind achterlaten in Utrecht bij Agatha Eernsts, een godvruchtige vrouw,
en haar op de terugweg weer ophalen. Liesje wilde echter niet zonder haar moeder
achterblijven. Het gezelschap probeerde daarom 's ochtends vroeg stilletjes te
vertrekken, terwijl jonkvrouw Liesje nog sliep. Maar Liesje werd wakker en maakte
zoveel misbaar dat men haar uiteindelijk maar meenam, zij het met tegenzin. Het
kind werd weer doodziek. Zij wilden het daarom graag in Amersfoort achterlaten,
maar zij kenden daar niemand die ze konden vertrouwen. Daarom trok het gezelschap
verder, ondanks het feit dat het zieke kind de reis ernstig belemmerde. Op de octaaf
van Sint-Augustinus [4 september] arriveerde men te Diepenveen.
De ziekte was jonkvrouw Liesbeth zeer van dienst bij haar voornemen
Onze-Lieve-Heer te gaan dienen. Toen zij in Diepenveen aankwam werd zij al een
beetje beter, maar zij deed alsof ze nog zeer zwak was. Men zou haar in zo'n staat
niet mee naar huis terug nemen. Zij hoorde dat de prior van Windes-
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heim, heer Johan Vos van Heusden, naar Diepenveen was gekomen om haar nicht,
zuster Katharina, in te kleden. Dank zij de hulp van God vond zij een zuster bereid
een gesprek onder vier ogen te arrangeren met de prior. De jonge jonkvrouw van
Heenvliet ging heimelijk naar de prior toe en vroeg hem om een plaats in Diepenveen.
De eerwaarde vader antwoordde haar: ‘Dat kunnen wij niet weigeren. Uw ouders
hebben zoveel voor ons gedaan.’ Haar ouders waren namelijk in werelds opzicht
rechtvaardige en godvruchtige mensen. Zij hielden van alle goede mensen, en vooral
van de leden van de reguliere orde. Haar grootvader, heer Hugo van Heenvliet, was
stichter van het regulierenklooster te Rugge bij Brielle; hij ligt er begraven voor het
hoogaltaar. Ook haar ouders waren onze orde zeer welgezind. Vanwege de deugden
en weldaden van deze moedige ridders verschafte de prior haar zonder veel
tegenwerpingen een plaats in het klooster, ook al was zij nog maar elf jaar oud en
eigenlijk te klein en te zwak.
Liesbeth was zeer ingenomen met haar plaats. Toen haar nicht Katharina van
Naaldwijk was ingekleed, veinsde zij nog erg ziek te zijn. Haar moeder en haar tante
durfden niet nog eens de reis te ondernemen met een kind in een dergelijke toestand.
Daarvoor waren hun ervaringen op de heenweg naar Diepenveen te slecht. Daarom
leek het beter het kind in het klooster achter te laten tot zij weer beter was. Haar
nicht, jonkvrouw Griete van Naaldwijk, en jonkvrouw Armgert van Lisse bleven
daar immers achter. Zo keerden de andere dames met hun gevolg weer naar huis
terug.
Toen de vrouwe weer thuiskwam zonder zijn lieve dochter, was de heer van
Heenvliet bijzonder ontstemd. Het kind lag hem na aan het hart en hij kon haar lange
afwezigheid nauwelijks verdragen. Iedere maand zond hij een bode naar Diepenveen
om te kijken hoe het met haar was. Hij wilde haar erg graag weer bij zich thuis
hebben. Het kind bleef echter steeds maar ziekte voorwenden. Haar moeder zou het
haar enige
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dochter nog wel hebben gegund God te dienen, als zij daar zelf voor koos. Maar de
woede van haar echtgenoot maakte haar zo angstig dat zij er zeer onder leed.
Toen het kind Liesje een tijdje te Diepenveen bij de zusters buiten het slot had
verkeerd, wilde zij graag haar haren af laten knippen, net als de overige zusters. Maar
onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, stond haar dit omwille van haar
ouders niet toe. Liesje stelde zich enige tijd met dit verbod tevreden. Kort daarna
voelde zij tijdens een kerkdienst een hevige aandrang om haar haren toch te knippen.
Zij nam een mes en sneed het haar stiekem af tot onder haar kap, zonder dat iemand
het merkte. Maar 's avonds kreeg een zuster haar twijfels. Zij tastte naar haar haar
en zo werd algemeen bekend wat Liesje had gedaan. Spoedig daarna bereikte dit
nieuws ook haar ouders. Zij waren woedend maar ook erg verdrietig en wisten niet
wat ze moesten doen om hun dochter terug te krijgen. De vrouwe van Heenvliet
kwam zo vlug mogelijk naar Diepenveen, in de hoop haar dochter te kunnen
overreden. Liesbeth moest naar huis komen om haar vader nog één keer te zien, die
immers zoveel verdriet om haar had. De vrouwe beloofde dat zij haar daarna weer
naar Diepenveen zou brengen. Zij bleef lang bij haar dochter binnen het slot en
trachtte haar nu eens met smeekbeden, dan weer met dreigementen over te halen.
Maar het kind bleef onwrikbaar in haar goede voornemen. Het wilde onder geen
voorwaarde naar haar vader terug, die toch zoveel van haar hield. Toen de vrouwe
van Heenvliet inzag dat al haar moeite vergeefs was, scheidde zij met veel pijn en
moeite van haar dochter. Haar verdriet betrof echter niet de goede wil die zij in het
kind opmerkte, want zij had een rein geweten. Zij had haar wel aan Onze-Lieve-Heer
willen geven als zij dan maar niet het onverdraaglijke verdriet van haar gemaal had
hoeven aanzien. Diens rouw was overigens maar al te begrijpelijk; Liesbeth was
immers zijn enige dochter.
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De goede vrouwe van Heenvliet had Gerrit van Rijssen, een goed, rijk en aanzienlijk
man, opdracht gegeven haar dochter te geven wat zij nodig had, want zij was nogal
zwak. Gerrit van Rijssen moest ook haar beschermer zijn als zij in moeilijkheden
mocht komen. Hij woonde namelijk niet ver van het klooster van Diepenveen, waarin
drie van zijn dochters verbleven. Hij en zijn vrouw zorgden trouw voor Liesbeth.
Het kwam Gerrit van Rijssen ter ore dat een ridder het stoute plan had opgevat de
erfdochter van heer Johan van Heenvliet uit Diepenveen te halen. Hij wilde haar met
geweld schaken en daarna met haar trouwen. Gerrit van Rijssen waarschuwde meteen
onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck. Die durfde haar niet langer buiten
te laten en liet haar het kloosterslot binnengaan, bij haar nicht jonkvrouw Katharina.
Daar, binnen het slot, was het dat de moeder zo lang bij haar dochter verbleef om
haar te smeken naar haar vader terug te keren. Toen ze zag dat haar pleidooi niets
opleverde, keerde zij naar huis terug om een andere oplossing te zoeken.
Toen haar vader al deze dingen over zijn dochter hoorde, werd hij zo woedend dat
hij meteen een troep soldaten naar Diepenveen wilde sturen om haar met geweld
terug te halen. Maar zijn echtgenote wist dat met wijsheid te voorkomen, want zij
wilde niet dat het klooster op deze manier overlast zou ondervinden. Zij stelde voor
haastig naar Windesheim te gaan waar alle priors voor de jaarlijkse kapittelvergadering
waren samengekomen. Het was namelijk vlak na Pasen. Zij vermoedde dat de paters
haar wel zouden willen helpen. In aller ijl reisde zij naar Windesheim met een deel
van haar hofhouding. Haar echtgenoot zond een notaris mee, die er nauwgezet op
toe moest zien dat zijn vrouw alles deed om zijn dochter terug te krijgen. Zij was erg
vroom en daarom was hij er niet zeker van dat zij haar uiterste best zou doen. Deze
notaris bleef steeds bij zijn vrouwe in de buurt en hield haar scherp in het oog, zoals
hem
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door zijn heer bevolen was.
Toen de vrouwe van Heenvliet in Windesheim arriveerde, waren alle priors daar
voor het generaal kapittel verzameld. De vrouwe ging daar als een leeuwin tekeer,
want als een zaak haar na aan het hart lag kon zij praten als een man. Ze kreeg gedaan
dat men het kapittel opschortte. De prior van Windesheim en alle andere paters gingen
met haar mee naar Diepenveen om haar te helpen haar dochter terug te krijgen. Zodra
het kind bemerkte dat haar moeder samen met veel andere mensen was gearriveerd,
vluchtte ze snel. Zij ontnam de priorin heimelijk haar sleutel van het kloosterslot.
Samen met zuster Fenne Bickes klom zij op het gewelf van de kerk. Zij namen zand
en stenen mee. Kwam iemand hen achterna, dan konden zij hem daarmee tenminste
op een afstand houden. De ladder trokken zij achter zich op. Toen deze te lang bleek
om helemaal op te halen, sneden zij hem met hun tafelmessen in tweeën.
De prior van Windesheim beval de priorin het klooster te ontsluiten. De priorin
zocht wat zij kon, maar kon de sleutel nergens vinden. Zij raakte hierdoor erg in de
war, maar de gedachte dat het kind de sleutel mee had genomen, kwam niet in haar
op. Liesjes moeder en al het andere aanwezige volk stonden erop binnengelaten te
worden. Daarom hieuw men het slot van de deur van het kloosterslot open. Daarna
gingen de prior van Windesheim met al de andere priors en de vrouwe en haar gevolg
het besloten klooster binnen om het kind eruit te halen.
Drie priors bleven evenwel buiten achter. Zij wilden er niet de oorzaak van zijn
dat het kind weer bij haar ouders terugkeerde. Het waren de prior van Rugge bij
Brielle, de prior van Eernstein bij Dordrecht en de prior van Mariënborn bij Arnhem.
Deze drie bleven buiten op het kerkhofachter. Zij keken naar de toren en zagen daar
een in het wit gekleed iemand. Zij dachten dat het het kind was, maar later bleek dat
Liesje noch zuster Fenne Bickes op de toren was geweest. Daarom vermoe-
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den wij dat het de beschermengel van het kind was.
Liesjes moeder en al de andere mensen draafden hier stampvoetend binnen het
slot rond. Zij zagen er schrikwekkend uit. Overal zochten zij naar gereedschap
waarmee zij het kind van de zolder konden krijgen. Toen zij niets konden vinden
maakte hen dat dubbel zo driftig. De vrouwe van Heenvliet sprak onze eerwaarde
vader, heer Johannes Brinckerinck, zeer venijnig toe. Een man uit haar gevolg hield
zijn hand al op zijn gevest en lette scherp op of hij niets ongepasts zou zeggen. Maar
onze vader sprak bescheiden en zachtmoedig de volgende gedenkwaardige woorden
tot haar: ‘Vrouwe, wat wilt u dat ik doe? Als u mijn hals wilt, ben ik bereid u die aan
te bieden. Maar als uw kind zelf niet van hier wil gaan, wil ik daar ook niet toe
bijdragen.’ Daarop nam de man zijn hand weer van zijn zwaard. Ook zei heer Johan
dat hij liever zou hebben dat heel Diepenveen tot as verbrandde dan dat hij zou helpen
bij het vertrek van het kind uit het klooster. Hij stelde immers vast dat het hier zelf
graag wilde blijven en Onze-Lieve-Heer wilde dienen. O waarachtige Samaritaan
en hoeder van zijn schapen, die bereid was het klooster - waarvan het bouwen hem
zo veel inspanning had gekost - en zijn leven op het spel te zetten eer hij een lammetje
van 's Heren kudde aan wolveklauwen wilde overgeven!
Het volk maakte lange tijd veel drukte en rumoer onder bij het kerkgewelf. Men
riep en schreeuwde en ging verschrikkelijk tekeer. De mannen wilden uit alle macht
het gewelf bereiken om bij het kind te kunnen komen. Een van de meest opdringerige
nam een ladder en wilde die beklimmen, maar toen hij op de eerste sport stapte, brak
die. Hij schrok hevig en sprong meteen van de ladder, beducht voor de wraak van
God. Hij wilde zich niet meer met het kind bemoeien, want hij zag dat Gods hulp
met haar was.
Toen het kind zag dat zij naar boven wilden klimmen, riep zij: ‘Als jullie de euvele
moed hebben om hier naar toe te komen, dan zal ik stenen op jullie koppen gooien.
Dat zal jullie
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leren! En als jullie niet ophouden, zal ik mijn vader een van mijn eigen oren zenden!’
Zij sneed inderdaad in haar oor, waardoor het hevig bloedde. Als zuster Fenne haar
niet had tegengehouden, zou zij het oor vast en zeker helemaal hebben afgesneden.
Toen de moeder dit hoorde, riep zij: ‘Lieve kind, kom bij mij en doe jezelf geen
kwaad meer aan. Ik zal je hier achterlaten en je plannen niet meer dwarsbomen.’
Maar Liesje vertrouwde het volk daar beneden niet en durfde niet af te dalen. Pas
nadat de prior van Windesheim en heer Johan Brinckerinck het haar hadden geboden,
verlieten zij en zuster Fenne het kerkgewelf en klommen naar beneden. Van 's
ochtends vroeg tot negen of tien uur 's avonds hadden de twee daar samen gezeten,
zonder eten of drinken. Liesje had een bloedneus gekregen door de hevige spanning
en de hoge temperatuur. Het was die dag namelijk zeer warm en drukkend, vooral
onder het leien dak waar zij de hele dag hadden gezeten. Het kind was lichamelijk
zeer vermoeid, maar geestelijk des te sterker. Toen het bebloed en wel beneden
kwam, sprak het namelijk: ‘Moeder, als dit nog niet genoeg is, dan zal ik ook mijn
neus en lippen nog afsnijden en naar mijn vader sturen.’ Terwijl zij dit zei zette zij
het mes al op haar neus. Toen de moeder het bebloede gezicht van haar kind zag en
merkte hoe vastberaden het was, viel zij op haar knieën en smeekte: ‘Lieve kind,
hou op! Ik zal je hier laten.’ Daarop viel zij flauw. Het kind beschuldigde nog een
aantal priors van wie zij begreep dat zij in deze kwestie op de hand van haar vader
en moeder waren: zij was van mening dat hun dat niet betaamde.
Ondanks het feit dat de vrouwe van Heenvliet samen met haar hele gevolg haar
uiterste best had gedaan om haar dochter uit het slot te krijgen, was al haar moeite
tevergeefs. Want Jezus Christus had gestreden aan de zijde van Zijn jonge bruid en
daarom behaalde zij de overwinning. De vrouwe van Heenvliet reisde bedroefd en
met vrees in haar hart terug naar huis samen met haar gevolg. Haar heer had immers
gedreigd dat hij haar
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zou doden als zij zonder zijn dochter terug zou keren. Maar de notaris en de andere
goede mannen die hij met haar had meegezonden verzekerden hem met klem dat zij
al het mogelijke had gedaan om zijn dochter terug te krijgen. Het kind zelf wilde
Diepenveen onder geen enkele voorwaarde verlaten. Toen bedaarde zijn toorn
enigszins, maar hij bleef boos op zijn dochter. Lange tijd weigerde hij haar ook maar
een penning te geven. Hierdoor had zijn echtgenote lange tijd een moeilijk leven
naast hem.
Jonkvrouw Liesbeth, haar dochter, volhardde met kracht in haar goede wil en
voornemen. Zij dankte Onze-Lieve-Heer dat Hij haar geholpen had in die grote nood
en vertrouwde erop dat Hij haar in de toekomst ook zou bijstaan. Het was de Heilige
Geest die dit kind leidde. Uit zichzelf had het nooit zo standvastig de genoegens van
een grote wereldse toekomst kunnen weerstaan. Dit besefte Liesbeth zelf ook, want
zij was een uiterst slim, verstandig en wijs kind. Zij moest in het klooster de nodige
vleselijke aanvechtingen overwinnen, waarvan zij er al enkele had leren kennen in
de tijd voordat haar moeder haar kwam halen. Zuster Liesbeth was namelijk nogal
levenslustig en zoals alle kinderen kostte het haar grote moeite om lang stil te blijven
zitten. Toch was men daar in die tijd erg streng op, omdat de handwerken toen nog
niet binnen het slot werden verricht.
Zuster Elsebe Hasenbroecks had haar verboden zonder toestemming Diets te
spreken. Op een keer werd Liesbeth midden in de nacht wakker omdat zij moest
overgeven. Zij had geen bekken bij de hand, of iets anders waarin zij kon braken.
Diets spreken mocht zij niet en Latijn kende zij nog nauwelijks. Daarom riep juffer
Liesje, dat gehoorzame kind, in een soort potjeslatijn: ‘Soror, spybus beckelus.’ Zij
wilde namelijk beslist niet ongehoorzaam zijn.
Op een gegeven moment begon zij een sterke liefde voor
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Onze-Lieve-Vrouw op te vatten. Zij diende haar met liefde en eerbied en riep haar
bij al haar moeilijkheden aan. Geen werk of dienst ten behoeve van Maria was haar
te veel, en zij vorderde van dag tot dag meer in deze gewoonte. Wist zij dat iemand
in nood verkeerde, hetzij geestelijk hetzij lichamelijk, dan wees zij hen op
Onze-Lieve-Vrouw, wier bijstand zij zelf ook dikwijls had ondervonden.
Toen zij veertien jaar was werden hier op de dag na Sint-Servaas [dus 14 mei] wel
achttien zusters tegelijk ingekleed. Onder hen bevonden zich jonkvrouw Liesbeth
van Heenvliet, jonkvrouw Armgert van Lisse en een nicht van zuster Liesbeth van
Heenvliet, Liesbeth Gisbers. Dit gebeurde in het jaar des Heren 1416.
Zuster Liesbeth van Heenvliet ging vlijtig voort op de weg van deugden en vorderde
in ootmoed, gehoorzaamheid en de liefde tot God en haar naasten. Zij voelde mee
met het leed van de zusters die in moeilijkheden waren, ongeacht of zij binnen of
buiten het slot leefden, en betoonde zich altijd trouw. Zij kwam iedereen te hulp
zoveel zij kon en durfde. Anders deed zij graag een goed woordje voor iemand bij
de oversten. Zij wist uit eigen ervaring hoe het een ellendig en wanhopig hart te
moede kan zijn om wel over de goede wil te beschikken maar qua lichamelijke
vermogens te kort te schieten.
Op zeker moment werden de handwerken die gemeenschappelijk werden verricht
binnen de muren van het slot gebracht. Vanaf dat moment leverde zuster Liesbeth
haar bijdrage aan alle zware en nederige werken, zoals bakken, brouwen, wolkammen
en dergelijke. Zij deed vaak meer dan zij eigenlijk aankon, zodat haar gezondheid
er nogal onder te lijden had want zij was niet erg sterk.
Ongeveer vier of vijf jaar na haar professie stierf zuster Liesbeths enige broer op
weg naar het Heilige Graf in Jeruzalem.
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Haar ouders en zijzelf maakte dit voorval uitermate bedroefd. Weer stelde haar vader
pogingen in het werk om de terugkeer van zijn dochter te bewerkstelligen, omdat hij
haar niet vergeten kon. Maar zijn vrome vrouwe weerstond hem dapper; zij zei niet
te kunnen verdragen dat er een non bij hen over de vloer zou komen. Zij bewerkte
haar heer nu eens met vriendelijkheden, dan weer met scheldwoorden. Uiteindelijk
schikte hij zich, want hij zag in dat hij deze slag toch niet kon winnen. De vrouwe
van Heenvliet wist haar heer ertoe te bewegen door middel van bezegelde oorkonden
zijn dochter van een behoorlijk goed te voorzien. Daarvóór, toen haar heer niets aan
zijn dochter wilde vermaken, had zij jaarlijks een betrouwbare bode met een grote
som geld naar Diepenveen gezonden. Dit deed zij met zoveel omzichtigheid dat
niemand van haar familie er iets van gemerkt had. Ook wij in Diepenveen wisten
nooit met zekerheid van wie het geld kwam. Wij zijn er pas later achter gekomen.
Zij stuurde haar dochter ook een troostrijke brief: zij mocht God wel danken dat
Hij haar uit deze ellendige, droevige wereld had geroepen, waar het zo onberekenbaar
toeging. Ook schreef zij dat het haar goed deed te weten dat haar dochter van een zo
grote zorg en een zo groot lijden van lichaam en ziel was verlost. Zij was. blij dat
haar dochter in Diepenveen leefde en Onze-Lieve-Heer diende. Met deze brief bewees
deze goede, edele vrouwe haar vrome en deugdelijke levenshouding. Zij was blij dat
haar enige kind, de erfgename van haar hele heerlijkheid en haar rijke goederen, een
ootmoedige bruid van Christus geworden was, een arm zustertje dat haar dagelijks
brood met haar handen probeerde te verdienen, net als de armen van Christus met
wie zij zich had verbonden uit liefde voor Hem.
Niet lang nadat haar heer zich met het besluit van zijn dochter verzoend had,
stierfde goede vrouwe van Heenvliet. Vlak na haar overleed ook de jonkvrouw die
haar kamenierster was
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geweest. De goede heer Johan voorzag zijn dochter van al het nodige door middel
van royale oorkonden. Na zekere tijd rustte ook hij in de Heer. Zuster Liesbeth
overleefde haar ouders. Zo werd bewaarheid wat zij vroeger al had voorspeld, namelijk
dat zij het langst zou leven en de hele heerlijkheid Heenvliet zou erven.
Nadat haar vader was gestorven, werd de heerlijkheid overgedragen aan de kinderen
van zijn zuster. Deze neven van jonkvrouw Liesbeth regeerden nu over de armen en
de ondergeschikten van heer Johan van Heenvliet. Zij behandelden hen
onrechtvaardig, onderdrukten hen en joegen hun grote schrik aan. Een paar van deze
arme mensen kwamen naar Diepenveen om zich bij zuster Liesbeth van Heenvliet
erover te beklagen dat zij hun heer en hun goede vrouwe hadden verloren en nu in
moeilijke omstandigheden verkeerden. Dat was allemaal niet nodig geweest als zij
volgens het heersende recht haar vaders heerlijkheid had geërfd en hun vrouwe was
geworden. De armen vonden dat zij er geen goed aan had gedaan naar het klooster
te gaan. Zij smeekten haar op meelijwekkende wijze om hulp, want zij was immers
hun rechtmatige vrouwe. Zuster Liesbeth voelde - vol van mededogen - met deze
arme en onderdrukte mensen mee. Met toestemming van onze oversten schreef zij
daarom een pittige brief aan haar neven. Daarin voer zij zo tegen hen uit en
waarschuwde zij hen zo krachtig, dat zij hun gedrag aanmerkelijk verbeterden en de
armen voortaan beter gezind waren.
Zuster Liesbeth betoonde zich bijzonder ootmoedig en gewetensvol toen zuster Griete
Greven terugkeerde uit het klooster Sint-Maria Magdalena te Zaltbommel, waar zij
lange tijd priorin was geweest. Zij ijverde er zeer voor dat zuster Griete in het koor
een ‘hogere’ plaats in de rangorde dan zij zou krijgen. Zuster Liesbeth vroeg onze
oversten, en zelfs de prior van
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Windesheim, met klem om deze gunst. Maar de oversten vonden het niet goed: zij
moest maar verdragen dat zuster Griete lager zou staan. Wel kreeg zij gedaan dat
zuster Griete in plaats van haar werd gekozen tot een van de twaalf zusters die de
priorin raad moesten verschaffen.
Onze-Lieve-Heer bezocht zuster Liesbeth van Heenvliet enige jaren voor haar dood
met een ziekte die haar dwong dikwijls het bed te houden. Daardoor kon zij haar
heilige taak niet meer uitvoeren, want zij was niet meer in staat in alles met het
convent mee te doen omdat zij voortdurend op de ziekenzaal lag. Niettemin bleef zij
ook toen steeds vlijtig haar handenarbeid doen, als zij er tenminste toe in staat was.
Als zij zo sterk was dat zij naar de eetzaal voor de zieken kon gaan, kreeg zuster
Liesbeth 's ochtends niet zo vroeg te eten als zij op de ziekenzaal gewend was. Daar
namelijk maakte men het eten voor de zieken 's morgens al klaar, terwijl in de
ziekenrefter gevast werd tot de middag. Omdat zij hier nogal sterk onder leed, bereidde
men het eten van zuster Liesbeth wanneer in de kerk de conventsmis werd opgedragen
of het ‘Sanctus’ werd gezongen, zo rond acht uur 's ochtends. Zodoende at zuster
Liesbeth haar middagmaal reeds voor het voorgeschreven tijdstip. Sommige zusters
konden dit moeilijk verdragen, want in die tijd was het in Diepenveen onder geen
beding toegestaan anders dan om zeer dringende redenen te laat naar de refter te
komen of eerder of later te eten, tenzij men wegens ziekte het bed moest houden.
Daarom werd zij door hen bij de jaarlijkse visitatie voor dit feit aangeklaagd en
daarna verdroeg zij de honger ootmoedig. Liever leed zij een dergelijk ongerief dan
dat vanwege haar de zieken te schande werden gemaakt.
Zij versierde graag de heilige voorwerpen, meestal terwijl zij ziek in bed lag. Zij
borduurde de gewaden voor de priester en maakte tevens een mooie kroon voor het
beeld van Onze-Lie-
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ve-Vrouw, die haar op hoogtijdagen werd opgezet. Zuster Liesbeth zorgde er eveneens
voor dat dit beeld van Onze-Lieve-Vrouw werd verguld en dat er een beschilderd
reliekenkastje voor haar werd aangeschaft. De relieken die wij van Sint-Anna, de
moeder van Maria, in ons bezit hebben, hebben wij ook aan haar te danken. Zij had
Onze-Lieve-Vrouw namelijk bijzonder lief en vereerde haar met grote eerbied. Geen
moeite om haar te vereren of speciale diensten te bewijzen was haar te veel. De
prachtige parels en kostbare edelstenen waarmee de kroon van Onze-Lieve-Vrouw
gemaakt is, zijn geschonken door zuster Katharina van Naaldwijk en zuster Beatrix
van der Beeck. De reliekschrijn is opnieuw beschilderd in opdracht van zuster Cecilia
van Marick, die later kosteres zou worden en over wier leven ik op een andere plaats
iets hoop te schrijven.
Toen zuster Liesbeth van Heenvliet de kast versierde waarin de schedels van de
heiligen staan en die wij de Elfduizend Maagdenschrijn noemen, nam zij eens een
heel klein schedeltje van een van de Elfduizend Maagden in de hand. Uit pure devotie
vroeg zij: ‘Lief juffertje, hoe mag u wel heten?’ Het hoofd sprak met een zacht en
hees stemmetje: ‘Ik heet Liesje.’ Dit verhaal vertelde zij vaak en zij putte er veel
inspiratie uit.
Zuster Liesbeth had Onze-Lieve-Vrouw altijd gebeden of zij mocht sterven op de
aan haar gewijde zaterdag en niet op een andere dag. Zij placht altijd te zeggen dat
zij hier volledig op vertrouwde. Onze-Lieve-Vrouw weigerde haar innige, devote
dienares deze gunst inderdaad niet, want in het jaar des Heren 1452 brak hier de pest
uit, waardoor er zeer velen stierven. Zuster Liesbeth werd als een van de eersten door
deze ziekte geveld, namelijk op Sint-Willibrord [7 november]. Op de dag voor
Sint-Martinus [dus 10 november] werd er een arts bij haar geroepen, omdat zij een
gezwel in haar hals had. Hij was wel vaker bij haar geweest en had altijd zijn best
voor haar gedaan. Maar toen hij zag dat er geen hoop op leven meer was, adviseerde
hij haar de laatste sacramenten te geven. Toen zij
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dit hoorde, vouwde zuster Liesbeth haar handen en boog eerbiedig het hoofd naar
de arts, hem daarmee bedankend voor het feit dat hij zijn best had gedaan. Vanwege
de zweer in haar hals kon zij niet goed meer praten. Meteen daarna keerde zij haar
gezicht naar de wand, want daar hing het beeld van Onze-Lieve-Vrouw. Zij gaf zich
innig en met devote gebeden geheel aan haar over terwijl zij ondertussen werd
bediend.
De volgende dag, op Sint-Maarten [11 november], kwam onze eerwaarde pater
Ludolf van Kampen om de zieken de sacramenten der stervenden toe te dienen.
Zuster Liesbeth van Heenvliet kon het Heilig Sacrament evenwel niet ontvangen,
omdat zij de hostie niet door haar keel kon krijgen. Onze eerwaarde pater liet haar
daarom de Heilige Hostie, het lichaam van Christus, zien. Zij aanbad Hem waardig,
vervuld van ootmoed en eerbied. Pater troostte haar oprecht en zei haar dat hij haar
Christus graag zou brengen als zij weer beter was. Hij was namelijk bijzonder goed
voor de zieken en stond zonder aanziens des persoons dag en nacht klaar voor hen
die hem nodig hadden. Hij was een trouwe vader en een goede herder. Ondanks de
dreiging van de besmettelijke ziekte schuwde of ontliep hij niemand.
's Middags rond één uur, op het moment dat iedereen voor de collatie bijeen was
om naar woorden van de rector te luisteren, zei zuster Liesbeth tegen de
ziekenverzorgster, zuster Griete Harbers: ‘Ik krijg het erg te kwaad.’ Zuster Griete
vroeg of zij het convent bijeen zou roepen, waarop zij instemmend antwoordde. Toen
de zusters er allemaal waren, was zij nog bij bewustzijn. Met een zeer devoot, innig
en minzaam gezicht lag zij daar en gaf de geest zo vredig dat niemand op haar gelaat
ook maar een zenuwtrekje kon waarnemen. Onze-Lieve-Vrouw vervulde haar wens,
want zij stierf op een zaterdag, op Sint-Maarten in de winter [11 november] van het
jaar 1452. Zuster Liesbeth werd negenenveertig jaar oud; daarvan had zij er
zesendertig binnen de orde doorgebracht.
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Vervuld van droefenis en verdriet kleedde zuster Armgert van Lisse haar dode
lichaam. Zij had al niet weinig verloren aan zuster Katharina, de subpriorin, en nu
volgde zuster Liesbeth van Heenvliet, van wie zij bijzonder veel had gehouden.
Zuster Liesbeth is in 1452 begraven in het graf van haar beide nichten Katharina en
Griete van Naaldwijk. Dit is gelegen aan de noordzijde van de kloostergang, oostelijk
van de deur naar de kapel.
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Liesbeth Gisbers
Van frivole begijn tot vrome koorzuster
Zuster Liesbeth Gisbers van Haarlem
Samen met zuster Liesbeth van Heenvliet en zuster Armgert van Lisse werd nog een
zuster ingekleed, Liesbeth Gisbers uit Haarlem. Zij was een van de eerste en oudste
zusters, nog uit de tijd dat Diepenveen geen besloten klooster was. In de wereld was
zij zeer voornaam geweest. Zij stamde uit een aanzienlijk riddergeslacht, dat echter
nogal verarmd was. Haar vader was burgemeester van Haarlem in Holland, de
belangrijkste man van de stad. Zijn dochter Liesbeth was een lichtzinnige juffer. Zij
ging naar het begijnhof van Haarlem om er als begijn te leven. Haar zinnelijkheid
en de aardse genoegens diende zij daar echter meer dan God, want zij was veeleisend,
verwend en wellustig in alles wat zij deed. Toen haar vader was overleden, kwam
haar moeder bij haar op het begijnhof wonen. Samen dienden zij er Onze-Lieve-Heer
vooral naar hun eigen smaak: in ledigheid en zonder al te veel inspanning.
Maar zuster Liesbeth had een broer die regulier monnik was in het klooster
Mariënborn bij Arnhem. Zijn naam was Claas en hij was een vurig, streng en wijs
man. Hij was lange tijd prior van Mariënborn. Claas Gisbers deed zijn best om zijn
zuster te bewegen een andere levenswijze aan te nemen. Het kostte hem veel tijd en
inspanning, maar uiteindelijk stemde zij toe, want zij hield veel van hem. Daarop
ging de prior samen met zijn zus en zijn moeder naar heer Johan Brinckerinck om
voor hen beiden een plaats in Diepenveen te vragen. Zij bevielen heer Johan zo goed
dat zij toestemming kregen om te blijven. Jonkvrouw Liesbeth was toen al drieëndertig
jaar. Dit alles gebeurde in 1402; het klooster Diepenveen was nog maar in zijn twee
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de jaar. Het leven was hier toen hard en ruw en er was heel veel zwaar werk te doen.
Een dergelijk leven waren de moeder en zuster Liesbeth zeker niet gewoon. Het
begon de moeder angstig te moede te worden. Het leven was haar te hard en te ruw
en daarom wilde zij hier niet blijven.
Zij stond eens toe te kijken hoe de zusters en de lekebroeders samen vol vuur
groeven, schepten, aarde sjouwden en ander zwaar werk deden. Zij keek van links
naar rechts en zag dat iedereen zich aan zware arbeid overgaf. Zich bekruisend sprak
zij tot zichzelf: ‘Wat een kruis! Wat een kruis! Wat een kruis!’ Heer Johan
Brinckerinck stond niet ver daar vandaan. Hij hoorde haar en begreep uit haar houding
dat zij twijfelde. Hij kwam naar haar toe en zei: ‘Vrouwe, wat zegt u daar? Is het één
groot kruis wat u hier aantreft?’ Zij antwoordde: ‘Ja heer, ik heb het Kruis nergens
zozeer aanwezig gezien als op deze plaats.’ Heer Johan zei: ‘Hebt u toen u hier
binnenging dan niet gezien dat er een kruis boven de poort stond? Als u het kruis
niet zoekt, wat komt u hier dan eigenlijk doen?’ Maar zij kon het leven hier niet aan
en trok weer huiswaarts.
De moeder had nog een andere zoon, die plotseling in Mariënborn was ingetreden,
kort voor zij en haar dochter naar Diepenveen vertrokken. De broeders daar waren
zeer met hem ingenomen en zijn manier van leven beviel hun ook zeer. Maar toen
hij hoorde dat zijn moeder weer naar huis terugging, wilde hij met haar meegaan.
Zijn besluit deed de broeders verdriet, want zij hadden hem graag bij zich gehouden.
Hij wilde echter niet blijven en trok met zijn moeder naar huis. Onderweg verdronk
hij.
De moeder kreeg een ernstige ziekte waardoor zij gedurende drie jaar het bed
moest houden. Voor haar zoon, de prior, was dit geen geringe last. Tot haar dood
moest hij de mensen die zijn moeder dag en nacht verzorgden, betalen en het
huishouden verder van het nodige voorzien. Zijn moeder bezat welis-
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waar geld genoeg, maar hij moest toch de zorg voor alles dragen. Deze goede vrouw
meende het Kruis te kunnen ontlopen, maar het achtervolgde haar des te hardnekkiger.
Haar zoon, de prior van Mariënborn, was een ootmoedig en godvruchtig man. Hij
ging geen nederig of smerig karwei dat hij samen met zijn medebroeders kon doen
uit de weg. Eens stond hij in de beerput om die samen met hen te helpen schoonmaken.
Hij had de broeders opdracht gegeven mensen die hem zochten niet te zeggen waar
hij was. Hij wilde niet gehinderd worden als hij dit nederige werk samen met de
broeders ondernam. Juist op dat moment kwam de voltallige raad van de stad Deventer
naar Mariënborn om over een bepaalde zaak te praten. Men vroeg naar de prior. Maar
toen de broeders de raadsleden niet zo snel naar de prior brachten als zij wel wenselijk
achtten, gingen zij zelf op onderzoek uit. Toen zij bij de beerput kwamen, hoorden
zij daar de stem van de prior. Zij riepen: ‘Heer prior, wat zoekt u daar?’ Hij riep blij
terug: ‘Het hemelrijk! Het hemelrijk!’ De raadslieden werden zeer gesticht door de
nederigheid en de vurige liefde tot Christus en Zijn kruis die zij bij de prior
waarnamen.
Zijn zus Liesbeth was geenszins van plan om samen met haar moeder Diepenveen
te verlaten. Zij verruilde met groot enthousiasme haar oude lichtzinnige en veeleisende
levensstijl voor een leven in nederigheid, onderdanigheid en eerzaamheid. Zij minde
de ootmoedige en waarachtige deugden zozeer en trachtte met zoveeI inspanning
het nederige en verworpen leven van Onze-Lieve-Heer na te volgen dat het leek of
zij haar eigen vlees nu haatte. Zij was zo hard voor zichzelf dat zij aan geen van haar
natuurlijke behoeften toegaf, hetzij overdag hetzij 's nachts. De beste kost die zij at
bestond uit moes, brij, bonen en melk. Verder beperkte zij zich tot het grofste en
onsmakelijkste dat zij in de schotels kon vinden. Zij was er
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meestal zo snel bij dat de zusters die naast haar aan tafel zaten zich eraan stoorden.
Maar als zij het slechtste voedsel niet kon bemachtigen doordat een andere zuster
haar voor was, verdroeg zij dat met de grootste moeite. Zij trok dan een gezicht alsof
haar groot onrecht was aangedaan. Nooit dronk zij wijn. Zij had daarvoor speciaal
ontheffing van onze oversten gekregen. Het scheen dat zij er niet tegen kon.
Zij wilde erg graag binnen het slot leven, maar zolang onze eerwaarde vader, heer
Johan Brinckerinck, daarvoor geen toestemming gaf, verdroeg zij lijdzaam dat zij
werkzuster moest blijven. Dit duurde veertien jaar en in die tijd vervulde zij het ambt
van vestiaria buiten het slot. In die functie voorzag zij naar haar beste vermogens
priesters, broeders en zusters vroom en vreedzaam van kleding.
Op de dag na Sint-Servaas [dus 14 mei] van het jaar des Heren 1416 werd zij als
lekezuster ingekleed, op vijftigjarige leeftijd. Vanaf dat moment streefde zij er met
volle overgave naar het leven en het lijden van Onze-Lieve-Heer na te volgen.
Eindelijk werd zij niet meer door allerlei zorgen en functies in beslag genomen.
Bovenal zorgde zij er streng voor dag en nacht te doen wat volgens de Regel en het
statuut tot haar dagtaak behoorde. Zij was gelukkiger met het keurslijf van deze
dagorde dan met welke speciale gunst dan ook. Niettemin voelde zij zich zeer
betrokken bij de andere zusters en was zij hun goedgunstig.
Na haar proefjaar bleef zij niet lang zonder functie. Zij kreeg de zorg voor de
moestuin en beheerde ook enige tijd de boomgaard en het fruit. Verder bewaakte zij
het vuur waarbij de zusters zich dag en nacht warmden. Hierin stelde zij zich van
harte dienstbaar aan de zusters op. Om het vuur wat beter te schikken greep zij vaak
met blote handen in de gloeiende kolen. De zusters schrokken daarvan en waren
bang dat zuster Liesbeth zich zou branden. Dan lachte zij vroom en zei dat zij er
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niets van voelde omdat haar handen dor, hard en krom waren door het lange en vele
werken. Zij was zeer ijverig, zuinig en trouw bij het beheren van het kloosterbezit
dat onder haar ambt viel. Niettemin trachtte zij de zusters in alles zoveel mogelijk
tegemoet te komen. Als zij uit hoofde van haar functie hulp nodig had, werkte zij
zelf, met haar door ouderdom kromgetrokken rug en getekend gezicht, zo vurig dat
niemand van haar helpsters lui kon of durfde zijn, zeker de jongeren niet. Toch
hielpen de zusters haar graag vanwege haar vroomheid en onzelfzuchtigheid.
Zij was tevreden met en dankbaar voor alles wat men haar gaf en klaagde niet snel
wanneer haar iets ontbrak. Dit bleek maar al te duidelijk toen zij dood was. Zij had
namelijk een bepaalde kwaal waardoor zij op één van haar zijden niet kon liggen.
Maar toen zij gestorven was vond men onder haar matras een groot blok hout. Daar
was zij iedere avond met haar pijnlijke zij tegenaan gaan liggen.
Ook tijdens haar laatste ziekte gedroeg zij zich lijdzaam. Zij stierf vervuld van
goede werken, vroom en verlangend, op Sint-Lebuïnus [12 november], de dag na
Sint-Maarten, van het jaar des Heren 1442 na het middaguur.
Zuster Liesbeth ligt begraven aan de zuidzijde van het kerkhof. Zij werd ongeveer
vierenzeventig jaar oud, waarvan zij er veertien buiten het slot doorbracht en
vijfentwintig jaar erbinnen, als lid van de orde. Zuster Armgert van Lisse kleedde
haar heilige lichaam. Het kon nauwelijks anders dan als een zak vol botten worden
gehanteerd.
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Gertrude van Rijssen
Een bange doodsstrijd
Drie dochters van Gert van Rijssen en diens vrouw Alijt zijn in het klooster
te Diepenveen ingetreden. Nadat de levens van twee van hen, de oudste
dochter, Dymme, en de jongste, Katharina, zijn beschreven, volgt de
geschiedenis van de middelste dochter, Gertrude.
Zuster Gertrude van Rijssen
Zoals hiervoor al is opgemerkt was de moeder van deze drie kinderen, Alijt van
Rijssen, een zeer degelijke en vrome vrouw. Voordat het klooster besloten werd,
nam zij vaak samen met onze zusters deel aan het schuldkapittel, dat toen door onze
eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, werd geleid. Vaak kwam zij dan samen
met de dochters die nog thuis woonden en drie van haar dienstmeiden. Zij gedroeg
zich zo nederig dat het leek of zij ook een zuster was. Deze goede vrouw werd op
een keer zo ziek dat men voor haar leven vreesde. Omdat Gertrude, haar middelste
dochter, op dat moment nog buiten het slot verkeerde, liet men haar naar haar moeder
gaan. Zij bleef enige tijd thuis omdat haar moeder zeer ernstig ziek was. Bij haar
moeder woonde nog een vierde zus, die Alijt heette. Deze onthaalde haar zus Gertrude
hartelijk en verwende haar met lekker eten en heerlijke dranken. Zuster Gertrude liet
zich dit alles met genoegen smaken. Zelfs rees bij haar de gedachte dat zij, wanneer
Onze-Lieve-Heer haar moeder tot Zich zou halen, bij haar vader, zus en broer kon
blijven wonen. Zij zouden gezamenlijk thuis Onze-Lieve-Heer kunnen dienen.
Zij verzorgde haar moeder heel eerbaar en vroom totdat het weer wat beter met
haar ging. Daarop haastte zij zich terug naar Diepenveen als de duif naar Noachs
ark. Zij leefde zeer
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godvruchtig en liefdevol samen met de zusters, zoals zij tevoren gewoon was geweest.
Zuster Gertrude was bijzonder zuiver, zedig en eerzaam, een voorbeeld voor iedereen
die bij haar in de buurt verkeerde. Onze eerwaarde vader zei van haar en de andere
kinderen Van Rijssen dat zij als heiligen in de wieg waren gelegd. Onze-Lieve-Heer
had haar met vele natuurlijke gaven begiftigd maar boven alles met een overmaat
aan goddelijke genade, want zuster Gertrude wist in alles, zowel inwendig als
uitwendig, dat te doen waaruit het meeste voordeel te behalen is. De kwalijke gedachte
die haar inviel toen zij haar moeder verzorgde, kwam zeker voort uit Gods ingrijpen,
want er is veel goeds uit voortgekomen en er zal allicht nog meer volgen. Zij
overwoog deze inval vaak in haar hart, biechtte hem en vaak zuchtte zij er hartgrondig
over. Kortom, het deed haar zeer veel verdriet dat zij haar hart destijds van
Onze-Lieve-Heer had afgewend.
Toen zij achttien of negentien jaar oud was, nam zij de heilige orde aan, op
Sint-Philippus en Sint-Jacobus [1 mei] van het jaar des Heren 1416. Binnen vijf
weken begon zij bloed op te geven. Dit bericht werd aan haar moeder overgebracht,
die daarop naar de doktoren in de wereld ging om hulp en raad. Maar de doktoren
zeiden dat er niets aan te doen was, de ziekte zou de dood betekenen. Toen ging de
vrome moeder bij haar dochter op bezoek en vertelde haar over de dodelijke aard
van haar ziekte. Het nieuws over haar nakende dood deed zuster Gertrude vertwijfeld
reageren. Zij voelde zich terneergeslagen. Dit was geen wonder, want zij was jong,
mooi en krachtig. Haar leven moest immers nog beginnen, vooral omdat zij het leven
binnen de heilige orde nog niet zo lang had kunnen benutten. Maar Onze-Lieve-Heer
beschikte liefdevol dat zij uiteindelijk de dood toch met heel haar hart begeerde. Ja,
het sterven trok haar nu zelfs meer dan het leven haar ooit had aangestaan, omdat zij
zo'n geweldig verlangen had om bij Onze-Lieve-
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Heer te komen.
Zuster Gertrude had de zuster die haar verzorgde gevraagd het te zeggen als de
dood zich aandiende. Toen het zover was, voldeed de zuster aan de afspraak door
haar tijdens het eten te melden dat zij dacht dat de dood nabij was. Toen ontstak deze
heilige ziel in blijdschap en riep uit: ‘Lieve Heer, wees welkom! Lieve Heer, wees
welkom!’ Daarop viel zij flauw, zodat alle zusters naar de ziekenzaal werden geroepen
en zich rondom haar bed schaarden.
Vijf weken na haar inkleding was zij begonnen bloed op te geven en kort daarna,
toen zij al sterk begon te verzwakken, deed zij professie in het kapittelhuis. Zes of
zeven weken voor haar dood was zij zo ziek dat zij de dood in de ogen keek en wist
dat zij zou gaan sterven.
Zij heeft vaak en lang gebiecht. Ter voorbereiding daarvan overdacht zij dagelijks
haar hele leven en als zij iets vond dat gebiecht moest worden, hoe klein ook, liet zij
haar novicenmeesteres, zuster Elsebe Hasenbroecks, roepen. Bij haar beleed zij dan
die zonde, zodat zuster Elsebe het voor haar zou kunnen biechten als zij 's nachts
mocht komen te overlijden. Zuster Elsebe schreef de zonden van zuster Gertrude op
haar wastafel en als onze eerwaarde pater bij haar kwam, biechtte zij deze bij hem.
Zo lag zuster Gertrude op haar ziekbed en wachtte vol verlangen op de dood,
vooral omdat zij vreesde dat zij door de pijn verdrietig of onverdraagzaam zou
worden. Zij leed namelijk vreselijk veel pijn.
Toen de dood kwam riep men de zusters bijeen door de ratel te slaan. Daarvóór ging
de novicenmeesteres nog naar zuster Gertrude toe om te vragen of zij nog iets wilde
biechten. Zij antwoordde: ‘Ik heb niets te biechten.’ Toen zuster Elsebe haar vroeg
of zij tevreden was, antwoordde zij: ‘Ik ben tevreden.’ Omdat het leek alsof het ieder
moment met haar gedaan
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kon zijn, werd de ratel geslagen ten teken dat iedereen moest komen. Zuster Gertrude
lag in bed met de doodskaars in haar hand. De zusters hadden de indruk dat zij haar
spraakvermogen verloren had. Haar speeksel moest men met een doek wegnemen
want zij had zelf de macht niet meer het terug over haar lippen te halen.
Toen meende een zuster te zien dat zij binnensmonds iets mompelde. Zij legde
haar oor bij haar mond en begreep dat zij graag iets wilde zeggen maar het niet meer
kon. Maar meteen daarna verstond zij het: ‘Het doet... het doet... lieve Heer, het doet
mij zoveel verdriet dat ik ooit eens mijn hart van U heb afgewend.’ Deze woorden
sprak zij meerdere keren uit. Daarna sputterde zij een beetje, alsof zij iemand wilde
verjagen door te spugen. Een beetje luider zei ze toen: ‘Dat is vals!’ De zusters
vermoedden dat zij bang voor iets was. Een zuster vroeg haar: ‘Zuster Gertrude, bent
u bang?’ Zij antwoordde ernstig: ‘Ja, dat ben ik zeker.’ De zuster vroeg: ‘Waarom
bent u dan bang?’ Daarop antwoordde zij, met al bijna bestorven mond: ‘Eén zonde,
één zonde verwijt Hij mij.’ De zuster vroeg haar welke zonde dat was. ‘Dat kan ik
in het openbaar niet zeggen.’ ‘Maar u hebt toch alles gebiecht?’ vroeg de zuster. ‘Ik
heb het allemaal opgebiecht. Ik heb het alleen maar gedacht, maar de duivel spreekt
mij tegen en wil er een grote zonde van maken. En ook God spreekt mij tegen!’
Maar waarom zij dit laatste zei - ‘God spreekt dit tegen’ - begrijpen wij niet. Zij
zei nogmaals: ‘De duivel zegt dat ik het niet gebiecht heb. Hem bevalt dat natuurlijk
maar al te goed.’ Maar zuster Gertrude was er zeker van dat zij de zonde gebiecht
had. Toen zei mater: ‘Wilt u dat ik u laat biechten?’ Zij antwoordde instemmend.
Het punt dat mater haar liet biechten was het volgende. Zuster Gertrude had eens
aan een zekere koorzuster binnen het slot bekend dat zij, toen zij thuis haar zieke
moeder verzorgde, de
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volgende aanvechting had gehad: mocht haar moeder onverhoopt overlijden, dan
zou zij haar vader niet weer verlaten maar het huishouden voor hem gaan doen. Deze
zuster vertelde ons dit achteraf en zei erbij dat zij dacht dat zuster Gertrude van plan
was geweest haar vader en zus te bekeren. De zuster begreep heel goed dat zuster
Gertrude deze zonde niet wilde biechten en liet haar ermee rondlopen zonder iemand
op de hoogte te brengen die haar had kunnen vermanen. Bij hun gesprek was echter
een medezuster aanwezig. Deze maakte zich erover bezorgd dat hier niet juist werd
gehandeld en lichtte mater in. Daarop sprak mater zuster Gertrude op deze kwestie
aan en gebood haar de zonde te biechten. Het had er alle schijn van dat zij dit kwaad
anders niet zou hebben opgebiecht.
Hoor nu hoe het verder ging. Men vertelde Gertrude dat zij onverschrokken op
Onze-Lieve-Heer moest vertrouwen en in Hem geloven. Zij zei: ‘Ja, dat doe ik.’
Daarna leek het alsof de duivel haar nog wat heviger opstookte en angstig maakte,
alsof hij haar erop wilde wijzen dat zij aan haar eigen antwoord twijfelde. Haar
gezicht vertrok en zij riep gedurende lange tijd, luid en gruwelijk: ‘Ja, dat doe ik!
Ja! Ja!’, zo vaak dat wij het aantal keren niet konden bijhouden. Zij kreet het bijna
uit; wij konden ons niet voorstellen dat zij zelfs met een gezond lichaam zo hard kon
schreeuwen zonder zichzelf schade toe te brengen. Haar stem klonk zo afgrijselijk
luid dat de zusters die aan weerszijden van de ziekenzaal volgens voorschrift de
zeven boetpsalmen stonden te lezen, elkaars verzen niet meer konden verstaan. Dit
joeg iedereen zoveel schrik aan dat er nauwelijks een zuster te vinden was die nog
droge ogen had.
Hierna werd Gertrude wat rustiger en sprak een aantal woorden, waarvan de
aanwezigen het volgende hebben onthouden. Zij zei dat de ongelovigen en zij die
Onze-Lieve-Heer niet liefhebben verschrikkelijke pijnen zullen moeten doorstaan,
ja zo hevig dat er geen woorden voor zijn. Deze woorden
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bleven haar als het ware in de keel steken, alsof zij ze zo duidelijk niet uit kon spreken
als zij wel wilde. Zij zei ook: ‘Dat is een heel zware zonde.’ Als iemand een troostend
woord tegen haar sprak, zei zij zo nu en dan: ‘De duivel spreekt dat tegen.’ Mater
troostte haar met een goed woord over de gehoorzaamheid. Zij antwoordde: ‘De
duivel zegt dat ik niet gehoorzaam ben geweest.’
Als de zusters haar een stichtelijke tekst voorzegden, sprak zij die zo goed mogelijk
na, maar soms leek het alsof zij zo met andere dingen bezig was dat zij er nauwelijks
op lette wat men zei. Dikwijls ook leek het of de duivel zelf haar antwoordde, want
soms sprak er niemand tegen haar terwijl zij dingen riep als: ‘Duivel, je liegt!’ of:
‘Daar zucht ik toch onder!’ en: ‘Ik was slecht’, net of de duivel haar voor de voeten
wierp dat zij zich tijdens haar ziekte zwakker had betoond dan nodig was. Ook zei
zij: ‘De duivel zegt dat ik te veel klets, hij zegt dat dat een zonde is.’ En: ‘Ik wist
niet dat het zo'n erge zonde was’, maar waarover dit ging weten wij niet. Zij zei
eveneens: ‘Ik zal in de hemel in het maagdenkoor zingen’, of: ‘Ik zal de
maagdenkroon in ontvangst nemen.’ En zij riep uit: ‘Bevrijd mij, help mij! Bevrijd
mij, help mij! Bevrijd mij, help mij!’ Daarna: ‘Het is toch een zeer heilige zaak.’
Daarna draaide zij haar hoofd een beetje en zei: ‘Ja! Ja!’ - dit deed zij meerdere
keren. Dit ‘Ja!’ sprak zij uit alsof zij de duivel wilde zeggen: ‘Je kunt mij er niet
vanaf praten en mij niet bang maken.’ Over de doodskaars zei zij dat het een heilig
voorwerp was. Zij vroeg of men de kaars voor haar vast wilde houden zodat zij die
niet kon laten vallen, want zij beefde van angst. Zij zei nog: ‘Lieve Heer, het doet
mij zoveel verdriet! Lieve Heer, het doet mij zoveel verdriet dat ik mijn hart ooit van
U afwendde.’ Toen draaide zij haar hoofd een beetje en zei: ‘Ja, zo is het. Zo is het’,
en: ‘De Vader van mijn ziel is zo groot dat geen mens het kan verwoorden of het
zich kan voorstellen.’
Men vertelde haar dat de zusters trouw voor haar baden.
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Toen zei zij: ‘Het zijn goede zusters. Zij zijn mij trouw geweest en hebben mij liefde
bewezen. Ik zal in de eeuwigheid aan hen denken.’ Of zij zei: ‘De liefde zal duren
tot in de eeuwigheid.’ Daarop zei men haar dat zij Onze-Lieve-Heer in eeuwigheid
moest loven en dat Onze-Lieve-Heer tot in de eeuwigheid geloofd moest worden;
dit sprak zij precies zo na.
Daarna begon zij echter hartverscheuren en luid te roepen: ‘Voor altijd en eeuwig,
voor altijd en eeuwig, voor altijd en eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig!’ Een zuster
telde dit twaalf keer aan een stuk, nog afgezien van wat zij niet had meegeteld. Het
leek alsof zij even hard werd opgestookt als toen zij in het begin zo hartverscheurend
‘Ja!’ riep. Maar of zij ‘Voor altijd en eeuwig!’ riep omdat Onze-Lieve-Heer eeuwig
geloofd moet zijn of omdat haar liefde voor de zusters eeuwig zou duren, weten wij
waarachtig niet. Het leek de zusters het meest waarschijnlijk dat zij bedoelde dat
Onze-Lieve-Heer eeuwig geloofd moet worden.
Ten slotte scheen het alsof de duivel haar een poosje met rust liet. Zij zei toen: ‘Ik
ben zo bang, ik voel me zo ellendig.’ ‘Vanwege mijn menselijke zwakheid,’ voegde
zij er nog aan toe. Daarna zei ze: ‘De duivel zegt dat het zonde is dat ik dat zeg, maar
God spreekt het tegen.’ Dit zei zij meermalen zonder dat de zusters wisten waar het
op sloeg, maar het leek alsof zij het tegen de duivel had. En mater zei tot haar: ‘Het
moet immers ook zo zijn dat het u zwaar valt. Dat lijden wilt u toch graag doorstaan?’
Zij antwoordde: ‘Ja, maar al te graag!’ Een zuster vroeg haar: ‘Bent u mij goed
gezind?’ waarop zij antwoordde: ‘Ach, het is goed, stel u daarmee tevreden. Ik moet
al zoveel verwerken.’ Zij zei: ‘Ik heb mijn God zo lief dat Hij mij wil behouden.’
De zusters zeiden: ‘Dat wil Hij maar al te graag, want Hij heeft zoveel vanwege u
geleden.’ Daarop zweèg zij een tijdje. Hierna riep zij een aantal keren: ‘Dat is
voorzeker waar, dat is voorzeker waar, daar ben ik zeker van!’ En ook zei zij: ‘Dat
geve de Heer.’ Mater zei: ‘Alle goeds komt van de
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Heer.’ Toen riep zij: ‘Het komt van de Heer, het komt van de Heer, ja, ja!’
Op dat moment, het liep al tegen haar einde, trachtte zij haar hoofd nog een beetje
te draaien. Haar gezicht vertrok en zij kreet nog eenmaal zo gruwelijk luid ‘Ja!’ dat
de zusters de schrik om het hart sloeg. Maar naar aanleiding waarvan zij dit riep
weten wij niet.
Ten slotte betrok haar gezicht, als dat van iemand die zeer bedroefd en aangedaan
is. De huid van haar gezicht trok zich als kippevel samen en zij zei: ‘O wee, o wee,
zal ik dan verdoemd zijn?’ Toen sprak mater: ‘Zuster, u zult niet verdoemd zijn, daar
vertrouw ik op.’ Zij antwoordde: ‘Och, mocht ik toch behouden blijven.’ Daarna zei
zij zeer nederig: ‘Ja, Heer’, en daarna: ‘Lieve Heer, ik heb U lief, lieve Heer, ik heb
U zo lief, ik heb U zo lief omdat U mij behouden wilt.’ Toen zij deze woorden
uitsprak, werd haar gezicht hoe langer hoe blijer en vriendelijker. ‘Lieve Heer, laat
mij niet van U scheiden,’ sprak zij, en meer van dergelijke dingen. Het leek of zij
enige troost ontvangen had. Toen zij de woorden ‘Heilige vader Augustinus, bid
voor mij’ wilde zeggen, kon zij die niet meer volledig uitspreken en zij gaf de geest.
Ongeveer twee uur verkeerde zuster Gertrud in deze doodsstrijd, waarin zij zich
beijverde voor het zalige einde. Zij heeft geleden, zij heeft gestreden en zij heeft een
zalige overwinning behaald met de hulp van haar Bruidegom. Dit alles geschiedde
in het jaar des Heren 1416, op de dag na Sint-Mauricius en zijn gezellen [dus 23
september].
Nadat deze zalige ziel op deze manier gestorven was, waren de zusters zeer begaan
met de vraag of zij wel in staat van zaligheid was heengegaan. Maar kort na haar
dood gebeurde het dat onze eerwaarde mater Salomé Sticken 's nachts op de slaapzaal
in bed lag. Zij lag wakker en zag dat de lieftallige zuster Gertrude haar naderde. Toen
zij haar zag, werd zij zo bang dat zij geen
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woord kon of durfde uitbrengen. Toen zuster Gertrude zag dat mater zo in de war
raakte, verdween zij weer. Zij ging naar de andere slaapzaal, waar de procratrix
eveneens wakker lag. Ook zij werd uitermate bang, maar omdat zij dacht dat zij zich
maar inbeeldde iets te zien, wilde zij haar stilzwijgen niet zonder toestemming
verbreken. Daarop ging zuster Gertrude naar de vestiaria (de zuster die de kleding
beheerde), die op dat moment op de ziekenzaal sliep. Zij noemde haar bij haar naam
terwijl zij sliep en zei: ‘Zuster, ik ben bij mater geweest. Ik wilde haar niet bang
maken maar toen ik zag dat zij toch zeer bevreesd was, ging ik weg. Daarna ging ik
naar de procratrix, maar die wilde haar stilzwijgen niet zonder toestemming
verbreken.’ Toen vroeg de vestiaria haar hoe zij die vreselijke dood had doorstaan
en of zij ook behouden was. Zij antwoordde: ‘Ja, maar de duivels hebben het mij
buitengewoon moeilijk gemaakt. Dat was als het ware mijn vagevuur.’ Toen vroeg
zij zuster Gertrude of de duivels haar ook erg gepijnigd hadden na haar dood. Zij
zei: ‘Ja, zij bestookten mij met vurige vlammen. Maar Sint-Jan de Evangelist en
Sint-Augustinus hebben mij van die duivels verlost.’ Zij vroeg haar nog vele andere
dingen, maar geen van de zusters wist helaas nog welke. 's Morgens ging de vestiaria
naar de priorin en de procratrix. Die konden bevestigen dat het waar was wat zij in
haar slaap had gezien.
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Berte van der List
Opgedragen aan Maria
Zuster Berte van der List
Zuster Berte van der List heette eigenlijk Berte Snavels, maar omdat zij bij een broer
van haar moeder woonde, werd zij naar hem genoemd. Zij was afkomstig uit Zwolle
en was een goede, vrome koorzuster. Haar vader en moeder stierven jong, toen hun
eerste kind Berte nog maar negen maanden oud was. Bertes moeder had graag een
geestelijk leven willen leiden. Haar broer, heer Rembert van der List, de deken van
Deventer, was daar echter op tegen. De geest Gods was toen nog niet in hem
werkzaam. Zijn zus was bevallig en sierlijk en enigszins klein van stuk; dit laatste
misleidde hem.
Toen Berte door Gods wil van haar vader en moeder beroofd was terwijl zij nog
in de wieg lag, ontfermde de vrouw van haar oom zich over haar en voedde haar op.
Toen het kind vier jaar was, ging heer Rembert van der List, de deken van Deventer,
naar zijn broer in Zwolle, bij wie Berte inwoonde. Hij nam de sieraden van haar
moeder zaliger en hing het kind de snoeren en kettingen om haar hals. De overige
kostbaarheden droeg hij zelf. De deken ging met het kind naar de
Onze-Lieve-Vrouwkerk. Daar stond een prachtig beeld van
Onze-Lieve-Vrouwter-Nood. Hij beurde het kind op en liet het zeggen: ‘Lieve moeder
Gods, dit offer ik U voor de ziel van mijn moeder. Ik bid U dat ik een zuivere ziel
mag krijgen.’ Zij hing alle sieraden om het beeld van Onze-Lieve-Vrouw.
Berte bleef bij haar oom in Zwolle wonen tot haar twaalfde. De vrouw van haar oom
had al een jongeman op het oog met wie zij zou kunnen trouwen. Haar oom liet dit
aan zijn broer weten en vroeg hem of hij met een huwelijk instemde. De deken was
het
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er helemaal niet mee eens en gaf geen toestemming. Hij wilde dat Berte in de plaats
zou treden van haar moeder: zijzou Onze-Lieve-Heer moeten gaan dienen. Hij liet
Berte naar Deventer komen en stuurde haar naar school, waar zij leerde lezen en
zingen.
Toen zij vijftien of zestien jaar oud was, vroeg hij onze eerwaarde vader, heer
Johan Brinckerinck, vurig en met gepaste eerbied om een plaats voor zijn nichtje
Berte in Diepenveen. Die plaats kreeg hij, want aan een zo wijs en eerbaar man kon
heer Johan dat niet weigeren.
Heer Rembert van der List was verstandig en zeer deftig, en ook bescheiden en
fijnzinnig. Toen hij nog een jong knaapje was, liep heer Rembert al weg van zijn
ouders omdat hij wilde studeren. Onze-Lieve-Heer kwam hem te hulp, want omdat
hij zo'n eerzaam en aardig knaapje was kreeg hij geregeld wat te eten aangeboden.
Niettemin moest hij toch vaak om zijn brood bedelen. Zo voorzag hij in zijn eerste
levensbehoeften.
Toen hij veel geleerd had en een belangrijk geestelijke was geworden, reisde hij
naar Rome. Daar viel hij vanwege zijn grote geleerdheid zeer in de smaak, reden
waarom hij tot secretaris van de paus werd aangesteld. Ook de paus achtte hem zeer
hoog en als blijk van waardering bekleedde hij hem met het ambt van deken van de
kerk van Deventer. Heer Rembert bestuurde deze kerk op eerzame en vrome wijze.
Hij was een vriend voor alle goede mensen en deed voor hen wat binnen zijn
vermogen lag. Hij nam arme schooljongens onder zijn hoede, liet hen verder studeren
en plaatste hen vervolgens in een klooster. Zo kweekte hij goede vruchten. De armen
begunstigde hij op royale wijze.
Vaak gaf hij onze eerwaarde vader, heer Johan Brinckerinck, geld voor de bouw
van het klooster. Als hij geld wilde schenken, zei hij altijd tegen heer Johan: ‘Ik zou
graag willen biechten.’ Dan gingen zij samen naar de kerk, en in een hoek bij het
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altaar gaf hij heer Johan dan een bedrag voor de bouw. Toen zijn nichtje Berte hier
kwam wonen, gaf hij haar als geschenk een grote bijbel mee. Dit boek was zo groot
dat het een wonder was dat zij het dragen kon. Het is de bijbel die nu nog altijd in
het kapittelhuis ligt. Hij schonk ons een nog groter boek dan die bijbel, maar dat is
verkocht omdat wij er niet zoveel aan hadden. Verder kregen wij van hem nog drie
boeken met preken van de kerkvaders en een wereldkroniek. Heer Rembert heeft
zich dus een trouw vriend van Diepenveen betoond, zowel heimelijk als in het
openbaar.
Zuster Berte was een keurig en fatsoenlijk mens. Toen zij nog in de wereld verkeerde,
hield zij weliswaar van wereldse dingen, maar zij bleef toch vooral kuis en eerbaar.
Zij moest ten behoeve van het kloosterleven veel van haar zinnelijke neigingen
overwinnen. Met de hulp van God vocht zij, overwon ten slotte en hield daarna stand.
Al was zij klein van lijf en leden, zij deed toch ijverig wat zij kon bij de nederige
handwerken. Men werkte op het veld graag met haar samen, bij voorbeeld bij het
binden van korenschoven of bij het hooien. Bij het bijeenharken van het hooi deed
zij zo haar best dat zij de hark tegen haar borst zette. Door het harde duwen zag haar
borst na afloop bont en blauw. Tot aan het einde van haar leven ontbrak zij nooit bij
de nederige werken; zo omhelsde zij het Kruis van de penitentie. Graag verkeerde
zij in het gezelschap van mensen met wie iets aan de hand was en die daarom door
iedereen gemeden werden. Zij was zeer bescheiden en nederig. Haar gezicht vertoonde
een uitdrukking alsof zij ieder moment het Laatste Oordeel verwachtte. Biechten
deed zij altijd in ootmoed en vol berouw, waardoor haar biechtvaders soms tot tranen
geroerd werden. Zuster Berte was lijdzaam en zachtmoedig. Zij probeerde zowel
haar innerlijke als haar uiterlijke vrede te bewaren.
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Toen zij haar levensloop had voltooid in alle vrome ootmoed en zachtmoedigheid
was zij zesenvijftig jaar oud. Als een van de eersten werd zij toen aangestoken door
de ziekte die negentien zusters het leven heeft gekost. Zij leed er zo lang aan dat zij
de negentiende was die stierf. Zij overleed op Onnozele Kinderen [28 december]
van het jaar des Heren 1452. Samen met haar beminde Bruidegom volgde zij haar
medezusters om te genieten van de eeuwige glorie die geen einde kent, die geen oog
heeft gezien en die geen oor heeft gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen.
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Salomé van den Wiel
Een moeder als kwelgeest
Zuster Salomé van den Wiel senior
Johan van den Wiel woonde in Woudrichem en was eerzaam en rijk. Hij was daar
schepen en burgemeester, de belangrijkste man van de stad. Hij was gehuwd met
een eerbare jonkvrouw die Clara heette, iemand van goede, ridderlijke komaf. Zij
kregen samen veel kinderen.
Eén van zijn zoons, Thonis, werd door Johan van den Wiel ondergebracht in het
premonstratenzer klooster in Berne bij Heusden. De broer van Johan van der Wiel
was daar abt. Na een poosje ging de jonge monnik voor een poosje terug naar zijn
ouders. Terwijl Thonis thuis was, stierf er iemand. Hierbij maakten de jongelui
volgens heidens gebruik veel lawaai en grappen en grollen. Bij de nachtwake was
de jonge monnik aanwezig. Voor die gelegenheid verwisselde hij zijn habijt voor
gewone kleren, opdat men hem niet zou herkennen. Hij deed minstens even gek als
de anderen. De volgende morgen kwam zijn vader, een eerzaam en streng man van
onbesproken gedrag, ter ore wat er die nacht was gebeurd. Hij werd woedend en
vroeg zijn zoon Thonis streng of hij dat misschien in het klooster had geleerd en of
hij soms in het klooster was ingetreden om op zo'n manier spotternij te bedrijven.
Thonis antwoordde zijn vader: ‘Waarom hebt u mij daar naar toe gestuurd? Wie met
de wolven omgaat moet met hen meehuilen.’ Hierdoor raakte de goede man nog
meer terneergeslagen, want naar wereldse normen hield hij zijn kinderen behoorlijk
kort. Toen Thonis nog bij zijn vader woonde, had hij zo niet eens durven denken.
Hij was altijd een goed en godsdienstig kind geweest. De vader liet zijn broer, de
abt van het klooster van Berne, weten hoe zijn zoon zich had misdragen. Daarna
reisde
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hij zelf naar zijn broer toe en maakte hem deelgenoot van zijn zorgen over zijn zoon.
De abt toonde veel begrip voor de moeilijkheden van zijn broer.
Zodra broeder Thonis weer in het klooster arriveerde, zond zijn oom, de abt, hem
naar school in Zwolle. Er reisde een knecht mee die voor hem moest zorgen. Toen
ze in Zwolle aankwamen, namen ze hun intrek in de rijkste en meest wereldse herberg
die er te vinden was. Daar leefde hij zich enige tijd helemaal uit, zoals wereldse
jongelui dat plegen te doen. Hij speelde triktrak, dobbelde en deed mee aan iedere
mogelijke vorm van vertier die men maar bedenken kan.
Tegen het einde van vastenavond kwam hij tot bezinning. Hij ging te biecht in het
broederhuis bij heer Dirk van Herxen. Bij hem biechtte hij zijn zonden op, precies
zoals ze waren geschied. Maar toen hij absolutie vroeg, keek de priester hem aan en
vroeg: ‘Hoe kan ik jou ooit absolutie geven? Jij leeft niet als een monnik, maar als
een boef!’ Broeder Thonis raakte door deze woorden tot in het diepst van zijn hart
bedroefd en terneergeslagen. Hij smeekte om genade en begeerde met heel zijn hart
geabsolveerd te worden. Maar wat hij ook smeekte, hij moest zonder absolutie
heengaan.
Kort daarna ging hij vervuld van een groot berouw, brandend van heilig vuur en
in het diepe besef van zijn kleinheid terug naar heer Dirk van Herxen. Broeder Thonis
viel met gevouwen handen voor de priester op zijn knieën, smeekte hem nogmaals
om absolutie en beloofde hem dat hij zich van nu af aan zou beteren en voortaan zou
leven naar zijn raad en goeddunken. Daarop verleende heer Dirk hem in alle
vroomheid onmiddellijk absolutie. Broeder Thonis begon meteen vol vuur zijn leven
te beteren, zoals hij beloofd had. Kort hierna stuurde hij zijn knecht naar huis, verliet
de wereldse herberg en meed voortaan ieder lichtzinnig gezelschap. Hij plaatste zich
onder het toezicht van heer Dirk van Herxen en ordende zijn hele
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doen en laten ootmoedig naar diens inzicht. Ieder die broeder Thonis nog van vroeger
kende, verwonderde zich over deze plotselinge bekering. Hij gaf zich vol
enthousiasme over aan een leven van deugden en nederige werken. Dapper verzette
hij zich tegen de aanvechtingen der natuur. Hij bond de strijd aan met zaken waartoe
hij zich aangetrokken voelde, zoals eten, drinken en slapen. Broeder Thonis was van
nature geneigd erg veel te slapen, maar daar verzette hij zich nu zo krachtig tegen
dat hij 's nachts niet meer dan twee uur sliep. Als de slaap hem dreigde te overmannen
ging hij voor een open venster staan waar hij uit zou kunnen vallen. Door angst
overwon hij zo zijn slaap.
In de zomer na Thonis' bekering brak er een pestepidemie uit in Zwolle. Alle
studenten gingen daarom naar huis, behalve broeder Thonis en een aantal klerken
die in het Rijke-Fraterhuis woonden. De pest stak ook de klerken en de paters in het
huis van heer Dirk van Herxen aan. Broeder Thonis werd toen met zoveel vurigheid
en genade begiftigd dat hij de zieken en stervenden trouw bijstond en verzorgde in
alles wat zij nodig hadden. De stervenden plaatste hij een doodskaars in de hand en
als ze dood waren droeg hij ze helemaal alleen van hun bed en legde ze in de kist
om ze te begraven. Dat hij zich er met ware doodsverachting voor inzette goede
mensen bij te staan in hun nood, tekent de oprechtheid van zijn bekering. Toen deze
grote sterfte voorbij was, bekeerde hij een groep jonge mensen met wie hij voor zijn
bekering veel omgang had gehad, de frivoolsten van de hele stad. Hij hielp hen plaats
in kloosters te vinden.
Toen hij een tijdje in deze staat van vurigheid had verkeerd, werd zijn vader doodziek.
Hij liet zijn zoon berichten dat hij thuis moest komen en Thonis ging. Toen de vader
zijn zoon in een zodanige staat van heiligheid en nederigheid weerzag, was hij
daarover zeer verheugd. De zoon bereikte vruchtbare resul-
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taten bij zijn vader en één van zijn zussen. Hij leerde zijn vader hoe een mens in zijn
toestand behoorde te leven, wat hem voor het bereiken van het eeuwige leven van
groot nut was, Zijn zus stelde hij voor zich te bekeren. Hij prees haar de maagdelijke
levensstaat van harte aan. Zij was namelijk nog vrij, maar zou spoedig worden
uitgehuwelijkt. Hij bewerkte haar in het geheim, opdat haar ouders niet zouden
merken dat zij van plan was Onze-Lieve-Heer te dienen.
Na een poosje nam broeder Thonis afscheid van zijn vader en reisde weer naar
Zwolle. Maar zijn zus Salomé, die hij zo graag wilde bekeren, nam hij in zijn hart
met zich mee. Toen hij in Zwolle aankwam, stuurde hij haar meteen drie boeken
waar ze zich in zou moeten verdiepen. Het eerste was getiteld Over de kuisheid, het
tweede De vier uitersten en het derde De vier oefeningen. Deze drie boeken hadden
grote invloed op haar streven naar de zaligheid van haar ziel. De goede en
godvruchtige broeder Thonis verbleef lichamelijk in Zwolle, maar zijn hart was vaak
bij zijn zus. Hij zon op een mogelijkheid om haar ergens naar toe te brengen waar
zij haar leven zou kunnen beteren en Onze-Lieve-Heer zou kunnen dienen te midden
van goede mensen.
Na een half jaar zocht hij een aanleiding om weer naar huis te kunnen gaan. Hij
deed het voorkomen alsof hij wilde kijken hoe het met zijn vader ging, omdat deze
zo ernstig ziek was geweest. Maar de werkelijke reden was zijn zus Salomé. Eenmaal
aangekomen spande hij zich dag en nacht in om zijn zus over te halen tot wat
langzamerhand wortel in haar had geschoten.
Omdat zijn vader de bedoeling van zijn zoon niet doorgrondde, beviel het hem
niet dat deze zo lang bleef. Hij vroeg hem waarom hij maar bleef rondhangen. Broeder
Thonis reageerde zeer behoedzaam en antwoordde: ‘Ik wacht op de bruiloft van mijn
zus.’ Daarna liet zijn vader hem met rust. Toen de laatste dag was aangebroken en
de vader uit was om zaken omtrent de bruiloft te regelen, begon zijn moeder Clara
te
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twijfelen. Zij vreesde dat hij Salomé zou bekeren en overhalen. Daarom nam zij
heimelijk een eerzame vrouw in vertrouwen en klaagde bij haar haar nood. De moeder
vroeg haar haar dochter uit te horen om zo haar plannen te leren kennen. Deze vrouw
en Salomé waren namelijk erg op elkaar gesteld. Zij benaderde Salomé omzichtig,
vroeg haar naar haar plannen en ried haar de geestelijke staat ten zeerste af. Maar
het goede voornemen was zeer stevig in haar gegrondvest, daar was geen wankelen
aan! Salomé antwoordde even slim: ‘U hoeft niet eens te denken of te vrezen dat ik
zo iets zou doen.’ De vrouw ging gerustgesteld heen en bracht haar bevindingen aan
de moeder over.
Maar de volgende ochtend vroeg voerde Salomé manmoedig strijd met zichzelf. Zij
zette alles op het spel en vertrok heimelijk met haar broer Thonis naar Zwolle. Van
daaruit wilde zij naar Diepenveen om een geestelijk leven te leiden. Weer terug in
Zwolle deed haar broer bij de prior van Windesheim en heer Johannes Brinckerinck
alle moeite om in Diepenveen een plaats voor zijn zus te verkrijgen. Zij waren hem
gunstig gezind en hij kreeg wat hij begeerde. Op Sint-Nicolaas [6 december] bracht
hij zijn zus naar Diepenveen, waar zij liefdevol en vroom werd ontvangen.
Haar ouders en haar familie echter waren woedend op haar broer omdat hij hen
had bedrogen. Lange tijd hoefde hij zijn ouders niet onder ogen te komen. Moeder
Clara, die diep bedroefd was, liet het er niet bij zitten. Iedere maand stuurde zij een
bode naar Diepenveen om haar dochter te smeken weer thuis te komen. Dit ging
geruime tijd zo door, maar de bode vond Salomé nooit bereid mee te komen. Zij was
namelijk gevestigd op het vaste, stevige fundament dat Jezus Christus is, waardoor
zij standvastig bleef. Toen de bode geen vooruitgang wist te boeken, zond haar
moeder Salomé een heel vriendelijke en verleidelijke brief. Deze brief was zo
kunstvaardig, vak-
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bekwaam en verleidelijk opgesteld dat heer Johan Brinckerinck zei dat de duivel zelf
hem moest hebben geschreven, en zeker geen gewone sterveling. Hij liet Salomé de
brief daarom niet lezen, maar vertelde haar alleen maar iets van de inhoud. Naar
aanleiding hiervan zond zij haar moeder een brief terug. Zij vroeg haar haar keuze
te respecteren. Zelf stelde zij zich tevreden met haar huidige toestand en met het
afzien van wat zij in de wereld achterliet. Haar moeder had alleen maar de bedoeling
haar bij Onze-Lieve-Heer vandaan te houden. En mocht het hun misschien niet naar
de zin zijn dat zij in Diepenveen verkeerde, wel, dan zou zij wel naar een plek gaan,
zo ver weg dat zij nooit meer iets van haar zouden horen.
Deze brief belandde door Gods tussenkomst eerst bij haar broer Thonis, die toen
in zijn klooster verbleef. Toen hij het adres las, opende hij de brief. De inhoud daarvan
beviel hem zeer, en nadat hij de brief gelezen had zegelde hij de brief weer en ging
meteen op weg om hem zelf bij zijn ouders te bezorgen.
Hij reisde eerst langs de huizen van twee van zijn getrouwde zussen. Beiden nam
hij mee, zodat zij zijn moeder konden troosten. Thuis overhandigde hij zijn moeder
de brief en deed alsof hij de inhoud niet kende. Toen zijn moeder de brief had gelezen,
ging zij als een waanzinnige tekeer omdat de inhoud haar zo vreselijk veel verdriet
deed. Zij was ontroostbaar. Haar oudste dochter, die dit allemaal aan moest zien,
werd ziek van verdriet en medelijden met haar moeder. Binnen een maand overleed
zij in het huis van haar moeder. Zij was vol berouw over haar zonden en had het
stellige voornemen haar leven volledig te beteren. Aan haar zus Salomé liet zij weten
dat zij moest volharden in haar goede voornemen Onze-Lieve-Heer nabij te blijven.
Maar haar moeder stuurde met grote volharding tijdens de maand dat haar dochter
ziek was de brief van Salomé naar alle plaatsen in Holland waar familie van haar
woonde. Ze vroeg hun hulp om haar dochter met geweld uit het klooster te halen.
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Toen zij haar oudste dochter had begraven, ging ze naar haar man en zei: ‘Johan,
geef mij toestemming om naar Diepenveen te gaan om mijn dochter uit het klooster
te halen. En mocht je mij geen toestemming geven, dan zal ik het evenzogoed toch
doen.’ Hij antwoordde: ‘Als je het toch hoe dan ook doet, waarom vraag je me dan
om toestemming?’
De dag na de dood van haar dochter riep zij snel haar zoon, heer Thonis, en haar
tweede dochter bij zich. In opgewonden stemming reisden zij naar Diepenveen. De
uitvaartplechtigheid van haar gestorven dochter woonden zij niet bij. Het gezelschap
arriveerde te Diepenveen tijdens de hoogmis. De moeder vroeg meteen naar Saalke
- zo noemde zij haar dochter Salomé altijd. Zij werd zeer minzaam ontvangen en
men trad haar welwillend tegemoet. Men zei haar dat haar dochter zou komen. Snel
werd er iemand naar Salomé gestuurd, die samen met een andere zuster de koeien
molk in de buurt van de steenbakkerij, een heel eind van het klooster vandaan. Men
gaf haar andere, nettere kleren die ze meteen aan moest trekken; daarna moest zij
snel naar haar moeder gaan. Toen de mis afgelopen was, werd onze pater, heer Johan
Brinckerinck, van de aanwezigheid van de gasten op de hoogte gesteld. Hij ging naar
de moeder, sprak haar minzaam toe en behandelde haar verder vriendelijk. Maar wat
zij ook wachtten, Salomé kwam niet. Daarom ging onze vader heer Johan haar zelf
halen, want de bezoekers begonnen zich ongerust te maken. Men durfde hun niet te
vertellen dat Salomé niet aanwezig was omdat zij buiten de koeien moest melken.
Toen onze eerwaarde vader, heer Johan, bij haar kwam, troostte hij haar vriendelijk.
Hij zei Salomé dat haar moeder, haar broer en haar zus waren gekomen om haar op
te halen. Ook vertelde hij dat haar oudste zus was overleden.
Toen zij zich van top tot teen verkleed had en er beter uitzag dan gewoonlijk, ging
zij naar haar moeder en heette haar vrien-
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delijk welkom. Haar moeder kreeg het te kwaad en vertelde haar onder
hartverscheurend gehuil dat haar zus gestorven was. Toen zij elkaar een poosje onder
vier ogen gesproken hadden, zei zij tegen haar dochter: ‘Kom Saalke, wij moeten
nu snel gaan, de wagen staat op ons te wachten!’ Salomé zei: ‘Maar moene,’ - zo
noemde zij haar moeder - ‘wij moeten in ieder geval eerst eten, het is vandaag een
vastendag, en dan eten wij alleen 's middags.’ Dit alles speelde zich namelijk af in
de vastentijd in de herfst. Toen bleef zij nog even, opdat Salomé nog wat kon eten.
Zij en haar andere dochter namen echter niets, want zij hadden zich voorgenomen
in Diepenveen te eten noch te drinken. Wel gingen zij bij Salomé aan tafel zitten.
Toen zij de nederige manieren van haar dochter zag, zei zij tot haar andere dochter:
‘Kijk toch eens, Lijnke, hoe deze mens al is veranderd.’ Zij bleven zich erover
verbazen.
Toen de maaltijd was afgelopen, liep de moeder naar een non die hier te gast was.
Zij meende echter de priorin van Diepenveen voor zich te hebben en bedankte haar
zeer hartelijk voor de goede zorgen die zij aan haar dochter had willen besteden; nu
wilde zij haar echter maar weer meenemen. Haar dochter Salomé zei: ‘Moene, dat
is onze priorin niet, die verblijft binnen het kloosterslot!’
Daarna wilde de moeder haar nicht Katharina van Naaldwijk spreken, die ook
binnen het slot verkeerde. Het was echter zuster Hille Sonderlants die voor het
spreekvenster verscheen. Ook haar bedankte zij zeer vriendelijk vanwege haar dochter,
maar nu wilde zij haar toch maar mee naar huis nemen. Zuster Hille maakte het haar
daarop moeilijk: wilde zij misschiei; haar dochter van Onze-Lieve-Heer weg houden
terwijl zij zelf voor Hem had gekozen? Wilde Salomé zelf meegaan, dan zou zij haar
wel mee kunnen nemen; in het andere geval kon zij haar dat zeker niet aanraden.
Deze en soortgelijke woorden wisselden zij met elkaar door het spreekvenster. Toen
de moeder geen troost kon vinden, verliet zij het venster. Zij bleef echter
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halsstarrig volhouden dat haar dochter mee moest gaan; zij wilde zo snel mogelijk
weg.
Maar Salomé hield haar nog een poosje bezig. Zij zei tegen haar moeder dat zij,
los van haar verdere plannen, eerst het klooster maar eens moest bezichtigen nu zij
er toch was. Zij gingen samen rond en bekeken alles. Op een rustig plekje gingen ze
eventjes zitten. Daar beoordeelde de eerzame vrouwe zorgvuldig de kleding die haar
dochter droeg. Zij vleide haar zeer, want zij wilde haar maar al te graag overhalen.
Maar Salomé stond onwrikbaar, als een stevige muur in Onze-Lieve-Heer. Op twee
of drie verschillende plaatsen stonden de gasten het einde van deze strijd af te wachten.
Haar moeder en haar zus hadden lange tijd hun uiterste best gedaan, maar zij konden
Salomé toch niet voor zich winnen. Salomé zei niet van plan te zijn van Diepenveen
te scheiden, wat men haar ook beloofde. Ze wilde niet afzien van haar goede
voornemen om Onze-Lieve-Heer te dienen; ze wilde in Diepenveen leven en sterven.
Toen de moeder dit hoorde en inzag dat zij Salomé toch niet kon overhalen, stond
zij op en liep weg.
Zij ging naar de plaats waar onze pater, heer Johan Brinckerinck, heer Thonis en
Gerrit van Rijssen op de afloop van dit tweegevecht stonden te wachten. Onze vader
sprak haar vriendelijk toe. Hij gaf opdracht haar naar de priesterrefter te brengen en
haar daar iets te drinken te geven. Het hele gezelschap ging naar de eetzaal. Daar
dankte de moeder heer Johan Brinckerinck voor de aan Salomé bewezen gunsten;
nu wilde zij maar snel afreizen. Hij antwoordde: ‘Het is helemaal de zaak van Salomé
of ze blijft of met u meegaat.’ Toen greep zij haar zoon bij zijn kap en riep: ‘Heer,
ik beklaag mij over deze leugenaar en valse verrader en bedrieger die mij dit heeft
aangedaan. Hij heeft mijn dochter hiertoe verleid!’ Toen nam heer Thonis zijn moeder
en zijn zus bij de hand, ging tussen hen in staan en zei: ‘Moeder, mijn zus Salomé
is hier nu een poosje geweest. Zij weet nu hoe het leven hier is, wat ze heeft gekregen
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en wat ze verder kan verwachten. Zij weet ook wat ze bij u had en hoe haar toekomst
er daar uitziet. Aan haar is nu de beslissing.’ Daarop besliste Salomé dat zij hier
wilde leven en sterven, wat er ook mocht gebeuren.
Toen de moeder dit hoorde, zei zij bedroefd en terneergeslagen tegen heer Johan
Brinckerinck: ‘Heer, als u haar tegen mijn wil hier houdt, dan zal ik u nog geen
schelling of penning geven!’ Heer Johan sprak toen profetisch: ‘Houd u uw geld
maar en breng het waar u maar wilt. U zult het nog krap genoeg krijgen!’ Kort daarna
werden deze woorden waarheid, want bij een overstroming werd hun slot weggeslagen
en verloren zij al hun goederen aan het water. Niets hielden zij over. Zij hadden
alleen nog wat hun zoon hun gaf, die hen ook moest voeden.
Toen de moeder zag dat zij bij haar dochter geen voet aan de grond kreeg, ging ze
zeer bedroefd en met pijn in het hart naar Deventer. Daar nam zij haar intrek in de
voornaamste herberg van de stad. Ten gevolge van de omstandigheden stortte ze
helemaal in, zodat zij ernstig ziek het bed moest houden. Men wist niet beter of zij
zou spoedig sterven. Zij liet heer Johan Brinckerinck ontbieden, want zij wilde bij
hem biechten. Hij liet haar echter weten dat hij niet gewoon was wereldlijke mensen
de biecht af te nemen. Hij was op dat moment in Deventer, maar toen de bode weg
was haastte hij zich weer naar Diepenveen. De moeder volhardde in haar voornemen
en zond hem meteen een boodschap terug. Men vertelde de bode dat heer Johan er
niet meer was. Heer Johan kwam ergens tussen zeven en acht uur 's avonds in
Diepenveen aan. Meteen liet hij zuster Salomé bij zich komen om haar van zijn vrees
in kennis te stellen. Hij vertelde haar dat haar moeder op sterven lag en droeg haar
op haar te gaan bezoeken om te kijken hoe zij het maakte. Heer Johan wilde haar
dood niet op zijn geweten hebben. Salomé schrok erg van dit bericht, wat geen wonder
was. Niettemin bleef zij sterk en standvastig van karakter. Zij zei tot

W.F. Scheepsma, Hemels verlangen

146
hem: ‘Heer, als ik bij u hoop en troost en toevlucht mag vinden, zal geen vriend of
familie of wat dan ook mij van Diepenveen scheiden.’ Heer Johan antwoordde:
‘Salomé, als u in Diepenveen blijft, zal ik alles voor u doen wat in mijn macht ligt,
alsof u mijn eigen kind was.’ Daarop ging Salomé getroost en met een sterk gemoed
op weg.
Haar moeder gaf het nog niet op. Zij ontbood,haar dochter, want zij wilde haar tot
elke prijs spreken voor zij stierf. Salomé liet haar moeder weten dat zij graag wilde
komen, mits zij daarna in vrijheid van haar zou kunnen scheiden. Haar moeder
berichtte dat, als het dan niet anders kon, het maar zo moest gaan; Salomé moest
beslist komen. Toen ging zij naar haar moeder, samen met zuster Griete Greven, de
toenmalige rectrix. Men had de moeder al een nacht en twee dagen lang de doodskaars
in de hand gedrukt gehouden, want zij dreigde van tijd tot tijd werkelijk te bezwijken.
Maar zodra zij haar dochter Salomé zag, richtte zij zich meteen op. Het leek wel
alsof zij uit de dood verrees, en alle aanwezigen verbaasden zich hierover zeer. Zij
begon tegen haar dochter te klagen over het leed dat zij haar aandeed. Salomé zei:
‘Toe, moene, laat ons gezellig praten en deze zaken laten rusten’ - zo probeerde zij
haar van zich af te houden - ‘laten we iets gaan eten. Wij hebben lang gevast.’ Dit
alles gebeurde namelijk op een zaterdag in de vastentijd. Toen aten zij samen in
vrede, de moeder kwam zelfs uit haar bed.
De volgende dag gingen ze samen naar de kerk. Omdat het zondag was, werden
er in de kerk vele missen gecelebreerd. De moeder ging daarbij staan, zoals het
wereldlijke mensen betaamt. Zij had graag gehad dat Salomé dat ook deed. Maar
zuster Salomé en zuster Griete Greven knielden deemoedig, zoals geestelijken behoren
te doen. De moeder bleef echter vastbesloten staan en trok aan haar dochter om haar
te doen opstaan. Zuster Salomé maakte haar moeder duidelijk dat zij haar met rust
moest laten, en ten slotte liet zij haar begaan.
Zuster Salomé bleef verder de hele dag bij haar moeder.
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Maar 's nachts ging zij slapen in het Meester-Geertshuis. Na bijna vier dagen vroeg
de moeder haar dochter nogmaals zeer hartelijk of zij met haar mee naar huis wilde
gaan. Wilde zij nog steeds Onze-Lieve-Heer blijven dienen, dan kon zij zich ook
thuis wel vernederen en bij haar moeder blijven. Desnoods moest zij maar een klooster
in de buurt zoeken. En mocht Salomé misschien toch in de wereld willen blijven,
dan zou zij beter worden bedeeld dan de overige kinderen. Maar Salomé bleef
vastbesloten en standvastig. Zij zei dat zij nooit meer van Diepenveen wilde scheiden,
wat haar ook zou overkomen.
Deze strijd duurde zo lang - eigenlijk kwam er geen einde aan - dat op een gegeven
moment het schip klaar was om af te varen. Salomé bracht haar moeder naar het
schip. Zelfs onderweg ging de moeder door met haar dochter te bidden en te smeken.
Toen zij ten slotte op de boot stapte, greep zij haar dochter Salomé bij de arm en
wilde haar met geweld meesleuren. Er ontstond een hevige strijd. Toen de moeder
inzag dat haar moeite vergeefs was, viel zij flauw. Daarbij had zij echter haar armen
zo stijf om Salomés nek geklemd dat de scheepslui haar met geweld moesten
losmaken. Men droeg de moeder het schip op en voer weg.
Zuster Salomé keerde terug naar Diepenveen. Toen heer Johan hoorde dat zij was
aangekomen, ging hij meteen naar haar toe en troostte haar vriendelijk. Alle zusters
waren blij, omdat zij een zo grote overwinning had behaald. Zij hadden overigens
allemaal trouw mee helpen strijden met hun gebeden.
Kort hierna liet onze eerwaarde pater, heer Johan, zuster Salomé het slot binnengaan.
In het jaar des Heren 1416, op de dag na Sint-Servaas [dus 14 mei], werd zij in de
heilige orde ingekleed. Zij leefde verder met inachtneming van alle deugden:
gehoorzaamheid, gelatenheid, versterving en zelfverachting. Zij was bereid mee te
doen aan alle soorten van zwaar werk, dag
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en nacht, zonder te klagen. Als het haar beurt was, nam zij met groot genoegen deel
aan het koorgebed. Trouw verzorgde zij dag en nacht de zieken. Altijd hielp zij mee
hen op te beuren, ongeacht aan welke ziekte zij leden. Zij spaarde zichzelf nooit en
liep daardoor uiteindelijk een kwaal op die haar dwong met krukken te lopen.
Desondanks bleef zij met haar handen doen wat zij kon en ging steeds getrouw naar
het koorgebed. Zelfs voor een eenvoudig dankgebed ging zij naar het koor, waarbij
zij haar krukken onder aan de trap liet staan. Zij heeft geleden en gestreden en haar
levensloop in zaligheid volbracht in het jaar des Heren 1462, op de dag dat het Heilige
Kruis gevonden werd [3 mei].
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Jutte van Culemborg
Uiteindelijk terecht
De eerzame jonkvrouw Jutte van Culemborg
Heer Johan van Culemborg was een eerzame ridder van hoge geboorte. Hij voerde
zijn eigen banier, want zijn heerlijkheid was aan geen landsheer ondergeschikt. Zijn
domein Culemborg ligt tussen Holland en Gelderland. Heer Johan was gehuwd met
een dochter uit het geslacht Bentheim; zij kregen veel kinderen. De jongste van hen
heette Jutte van der Leck, naar een heerlijkheid, burcht of slot met die naam. Als zij
had besloten het leven in de wereld te genieten had zij dit goed in eigendom gekregen.
Deze jonkvrouw werd naar het stift van de edele nonnen van Vreden gezonden om
daar de manieren te leren die bij haar hoge staat pasten en alle andere zaken die een
jonkvrouw van haar stand behoorde te weten.
Toen zij een poosje in het stift geweest was, bleek zij uitstekend in de smaak te
vallen bij de abdis en de andere jonkvrouwen. Op een keer in mei ging de abdis een
wandeling maken en jonkvrouw Jutte van Culemborg ging mee. Toen nam de vrouwe
van Vreden een bloeiende tak van een kerseboom en overhandigde die volgens oud
gebruik aan de jonkvrouw van Culemborg met de woorden: ‘Culemborg, aanvaard
deze tak als een teken. Hebt u genoeg van het leven in het stift, geef de tak dan aan
mij terug.’ Zij nam de tak eerbiedig in ontvangst, want het leek haar dat het leven in
een nonnenstift haar wel zou bevallen.
Nadat de jonkvrouw van Culemborg een poos in het stift te Vreden geleefd had,
ging zij een tijdje bij haar vader op Culemborg wonen. De liefde voor Vreden begon
al een beetje te bekoelen. Een tijdje later reisde zij naar Resande, waar haar zus
woonde. Deze was getrouwd met de ridder heer Wijnald van
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Arnhem. Bij hen leefde jonkvrouw Jutte een leven dat geheel naar haar zin was en
voldeed aan al haar verlangens. Zij was buitengewoon mooi, fijnzinnig en vriendelijk,
iemand in wie de hang naar het wereldse sterk was. Zij was zo kieskeurig dat zij van
een gebraden hoen alleen de lever bliefde.
Terwijl deze lieve, eerzame jonkvrouw op dusdanige wijze bij haar zus, de vrouwe
van Arnhem, leefde, beroerde de Heilige Geest haar hart. De liefde tot God ontbrandde
in haar en zij begon in te zien dat het leven maar kort duurt en de vreugde van de
wereld niet lang standhoudt. Uiteindelijk vatte zij het plan op de wereld te verlaten
en in een klooster te treden, maar hoe zij dit aan moest leggen wist zij niet. Zij durfde
haar plan aan niemand voor te leggen. Toen dacht zij aan haar bastaardbroer die
kartuizer monnik was, een zeer heilig man. Zij wilde naar hem toe gaan en hem in
haar plannen kennen.
Deze broeder Hendrik had zich in de wereld een krachtdadig, strijdbaar en dapper
man betoond. Zijn vader, heer Johan van Culemborg, voerde eens oorlog, waarbij
hij zijn zoon, jonker Hendrik, als aanvoerder van een troep ruiters aanstelde. Voordat
zij ten strijde trokken leek het dat de tegenpartij sterker was en zou gaan winnen.
Daarom bad jonker Hendrik Onze-Lieve-Heer om de overwinning voor zijn leger;
hij beloofde daarna zijn leven te zullen beteren. Daarop schonk God jonker Hendrik
de zege en liet diens partij de strijd winnen.
Na deze overwinning wendde jonker Hendrik zich naar de wereld en deed waar
hij zin in had. Zijn belofte kwam hij geenszins na. Toen kreeg hij op een nacht een
droom waarin voor zijn geestesoog twee eerzame kartuizers verschenen. Zij vroegen
hem of hij zijn goede voornemen misschien vergeten was. De ene kartuizer had een
grijze baard en kwam uit Monnikhuizen bij Arnhem, de andere droeg een rode baard
en was afkomstig uit Grave, een klooster gelegen op een eiland in de Rijn bij Wesel.
Jonker Hendrik kreeg de keuze om in een van
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deze twee kloosters in te treden. Hij koos voor de rode monnik omdat hij zelf ook
een rode baard had. Toen hij wakker werd besefte hij dat hij in grote moeilijkheden
verkeerde. Hij wilde zijn gelofte niet graag breken, maar het was hem evenzeer
onmogelijk van zijn positie in de wereld af te zien. Lange tijd verkeerde hij in deze
tweestrijd. Het vleselijke in hem trok zich echter geleidelijk terug ten gunste van het
geestelijke. Uiteindelijk kreeg de geest de overhand en jonker Hendrik begon zo
langzamerhand de nodige voorbereidingen te treffen.
Op een keer ondernam jonker Hendrik van Weyenborch samen met zijn gevolg
een tocht te paard. Toen zij het kartuizer klooster bij Grave passeerden, besloot hij
dat hij het kloosterleven aan wilde nemen en reed haastig naar binnen. Tegen de
leden van zijn gevolg riep hij: ‘Kom ik niet snel terug, rij dan door naar Culemborg.’
Met grote vaart reed hij het klooster binnen, liet de prior roepen en vroeg hem
eerbiedig om een plaats. De prior ried hem dit ten zeerste af, omdat hij een man was
die van vechten hield en met grote hartstochten behept was. Hij had de indruk dat
jonker Hendrik geen afstand van de wereld zou kunnen doen. Na vele woorden over
en weer bereikten zij uiteindelijk toch overeenstemming: de prior stemde toe en bood
hem een plaats aan. Daarop gebood jonker Hendrik zijn gevolg verder te rijden en
schonk hun de paarden waarop zij gezeten waren. Hij was nu op de plaats waar hij
wilde leven en sterven. Toen de knechten dit hoorden, schrokken zij hevig en zij
reden haastig naar Culemborg om hun heer het nieuws mee te delen. Heer Johan van
Culemborg werd woedend toen hij het hoorde.
De prior bracht broeder Hendrik naar een cel, gaf hem papier en inkt en droeg
hem op zijn oude levenswijze te beschrijven. Toen broeder Hendrik in zijn cel zat
te bidden, verscheen de duivel. Hij had de gedaante aangenomen van een mooie
jonkvrouw met wie broeder Hendrik in de wereld vriendschappelijke betrekkingen
had onderhouden. Toen hij
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haar zag, viel hij op zijn knieën en bad nog veel vuriger. De duivel bad echter met
hem mee. Alles wat hij deed, deed de duivel ook. Ten slotte ging hij op zijn bed
liggen, en de duivel kroop naast hem. Toen jonker Hendrik dit merkte, sprong hij op
en ging bij de prior zijn nood klagen. De prior sprak hem minzaam toe: ‘Wat krijgen
wij nu! U bent in de wereld zo'n dappere krijger en strijdbaar man geweest. Laat
u,zich nu door de duivel overwinnen? Besprenkel u met wijwater, bekruis u en spuug
de duivel in zijn gezicht! Keer daarna naar uw cel terug.’ Broeder Hendrik deed wat
de prior hem opdroeg, ging naar zijn cel terug en gaf zich in alle nederigheid over
aan Onze-Lieve-Heer.
Zijn vader, de heer van Culemborg, vergat zijn zoon echter niet. Hij kwam met
zijn legermacht naar het klooster, haalde jonker Hendrik er met geweld uit en voerde
hem mee naar het slot Culemborg. Meteen toen broeder Hendrik op het slot arriveerde,
begon dat op zijn grondvesten te trillen. Iedereen werd doodsbang en men vreesde
dat het kasteel in de grond zou wegzinken. Bovendien hing er op het slot zo'n
vreselijke stank dat niemand bij machte was die te weerstaan en op het kasteel te
blijven. Broeder Hendrik sprak: ‘Op dit slot leven even veel duivels als er stofjes
zweven in het zonnelicht. De stank zal niet wegtrekken zolang ik hier moet blijven.’
Zo toonde Onze-Lieve-Heer - geheel naar waarheid - dat Zijn almacht en Zijn
vermogens de macht van koningen, prinsen en vorsten te boven gaan. Geen heer
behaalt een overwinning zonder dat Onze-Lieve-Heer dat wil. Daarom dankte men
God dat men weer van deze narigheid verlost werd.
Broeder Hendrik mocht terug naar zijn klooster, waar hij uitgroeide tot een heilige,
devote en verlichte lekebroeder. De gestorven zielen openbaarden zich geregeld aan
hem. Zij vroegen hem dan een weesgegroetje te bidden voor hun heil of zichzelf ter
wille van hen te tuchtigen. Hij volbracht een zo strenge onthechting dat het met
woorden nauwelijks is uit te
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drukken. Zijn prior trof hem soms 's nachts terwijl het sneeuwde of regende op het
kerkhof aan. Languit lag hij dan in gebedshouding voorover, helemaal verstijfd van
de kou. Nooit stierf een vriend of verwant zonder dat hij wist waar diens ziel beland
was, in hemel, hel of vagevuur.
Zo belandde Jutte van Culemborg bij haar broer, de kartuizer, en deelde hem haar
plannen mee. Hij was er zeer mee ingenomen en vroeg haar waar zij wilde intreden.
Nu had Jutte een jonkvrouw die haar bediende, Liesbeth Hilligen genaamd, een
weduwe van goede, ridderlijke komaf. Twee tantes van jonkvrouw Liesbeth verbleven
te Diepenveen en zij bezocht hen daar vaak. Zij vertelde de jonkvrouw van Culemborg
altijd over de heilige mensen die daar woonden en hun heilige levenswijze. Daarom
zei jonkvrouw Jutte tegen broeder Hendrik dat zij er voorkeur voor had in Diepenveen
in te treden.
Daarna begon zij weer hevig te twijfelen. Haar broer kwam weer naar Jutte toe en
vroeg haar of zij standvastig kon blijven. De lust was haar toen echter al een beetje
vergaan; het stift in Vreden leek haar nu wel weer wat. Daarop zei haar broer:
‘Jonkvrouw, wilt u naar de duivel gaan? Daarvoor hoeft u niet in een klooster in te
treden, daar komt u zo ook wel! Maar ik ben naar Deventer geweest om met de rector
van het Heer-Florenshuis te spreken. Van hem heb ik gedaan gekregen dat u, wanneer
de Heilige Geest u weer toespreekt of u weer wat goede wil ontvangt, dat hem per
brief kunt laten weten. Hij zal u dan steunen.’
Hierop verliet de broeder haar. Hij liet nooit na dag en nacht voor haar te bidden.
Bovendien vroeg hij de procurator, de beheerder van de financiën, van het klooster
Mariënborn bij Arnhem haar zo nu en dan te bezoeken. Die woonde namelijk niet
ver bij haar vandaan. Mocht hij iets goeds van haar vernemen, dan zou hij de
boodschappen tussen Jutte en de pater van het Heer-Florenshuis gaan uitwisselen.
En omdat haar devote
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broeder niet ophield voor haar te bidden, ontstak de Heilige Geest op een zeker
moment het vuur in haar hart zo hevig dat zij zich volledig bekeerde. Precies volgens
de wil van Onze-Lieve-Heer ging zij naar de procurator en legde voor hem haar
gevoelens bloot. Hij troostte haar en was haar ook verder behulpzaam. Hij wees haar
een plaats achter een scheidingswand in de kerk waar zij altijd naar toe placht te
gaan. Daar ging hij achter liggen, zodat niemand hem kon zien. Door het hek heen
gaf hij haar de brieven. Zij op haar beurt liet haar antwoorden achter op een geheime
plaats in haar kerkbank.
Op een keer zag haar zuster, de vrouwe van Arnhem, dat er iets bijzonders aan de
hand was. Bijna had zij de brief in handen gekregen, ware het niet dat God het verhoed
had. Toen zij daarna terug op het slot van haar zus kwamen, verleende jonkvrouw
Jutte haar jonkvrouw Liesbeth Hilligen meteen ontslag. Die was hevig verontwaardigd
en vroeg waaraan zij dat verdiend had. Zij wilde bij haar jonkvrouw leven en sterven.
Toen de jonkvrouw van Culemborg dat hoorde, vertelde zij haar onder strikte
geheimhouding van haar voornemen. Jonkvrouw Liesbeth beloofde haar meesteres
te zullen volgen waarheen zij ook zou gaan. Zo kwamen zij overeen samen te gaan
en jonkvrouw Liesbeth begon haar zaken in orde te maken. Zij had twee kinderen,
waarvan de jongste nog maar zes maanden oud was. Het lag nog in de wieg. Zij kuste
het kind op de mond, verliet het huis en ging terug naar haar vrouwe.
De jonkvrouw van Culemborg maakte haar zuster, de vrouwe van Arnhem, wijs
dat zij ter bedevaart wilde gaan naar Sint-Anthonis in Brabant. Zo verkreeg zij
toestemming om weg te gaan. Toen zij op het punt stond om te vertrekken, smeet
zij haar haarwrongen en haar sieraden in een beerput. Maar eenmaal onderweg begon
zij spijt te krijgen. Zij begreep niet hoe zij zo gek geweest kon zijn om op weg te
gaan. Het leek haar beter naar Wilp op de Veluwe te gaan, naar een nicht die daar
woonde. Daarna moest zij maar weer naar haar zus terugkeren.
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Toen besefte zij opeens dat zij haar hoofdsieraden weg had gegooid en zo onttakeld
wilde zij daar niet verschijnen.
Op hetzelfde ogenblik passeerde er iemand die hun de weg wel wilde wijzen. Met
hem verdwaalden zij in een bos zodat zij geen idee meer hadden waar zij waren.
Achteraf vermoedde zuster Jutte dat die man misschien de duivel was geweest.
Met de hulp van God kwamen zij weer op het rechte pad en reisden door naar
Deventer. Daar gingen zij naar het Heer-Florenshuis en vroegen naar de pater, heer
Egbert van der Beeck. Hij ontving hen eervol en vriendelijk en was hun zeer
behulpzaam. Haastig liet hij de prior van Windesheim komen en stelde hem van van
de voorbije gebeurtenissen op de hoogte. Toen de prior van Windesheim zag wat
voor een keurig iemand zij was, ried hij haar af om in te treden. In Diepenveen, zo
vertelde hij, was het leven weinig verfijnd: men at er niets anders dan brij en bonen.
Door deze woorden werd zij enigszins uit het veld geslagen. Zij keek heer Egbert
wanhopig aan. Die zei: ‘Jonkvrouw, wees niet zo terneergeslagen. Ik weet heel goed
hoe het daar gesteld is, want in Diepenveen verblijven mijn tante en twee van mijn
zussen. Zij eten er zeer goed en kopen de beste vis die er op de markt wordt
aangeboden. Wie de Geest Gods in zich heeft, heeft het daar uitstekend naar zijn zin.
Men eet in het klooster weliswaar altijd brij en bonen, maar de kost die mijn
jonkvrouw gewend is, zou de nonnen daar gewoon niet bevallen.’ Hij was zeer
behulpzaam en stond haar in veel zaken bij, want hij had niet graag gehad dat deze
edele valk hem zou ontvluchten.
Toen zij toestemming voor een plaats gekregen had, voerde heer Egbert jonkvrouw
Jutte op een wagen naar Diepenveen. Onderweg wilde zij alle zonden van haar
wereldse leven bij hem biechten. Toen zei hij: ‘Lieve jonkvrouw, ik wil u de biecht
graag afnemen maar het zal u niet erg veel helpen. Zodra u in Diepenveen bent zult
u niet eerder tevreden zijn dan
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wanneer u alles aan uw eigen pater hebt opgebiecht.’ Met deze uitleg nam zij
genoegen. De wagen arriveerde te Diepenveen, waar de beide dames hartelijk werden
ontvangen.
Toen Juttes zuster het nieuws hoorde, reisde zij halsoverkop naar Diepenveen. Zij
dreigde zelfs haar met bruut geweld uit het klooster te gaan halen. Maar wat zij ook
pleitte en beloofde, de jonkvrouw van Culemborg wilde niet met haar meegaan. De
pater zei dat zij haar zuster ook niet onder dreiging met geweld mee zou krijgen, al
zou hij zijn leven erbij in moeten schieten. Daarop liet de vrouwe van Arnhem haar
zus verder met rust.
De kartuizer, de broer van jonkvrouw Jutte, bad Onze-Lieve-Heer of Hij al haar angst
en lijden op hem wilde overdragen tot het moment waarop zij professie zou doen.
Dit geschiedde inderdaad, want alles wat zij at en dronk smaakte haar uitstekend; zij
onvervond geen grote moeilijkheden. Zag zij iemand die zwaarmoedig was of huilde,
dan dacht zij dat het een vorm van devotie was. Het leek haar onmogelijk in
Diepenveen ontevreden te zijn.
Zij vorderde in alle deugden: gehoorzaamheid, gelatenheid en het overwinnen en
versterven van haar natuurlijke geneigdheden. Haar oversten hield zij altijd eerbiedig
in ere. Bij de werkzaamheden waaraan het hele convent deelnam was zij altijd een
van de eersten: bakken, brouwen, vaatwassen, kleren ophangen en wat zij verder
maar kon doen. Haar weekdiensten in de eetzaal volbracht zij trouw tot haar dood,
ook al was zij toen al boven de zeventig. Tijdens de refterdiensten zag zij er altijd
verzorgd uit, met over haar habijt een voorschoot. Zij had een zo vriendelijk
voorkomen dat het wel leek of het de heilige engelen zelf waren die zij moest
bedienen. Bij het afruimen was zij altijd uitermate netjes en precies op het tafellinnen.
Het gebeurde wel eens dat iemand in haar plaats de weekbeurt in de
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eetzaal kreeg toegewezen zonder dat zuster Jutte daarvan wist. Dan was zij zo
ontevreden dat men haar de dienst toch maar liet houden.
Zuster Jutte was erg bescheiden en nederig. In de refter wilde zij beslist geen
voorkeursbehandeling aanvaarden, tenzij de oversten het haar geboden en zij die
vanwege de gelofte van gehoorzaamheid wel moest aannemen. Men gaf haar wel
eens een tarwebrood; dat legde zij dan op haar schoot en vervolgens at zij het brood
nederig op alsof het iets heel bijzonders was. Als het hele convent het kreeg, dan
lustte zij graag goed voedsel, maar verder hechtte zij niet aan lekkernijen van welke
soort dan ook. Zuster Jutte placht altijd te zeggen dat zij niet proefde of de boter
ranzig was of het brood zuur. ‘Als het spek niet gaar is, dat proef ik wél,’ zei zij
altijd. Aan een zuster met wie zij vertrouwelijk omging vertelde zij: ‘Toen ik bij mijn
zus, de vrouwe van Arnhem, woonde, lustte ik van de kip alleen maar de lever, maar
nu zou ik met genoegen een boutje lusten.’ At men een of andere soort gebraden
vlees, dan gaf zij de zusters die dicht bij haar zaten met gebaren te kennen dat zij
daarvan konden nemen wat zij wilden; zij nam het andere voedsel wel, hoe
onaanzienlijk het ook was. In haar eetgedrag was zij zeer volmaakt, alsof zij een of
ander eenvoudig zustertje was.
Haar vader had haar een jaarlijkse toelage van vijftig gulden toegemeten. Wanneer
het klooster dat bedrag niet ontving, leed zij daaronder alsof zij degene was die er
het meeste voordeel van genoot. Zij schreef dan boze brieven aan de dienaren van
haar vader. Dit bezorgde haar veel overlast.
Zij vervulde bijna altijd dag en nacht haar diensten jn het koor, waar zij altijd in
grote vroomheid haar taken volbracht. Zelden liet zij zich, als zij gezond was, een
gebedsdienst ontgaan. Zij naaide voor iedereen hemden, zowel binnen als buiten het
slot. Ook had zij tot taak hoorzuster te zijn bij het spreekvenster, een dienst die zij
uitermate vriendelijk en deugdzaam verrichtte. Zij had er een hekel aan dat er bij het
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venster werd verteld wie zij was, omdat de gasten haar dan misschien eer zouden
gaan bewijzen. Evenmin stond zij toe dat men haar ‘jonkvrouw’ noemde. Net als
ieder ander ootmoedig zustertje wilde zij nederig haar ponden wol kaarden en dat
hield zij vol tot haar dood. De lappen waarmee zij haar voeten omwond, verstelde
zij steeds maar weer en haar zakdoeken waren zo versleten dat ze met knopen bijeen
moesten worden gehouden.
Toen Onze-Lieve-Heer onderkende dat in de schuren van zuster Jutte de deugden
overvloedig en hoog opgetast lagen, wilde Hij haar eeuwig voor tijdelijk loon geven.
Daarom wilde Hij een aantal rijpe druiven uit Zijn wijngaard plukken. En dus
geschiedde het in het jaar des Heren 1503, in de periode van Sint-Abdon en
Sint-Sennen [30 juli] tot Sint-Ambrosius [4 april], dat er in Diepenveen eenendertig
mensen stierven, zowel broeders als zusters, zowel binnen als buiten het slot. Zuster
Jutte werd ook door deze ziekte aangestoken. Van nature had zij evenwel een grote
angst voor de dood. Zij was op dat moment zeventig jaar oud en was op twee na de
oudste koorzuster. Niettemin was zij nog zo kwiek als een vijftigjarige. Toen de
ziekte zo hevig werd dat zij het bed moest houden, legde zij haar hart geheel en al
in de handen van Onze-Lieve-Heer. Zij lag rustig en vredig, met een sereen gelaat,
en zij scheen geen hinder van de ziekte of andere zaken te ondervinden.
Een zuster vroeg haar of zij tevreden was. Daarop sprak zij dat zij in haar hele
wereldse leven nog nooit zo tevreden was geweest als nu.
Op de dag voor haar dood wilde zuster Jutte almaar zingen en zij was erg vrolijk.
Op dat moment was zuster Truke Essink bij haar, die als novice aan haar hoede was
toevertrouwd. Zij wees haar erop dat op dat moment het hele convent sliep. ‘Nou
ja,’ zei zij, ‘ik heb zoveel uren met hen gewaakt, nu moeten zij maar een uurtje met
mij wakker zijn. Het is immers mijn laatste
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uur!’ Zo bleef zij rustig liggen zingen. Zuster Godschalk en haar leerlinge Truke
Essink waren op dat moment bij haar en die moesten met haar meezingen. Ze zongen
de twee responsen die op Goede Vrijdag 's nachts in het koor moeten worden
gezongen. De ene was ‘Velum templi cissum est’, wat betekent: ‘Het voorhangsel
van de tempel is gescheurd en de aarde beefde. De misdadiger aan het kruis naast
Hem riep: “Gedenk mij, Heer, als Gij in Uw koninkrijk komt.”’ Deze respons zong
zij zo luid dat men haar in het hele klooster kon horen. De andere respons was
‘Tenebrae factae sunt dum crucifixissent Jhesum’. Deze tekst komt ook uit de Bijbel
en betekent: ‘Het was donker geworden toen de Joden Jezus kruisigden. Omtrent het
middaguur riep Jezus met luide stem: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij
verlaten?” Hij boog het hoofd en gaf de geest. Een ridder stak met zijn speer in zijn
zijde en terstond kwam er water en bloed uit.’
Een poosje later - zij verkeerde in grote benauwdheid - betrok haar gezicht een
beetje. Zij omhelsde Truke en zei: ‘Kind, de duivel komt!’ Dit duurde ongeveer een
onzevader lang. Daarna riep zij met een blij gezicht: ‘Het kindje Jezus komt!’ Hierna
bleef zij een dag en een nacht liggen met een vredig gelaat, zonder te spreken. Kort
voor haar dood lachte zij nog één keer; daarna gaf zij de geest. Zo voer zij op naar
haar Bruidegom om met Hem de eeuwige vreugde te genieten, waarvoor zij zich
maar zo kort had ingespannen. Zij stierf in het jaar des Heren 1503, op de eerste dag
na het octaaf van onze heilige vader Sint-Augustinus [dus 5 september]. Zuster Jutte
ligt begraven in de kloostergang, aan het hoofdeinde van het graf van onze eerwaarde
pater. Toen zij stierf was zij zeventig jaar oud, waarvan zij er vijftig te Diepenveen
had doorgebracht.
Haar dienstmaagd Liesbeth Hilligen werd samen met haar jonkvrouw ingekleed en
deed samen met haar professie. Ook zij
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vorderde in deugden en in eerzaamheid en betoonde zich verder een zeer deugdzame
lekezuster. Zij was haar oversten gehoorzaam en onderdanig en gaf haar medezusters
het goede voorbeeld. Zij stierf op haar vijftigste, in het jaar 1467, na hier ongeveer
dertien jaar te hebben gewoond.
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Souke van Dorsten
Kiezen tussen bruidegom en Bruidegom
Zuster Souke van Dorsten, een devote koorzuster
Zuster Souke van Dorsten was afkomstig uit Sneek in Friesland. Haar ouders waren
goede en eerbare burgers en zeer rijk. Souke was hun enige dochter. Toen haar ouders
nog leefden was zij aan een eerzame jongeman uitgehuwelijkt. Hij en Souke hielden
veel van elkaar en gingen in vriendschap en vertrouwen met elkaar om. Toen wilde
zijn familie graag dat hij een tijdje weg zou gaan om iets van de wereld te zien.
Daarna zou er een schitterende bruiloft worden gevierd.
Terwijl haar toekomstige bruidegom weg was blies de Heilige Geest Souke de
gedachte in dat zij geestelijk zou moeten gaan leven en de wereld en al wat daarin
was achter zich laten. In deze tijd stierven haar beide ouders. Zij bedacht zich niet
lang en reisde naar Diepenveen. Daar werd zij vriendelijk ontvangen. Nadat men
naar haar levenswijze en haar afkomst had geïnformeerd, werd haar welwillend een
plaats geboden.
Toen haar familie erachter kwam dat Souke in het klooster was getreden, bracht
men het nieuws zo snel mogelijk aan de aanstaande bruidegom over. Hij trok met
groot machtsvertoon naar Diepenveen om haar uit het klooster te halen, samen met
zijn hele familie. Ze spraken met de pater en eisten Souke terug. Onze pater gedroeg
zich zoals het een goede herder betaamt. Wilde Souke zelf weer naar buiten gaan,
zo zei hij, dan was zij daarin geheel vrij, al zou hij zelf de verantwoording voor een
dergelijke beslissing niet willen dragen. Maar hij stond niet toe dat men haar met
geweld ontvoerde, ook al zou het hem zijn leven kosten. Ook Souke gaf te kennen
het klooster niet te willen verlaten. Haar toekomstige bruidegom was
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hierdoor zo geschokt dat het verdriet van zijn gezicht was af te lezen, hetgeen Souke
veel leed deed. Zijn verwanten gingen als leeuwen en leeuwinnen tekeer, vooral een
zekere vrouw die zwanger was, een boosaardig mens. Die eiste zelfs dat men de deur
naar het kloosterslot zou openen.
Souke ging nog gekleed in haar wereldse kledij. Toen de pater inzag dat er geen
andere mogelijkheid meer was, ging hij met al de wereldlijke mensen naar de kerk
en opende de deur tussen kerk en besloten klooster. Op die plek moest ook Souke
verschijnen om te kiezen voor een van tweeën: terugkeren naar de wereld of in het
klooster blijven. Souke had zoveel moeite met deze keuze dat het afstand doen van
haar land en haar rijke bezit er voor haar nauwelijks nog iets toe deed. Zij was gekleed
in een kostbaar Fries kostuum. Toen zij de kloosteromgang betrad, stond de pater in
de deuropening, met naast zich haar toekomstige bruidegom. Souke werd zo bang
dat het met geen pen te beschrijven is. Niemand kon haar bijstaan; zij moest deze
strijd helemaal alleen uitvechten. De al eerder genoemde vrouw ging zo tekeer dat
men haar tegen moest houden, anders had zij Souke met geweld uit het klooster
gesleurd.
Zuster Souke liep in zware tweestrijd heen en weer over de kloostergang. Zuster
Griete ten Colken, een zuster met een groot hart, zag deze strijd van een afstandje
aan. Zij liep naar zuster Souke toe en sprak: ‘O bruid van Christus, strijd nu krachtig,
want God in de hemel en al Zijn engelen zien uw tweestrijd aan. Hier duurt het leven
kort, maar eeuwig duurt zo lang! Gaat u weg, dan maakt u de duivel blij en laat u
hem grinniken. Blijft u hier bij ons, dan maakt u uw heilige beschermengel blij!’
Toen zij deze woorden hoorde, vatte zij weer moed. Zij stapte vroom terug en maakte
aanstalten het slot binnen te gaan. Toen de jongeman inzag dat zijn inspanningen
vergeefs waren geweest, sloeg hij bewusteloos tegen de grond, zo hard dat men
vreesde dat hij dood zou blijven. Souke ging
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schielijk weg en de pater sloot de deur. De zusters snelden naar haar toe en troostten
haar.
Woedend vertrokken de belagers. Zij probeerden nog toestemming te krijgen om
zuster Souke met geweld uit het klooster te halen. In de tussentijd schreef onze pater
echter een brief aan de prior van Windesheim, aan wie hij de hele zaak uitlegde. De
prior kwam meteen naar Diepenveen, ging naar het kapittelhuis en kleedde zuster
Souke daar in. Op dezelfde dag nog deed zij professie. Daarna vorderde zij in alle
deugden en nederige werken, dag en nacht. Zij was een rijzige, voorname en
bekoorlijke vrouw. Welk karwei zij ook aanvatte, het leek alsof het werk haar door
de handen vlóóg.
Toen haar familie inzag dat hun ijveren voor Soukes terugkeer niet mocht baten,
stuurde men haar vier kisten vol met allerlei mooie voorwerpen, waaronder veel
zilverwerk. Van een van de kisten was de rand beslagen; deze kist was gevuld met
vaatwerk van gegoten zilver. Hij staat nu nog in de refter. Haar nederige vrienden
ontvingen het meeste van haar bezit. Daarnaast ontving zij nog zoveel geld en
goederen dat pater Joost altijd placht te zeggen dat zuster Souke Diepenveen wel
drieduizend gulden had opgeleverd. Toen zij dit goed eenmaal had gekregen, stelde
zij zich tevreden en begon nog harder te werken dan zij al deed. Zij vorderde in
ootmoed, in lijdzaamheid, in onzegbaar veel deugden en in gehoorzaamheid.
's Nachts stonden zuster Stine Groten en zuster Souke vaak heimelijk op om dan al
het werk van de volgende dag te doen. Soms vroegen zij ook anderen om mee te
gaan. Als de zusters de volgende ochtend dan hun dagelijkse taken kwamen doen,
zoals karnen, bakken of slachten - in die tijd doodde en slachtte men de schapen
binnen het slot -, vonden zij het werk allemaal gedaan. Deze twee zusters hadden
alle taken 's nachts al uitgevoerd en alles in orde gemaakt; slechts het worstmaken
lieten
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zij achterwege. Zij gingen ook wel eens 's nachts de was doen. Altijd waren deze
zusters bereid nederige werken te doen.
Zuster Souke had de zorg over de refter, een ambt dat zij zeer trouw en precies
uitoefende. De zusters die wat zwakjes waren kwam zij zo ver als zij kon tegemoet.
Zij hielp ook altijd mee de dierevellen te preparen, waarvan onze pelzen werden
gemaakt. Ook was zij degene die met het plan kwam de zusters overdag lange
overkleden te laten dragen. Voor dat doel heeft zij garen voor minstens honderd el
stof gesponnen.
Toen iemand haar eens zei dat zij niet zo hard hoefde te werken omdat zij immers
genoeg geld had ingebracht, zei zij: ‘Het is gedurende al mijn levensdagen nooit in
mij opgekomen dat ik daarom minder zou hoeven doen. Wie het sterkst is, moet het
zwaarste werk doen. Ik wil niet hebben dat u zo iets zegt!’ Zij had grote eerbied voor
haar gestorven ouders en richtte vaak haar gedachten op hen. Bij alles wat zij deed
had zij een meditatieoefening voorhanden. Zij wist precies hoeveel steken er nodig
waren om een koorhemd te naaien. Zij was de zieke zusters zeer dienstbaar door
over hen te waken en alles te doen wat verder in haar macht lag. Zij verzorgde zuster
Truke van der Beek zaliger toen die aan kanker leed. Al de vuiligheid waarmee de
ziekte gepaard ging - zij had namelijk open wonden - wilde Souke zelf wegwassen;
niemand anders mocht dat doen.
Toen Onze-Lieve-Heer het moment van haar sterven nabij wist, kreeg zij een
inwendige pijn waarvan zij veel te lijden had. Dit lijden duurde wel drie of vier jaar.
Ten slotte brak de ziekte inwendig door, waardoor haar lever en longen niet meer
naar behoren functioneerden. Zij verdroeg dit alles lijdzaam en men hoorde van haar
geen onvertogen woord. Het enige wat ze zei was: ‘God zij geloofd!’ en: ‘Heer,
gezien mijn zonden heb ik nog veel meer lijden verdiend.’
Toen zij haar leven had volbracht, stierf zij vol van goede
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werken in het jaar des Heren 1480 op Sint-Calixtus [14 oktober]. Zij ligt begraven
bij de deur van de kapel, in het graf van zuster Katharina van Naaldwijk, die haar
novicenmeesteres was geweest.
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Nawoord
Het klooster te Diepenveen bij Deventer heeft ons een bijzonder voorbeeld van
Middelnederlandse religieuze literatuur opgeleverd. Meer dan vijftig
levensbeschrijvingen van nonnen uit dit klooster zijn in één bundel bijeengebracht.
Tegenwoordig wordt voor een dergelijke bundeling wel de term ‘zusterboek’ gebruikt.
De afzonderlijke levensgeschiedenissen uit het zusterboek worden ‘viten’ genoemd,
een term die verwijst naar het Latijnse vita, dat ‘leven’ betekent. Het Diepenveense
zusterboek bevat enkele tientallen viten, die qua lengte en verhaalstijl nogal
uiteenlopen. De strekking is echter in alle viten dezelfde: het leven van de gestorven
zuster dient als voorbeeld voor de in het klooster achterblijvende lezeressen of
toehoorsters, die uiteraard een zelfde levensideaal hebben. Op uiteenlopende wijze
en met behoud van het individuele karakter van de nonnen wordt in iedere
afzonderlijke biografie een voorbeeld van een vruchtbaar en een geslaagd leven
getoond.

De Moderne Devotie, een Nederlandse hervormingsbeweging
De viten uit Diepenveen zijn niet goed te plaatsen zonder kennis van de geestelijke
hervormingsbeweging waaruit zij zijn voortgekomen, de Moderne Devotie. Deze
beweging ontstond aan het einde van de veertiende eeuw, een tijd waarin vooral de
Kerk veel aan gezag inboette. De Moderne Devotie stelde zich ten doel de zuivere
levenswijze van de allereerste volgelingen van Christus weer in ere te herstellen. Uit
de Handelingen der Apostelen blijkt dat de eerste christenen in gemeenschappen
leefden en geen persoonlijk bezit kenden. Op deze levenswijze grepen de moderne
devoten voor hun religieuze idealen terug.
De Moderne Devotie is ontstaan als gevolg van de prediking van Geert Grote
(1340-1384). Hij begon mensen op te roepen

W.F. Scheepsma, Hemels verlangen

167
tot een betere manier van leven, nadat hij zelf na een ernstige ziekte tot inkeer was
gekomen. Geert Grote, zoon van een rijke patriciër uit Deventer, had naar eigen
zeggen een liederlijk leven geleid. Na zijn studie in Parijs streefde hij naar een luxe,
goedbetaalde betrekking in de kerkelijke hiërarchie. Hij werd echter ziek en dat
leidde de markante bekering in die hem het inzicht in zijn werkelijke bestemming
verschafte.
Na zijn bekering begon Geert Grote enthousiast te preken, eerst alleen in Deventer
maar al spoedig in steeds wijdere omstreken. Zijn prediking had resultaat. Al snel
verzamelde hij een groepje geestverwanten om zich heen, van wie de Zutphense
klerk Johannes Brinckerinck er een was. Uit diens vite blijkt dat Brinckerinck Grote
geregeld vergezelde op zijn preekreizen en onder meer voor hem kookte. De
boodschap van Grote sloeg bij veel mensen aan, vooral ook bij de rijken. Harmen
Sticken uit Groenlo bij voorbeeld, een belangrijk hoveling, kwam dank zij Grotes
prediking tot inkeer en besloot streng boete te gaan doen. Zijn bekering leidde indirect
tot de wonderbaarlijke ‘kloostercarrière’ van zijn dochter Salomé, de eerste priorin
van Diepenveen. Ook ouders van andere Diepenveense zusters werden dank zij Geert
Grote bekeerd: de moeder van Trude Schutten, beide ouders van Swene ter Poorten
en de vader van Alijt Comhaer. De geest van deze grote inspirator van de Moderne
Devotie bleef ook na zijn dood levend; in de viten wordt nog vaak en met groot
respect gesproken over meister Ghert de Groet.
Kort na zijn bekering in 1374 stelde Grote zijn ouderlijk huis in Deventer
beschikbaar aan vrouwen die een religieus leven wilden leiden; zelf nam hij genoegen
met een achterkamertje. In 1392 werd Johannes Brinckerinck rector over dit
zogenaamde Meester-Geertshuis. Volgens zijn vite deed hij dat met grote tegenzin,
die deels door bescheidenheid gemotiveerd zal zijn maar misschien meer nog door
zijn natuurlijke angst voor vrouwen. Niettemin zou juist deze vrouwenschuwe priester
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uitgroeien tot de grote stimulator van de vrouwenbeweging binnen de Moderne
Devotie. Onder zijn leiding werd in het Meester-Geertshuis het ‘gemene’ of
gemeenschappelijke leven ingevoerd. De bewoonsters hadden vanaf toen een
gemeenschappelijke kas en voorzagen in hun onderhoud met spinnen en weven. Hun
belangrijkste doel was echter een spiritueel leven van kerkdienst, geestelijke lezing
en meditatie. Alleen al in de stad Deventer ontstonden in het laatste kwart van de
vijftiende eeuw vier van deze zusterhuizen, maar ook elders schoten ze als
paddestoelen uit de grond. Devote mannen, meestal afkomstig uit de kerkelijke
hiërarchie, verenigden zich in frater- of broederhuizen; deze waren echter veel minder
talrijk en ook minder succesvol dan de zusterhuizen.

Diepenveen, bron van religieuze inspiratie
De zusterhuizen mochten dan in een grote behoefte voorzien, ze boden niet aan alle
gegadigden een plaats. Geert Grote had bepaald dat er geen weduwen, jonkvrouwen
uit adellijke nonnenstiften en meisjes onder de twaalf tot zijn huis mochten worden
toegelaten. Bekeerde weduwen als Zweder van Rechteren, de vrouwe van Ruinen,
en Elsebe Hasenbroecks uit Oldenzaal voelden zich zeer tot de sfeer in het
Meester-Geertshuis aangetrokken, maar konden op grond van hun burgerlijke staat
niet worden toegelaten. Aangezien Johannes Brinckerinck het winnen van zoveel
mogelijk zielen tot zijn levensdoel had gemaakt, zon hij op een mogelijkheid ook
voor deze vrouwen een geschikte levensvorm te vinden. Hij besloot in 1400 een
tweede zusterhuis te stichten, waarvoor minder statutaire beperkingen zouden gelden
ten aanzien van de toelating. Brinckerinck koos een stuk grond in een plaats met de
veelzeggende naam Diepenveen, vijf kilometer ten noordwesten van Deventer, op
dat moment niet veel meer dan een moeras.
Toekomstige bewoonsters als de vrouwe van Ruinen, Elsebe
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Hasenbroecks en Trude van Beveren gingen samen met een aantal zusters naar het
terrein van het nieuwe huis. De vite van Brinckerinck verhaalt beeldend hoe zij het
moeras eigenhandig drooglegden en het terrein hier en daar meer dan een manslengte
ophoogden met aarde. De eerste jaren waren hard en zwaar. Men woonde in hutjes
van wilgetenen en moest zware lichamelijke arbeid verrichten. Als Liesbeth Gisbers
met haar moeder vanuit Haarlem in Diepenveen arriveert, zijn de werkzaamheden
in volle gang. De moeder, weduwe van de burgemeester van Haarlem, constateert
mismoedig dat het leven te Diepenveen een kruis is en verlaat teleurgesteld het terrein.
Het religieuze enthousiasme van Johannes Brinckerinck, die haar vraagt of het dan
niet haar doel was om het kruis op te nemen, deelt zij niet. Uit de viten uit het
zusterboek spreekt echter voortdurend een groot respect voor de eerste zusters die
met hun eigen handen het klooster te Diepenveen gestalte gaven.
Het is moeilijk de rol van Johannes Brinckerinck (1359-1419) bij de groei en bloei
van Diepenveen te overschatten. Zijn vurige zusters inspireerden hem tot een grote
daadkracht en grootse plannen. Op zijn beurt dreef hij de zusters tot indrukwekkende
(water)bouwkundige prestaties. Ook de ingehuurde werklieden wist hij op te wekken
door middel van een stichtelijk woord. Daarnaast zorgde Brinckerinck steeds op
onbegrijpelijke wijze voor de benodigde financiële bronnen, geld dat hij overigens
even makkelijk weer aan een ander goed doel wegschonk. Het ontlokte jaloerse
medebroeders de vraag of hij misschien over een gouden boom beschikte waaraan
hij naar believen kon schudden.
Ondertussen manifesteerde het Kapittel van Windesheim zich steeds sterker, naast
de broeder- en zusterhuizen de derde tak aan de stam van de Moderne Devotie. Deze
kloostervereniging was genoemd naar het bij Zwolle gelegen moederklooster, aan
de bouw waarvan Johannes Brinckerinck ook nog zijn
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steentje had bijgedragen. Tot dit Kapittel behoorde een aantal kloosters dat de Regel
van Augustinus eerbiedigde en daarbinnen vorm probeerde te geven aan de idealen
van de Moderne Devotie. Op deze manier kreeg de beweging ook gestalte binnen
een door de Kerk erkend instituut. Bovendien bood het kloosterleven gelegenheid
tot een zuiverder geestelijk leven.
In 1408 werd het huis te Diepenveen officieel een augustinessenklooster. Het
vond, na aan een aantal voorwaarden te hebben voldaan, in 1412 aansluiting bij het
Kapittel van Windesheim. De bewoonsters van het nieuwe klooster te Diepenveen
kregen nu de heilige opdracht binnen de muren van het slot een bij het streven van
de Moderne Devotie passende en op vrouwen toegesneden levensstijl te ontwikkelen.
Daarbij was de invloed van de stichter en biechtvader Johannes Brinckerinck groot.
De vele anekdotes in de viten over hem en vooral de frequente aanhalingen van zijn
uitspraken wijzen daarop. Daarnaast vond Brinckerinck echter in Salomé Sticken (±
1369-1449) een eerste priorin die qua geestkracht aan hem gelijkwaardig was. Hoezeer
zij ook uit bescheidenheid en verlangen naar een geestelijk ‘privé-leven’ verlangde
van haar ambt verlost te worden, toch oefende zij haar prioraat (1408-1446) met
toewijding en ernst uit. Op de priorin rustte de zware taak om de orde in het klooster
te bewaren en het religieuze leven zo zuiver mogelijk te houden. Salomé Sticken
legde binnen de muren van het slot het geestelijke fundament waarop het klooster te
Diepenveen voort kon bouwen. Salomé Sticken en Johannes Brinckerinck vormen
zo te zamen de beide pijlers waarop het nieuwe klooster zijn nieuwe en aansprekende
levenswijze grondvestte. Het is niet voor niets dat hun namen in de Diepenveense
viten voortdurend met ontzag genoemd worden.
De roem van Diepenveen groeide voortdurend. Volgens de vite van Brinckerinck
kwamen vrouwen uit alle windstreken
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naar het nieuwe klooster om er in te treden: uit Zeeland, Brabant, Holland, Gelderland,
het Sticht van Utrecht, Friesland, Westfalen en Keulen. Brinckerinck bleek echter
uitermate selectief en stuurde mensen weg als hij aan de oprechtheid van hun
bedoelingen twijfelde, ook al boden zij nog zoveel geld. Zo weigerde hij aanvankelijk
de uit de hoge Hollandse adel afkomstige Katharina van Naaldwijk - in haar vite
toch als een voorbeeldige zuster geportretteerd -, met het argument dat iemand van
haar stand het leven van zware arbeid en armoede dat hem voor ogen stond niet aan
zou kunnen.
Het nieuws over de inspirerende levenswijze die men in Diepenveen
tentoonspreidde leidde niet alleen tot een grote instroom van nieuwe zusters. Ook
kreeg Brinckerinck regelmatig verzoeken om andere kloosters te hervormen. Hij
stuurde daar dan een paar van zijn beste zusters heen om de Diepenveense levenswijze
in te voeren. Gevraagd naar de reden van het succes van zijn initiatieven antwoordde
Brinckerinck: ‘Wij zoeken niet ons eigen voordeel. Wij zenden onze beste zusters
en daardoor worden overal goede vorderingen gemaakt.’ Niet minder dan zeventien
kloosters in het huidige Nederland, België en Duitsland werden door of met
medewerking van Diepenveen hervormd. Het moet gezegd dat niet iedereen even
gelukkig was met deze Diepenveense ‘inmenging’: voor meer dan één klooster was
hun manier van leven veel te streng. Niettemin groeide Diepenveen uit tot het
moederklooster van de Windesheimse vrouwenconventen en werd het het grote
voorbeeld voor vele vrouwenkloosters in de late middeleeuwen.

Voortgang in deugden
De moderne devoten grepen voor hun religieuze idealen terug op de tijd van het
vroege christendom. Daar vonden zij onder andere het streven naar het
gemeenschappelijke leven in gedeeld bezit, dat zo kenmerkend voor deze beweging
is. Toch is
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de Moderne Devotie in dit opzicht niet origineel, want vrijwel alle middeleeuwse
kerkelijke hervormingsbewegingen wilden terug naar de tijd van de apostelen. De
Moderne Devotie onderscheidt zich ten opzichte van deze traditie op verschillende
punten. De meest karakteristieke daarvan is het streven naar praktische
deugdzaamheid.
De moderne devoten hadden een diepe angst voor de dood, vooral vanwege de
onzekerheid over wat er daarna zou volgen. Hoe lang zou men moeten branden in
het vagevuur voordat men uiteindelijk de hemel bereikte? De kans op een goede
afloop leek het grootst als men zoveel mogelijk op Christus trachtte te gelijken, vooral
ook in Zijn lijden. Wanneer men het goede voorbeeld Jezus Christus wilde navolgen,
dan diende men net als Hij in absolute deugdzaamheid te leven. De steeds
terugkerende beeldspraak in het Diepenveense zusterboek is hier sprekend genoeg:
de moderne devoot wil, als zijn of haar stervensuur is aangebroken, met deugden
bekleed - en dus zoveel mogelijk aan Hem gelijkwaardig - de Bruidegom Christus
tegemoet treden.
Afhankelijk van hun levenswijze zochten de moderne devoten een methode om
hun hele leven vervuld te laten zijn van deugden. Het idee daarachter was dat men
daardoor steeds een stapje dichter bij het grote voorbeeld kwam, zonder daaraan
overigens geheel gelijk te worden. In de eerste plaats namen de devoten kuisheid en
gehoorzaamheid in acht. Op deze manier vrijwaarde men zich van veel van de
verlokkingen waaraan de in de wereld levende mens is blootgesteld. De vrouwen in
de kloosters van het Windesheimse kapittel leefden daarnaast nog binnen een
kloosterslot, waardoor zij van nog meer verleidingen als reizen en visites waren
afgeschermd. Maar ook binnen het kloosterslot ligt de duivel op de loer, in het
bijzonder waar het het zondigen in de geest betreft.
Om zich tegen de duivelse aanvechtingen te wapenen trachten de devoten hun
gedachten voortdurend vervuld te houden
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van wat zij ‘goede punten’ noemen. Door kernachtige uitspraken of bijzonder
waardevolle teksten voortdurend voor zichzelf te herhalen en te overdenken werden
boze en zondige gedachten op een afstand gehouden. Sommige Diepenveense nonnen
voerden deze geestelijke oefeningen buitengewoon systematisch uit. Iemand als
zuster Trude van Beveren kon op grond van haar oefeningen precies zeggen hoe laat
het was. Het streven naar deze geestelijke deugdzaamheid is kenmerkend voor de
Moderne Devotie.
Men beoefende ook meer praktische deugden die vooral met het samenleven in
een gemeenschap verband houden. De zusters van Diepenveen hebben daarbij de
neiging de nadruk op ootmoed en nederigheid te leggen. Zoals Christus zich
vernederde en de voeten van zijn discipelen waste, zo trachtten deze nonnen ten
opzichte van hun medezusters de minste te zijn. Het streven naar deugden kon echter
- althans voor ons gevoel - behoorlijk uit de hand lopen. Men kan soms niet aan de
indruk ontkomen dat er in Diepenveen een competitie in zelfvernedering gaande
was. De anekdotes over de maaltijden waarbij de zusters om strijd het slechtste
voedsel uit de schotels proberen te pikken spreken in dit verband boekdelen. Het
zogenaamde ‘stelen van goede werken’, 's nachts opstaan en de taken van andere
zusters alvast verrichten, getuigt ook van een werkelijke wedijver in deugdzaamheid.
Het verwerven van zowel geestelijke als praktische deugden is een van de
belangrijkste kenmerken van de Moderne Devotie. Het is ook de centrale gedachte
achter het Diepenveense zusterboek. Van vrijwel iedere zuster wordt wel een keer
gezegd dat zij ‘voortging in deugden’, met andere woorden dat zij zich steeds meer
deugden toe wist te eigenen en zo een stapje dichter bij het ideaal kwam. In de
voorafgaande eeuwen stond in vrouwenkloosters geregeld het streven naar een
persoonlijke relatie met God, vaak uitmondend in mystieke ervaringen, voorop.
Hoewel de Diepenveense viten wel eens van dergelijke
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ervaringen getuigen, met name in het leven van Salomé Sticken, is de deugdzaamheid
toch belangrijker. De proloog is duidelijk: de auteur wil de deugden van overleden
zusters beschrijven om die ten voorbeeld te stellen aan hen die zijn achtergebleven.
Het leven in praktische deugdzaamheid is in deze optiek het meest navolgenswaard.
Deze tamelijk concrete spiritualiteit wordt nogal eens met de veronderstelde;
Nederlandse nuchterheid in verband gebracht.

Leven in een Windesheims vrouwenklooster
Ondanks Johannes Brinckerincks streven naar armoede en harde arbeid in Diepenveen
ontstond er toch een sociale scheiding tussen ‘zijn’ Meester-Geertshuis en het klooster.
In het zusterhuis blijken bij nadere beschouwing vooral meisjes van het platteland
een plaats te hebben gevonden, die het werken met de handen gewend waren. In
Diepenveen daarentegen worden verhoudingsgewijs veel adellijke jonkvrouwen en
patriciërsdochters aangetroffen. De middeleeuwse standenmaatschappij weerspiegelde
zich zo ook in een hervormingsbeweging als de Moderne Devotie. De oorzaak voor
deze scheiding is voor een belangrijk deel economisch. In de zusterhuizen verdienden
de zusters zelf de kost door textielarbeid te verrichten. Kloosters moesten zich vooral
door middel van grondbezit en daarmee samenhangende inkomsten een financiële
basis zien te verwerven. De benodigde schenkingen konden eigenlijk alleen maar
door de rijken en machtigen worden gedaan.
Dat betekent niet dat de dames in Diepenveen geen handenarbeid verrichtten.
Conform een lange kloostertraditie lag volgens de Windesheimers de ideale vorm
van religieus leven in de combinatie van bidden en werken. Het handwerk in
Diepenveen diende daarom niet zozeer een economisch doel, maar maakte deel uit
van het geestelijk leven. Meehelpen met brood-
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bakken, afwassen en veeverzorgen is een teken van deugdzaamheid en daarom keert
de nederige handenarbeid voortdurend in het zusterboek terug. Uiteraard krijgt zo'n
deugd meer cachet als een adellijke jonkvrouw die met haar handen nooit iets anders
heeft gedaan dan borduren of naaien zich in het klooster vernedert tot het verrichten
van vuile en zware arbeid.
Overigens kenden de vrouwenkloosters van Windesheim ook lekezusters, die tot
taak hadden het zwaarste handwerk op te knappen. Hun optreden benadrukt nog eens
het feit dat handenarbeid voor de koorzusters meer een spirituele dan een praktische
betekenis had. De status van lekezuster of conversin blijkt ook niet de meest
begerenswaardige. De rijke, machtige vrouwe van Naaldwijk moet wel even slikken
als zij te horen krijgt dat haar dochter Griete vanwege haar zwakke gestel geen
koorzuster kan worden. Zij schikt zich in het feit dat Griete conversin zal worden,
zij het met moeite. Men zal zuster Griete overigens wel wat hebben ontzien, want
ook binnen het klooster speelde het standsbesef een grote rol en hadden vrouwen
van hoge komaf speciale privileges.
De belangrijkste taak van de nonnen was het verrichten van de dagelijkse diensten
in de kloosterkerk, het zogenaamde koorgebed. In Diepenveen had men een
zogenaamd dubbelkoor; op de bovenste etage daarvan hadden de koorzusters hun
plaats terwijl op de begane grond de lekezusters en eventuele gasten aan de diensten
konden deelnemen. Een etmaal begon rond middernacht, wanneer men opstond om
in het koor de getijdengebeden van metten en priem te verrichten. Hierna werd enige
uren gerust of geslapen, waarna om ongeveer vier uur de dag begon met het
laudengebed. Gedurende de dag vierde men de mis en bad men de korte getijden:
terts, sext en noen. In de namiddag volgde de vesperdienst, waarna rond zes uur 's
avonds de dag werd besloten met het completengebed. De manier waarop de
verschillende diensten op een bepaalde dag
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werden uitgevoerd hing samen met de feestrang van die dag. Men volgde de kerkelijke
of liturgische kalender nauwgezet, zoals ook blijkt uit de dateringen in de viten. Op
deze kalender staan naast de grote christelijke feesten als Kerstmis, Pasen en
Pinksteren ook vele heiligendagen, allemaal in een bepaalde rangorde. Afhankelijk
van de rang van de feestdag waren de diensten meer of minder uitgebreid en varieerde
de verhouding tussen gelezen en gezongen teksten. Het leven van een koorzuster
werd in bijna alle opzichten gereguleerd door de liturgische kalender. Als zij alle
opgelegde diensten uitvoerde, verkeerde zij dus een groot deel van de dag in de
kloosterkerk.
Voerden de koorzusters hun diensten op waardige wijze uit, dan waren zij in ieder
geval op die momenten doordrongen van de heilige teksten en melodieën van de
liturgie. Tussen de diensten door probeerden zij echter ook hun gemoed te richten
op goede gedachten. In die perioden was er gelegenheid voor studie van de Bijbel
en lezing van stichtelijke literatuur. Tevens werd er in deze uren aan handenarbeid
gedaan, waarbij men vaak tegelijkertijd geestelijke oefeningen verrichtte, bij voorbeeld
door gebeden tot een gewaardeerde heilige te richten. Katharina van Naaldwijk koos
daarvoor Sint-Augustinus, terwijl Liesbeth van Heenvliet een speciale devotie tot
Maria had. Ook de schaarse vrije momenten vulden de zusters zoveel mogelijk met
deugdzame activiteiten: lezen van devotionele literatuur, gebed of meditatie. Tijdens
de maaltijd in de refter las een van de zusters geschikte teksten voor, bij voorbeeld
heiligenlevens. Overigens wordt er in Diepenveen veel nadruk gelegd op het zwijgen.
Op bepaalde tijden en plaatsen mag er helemaal niet worden gesproken en verder
hoort men alleen dan te praten als het nodig is. Sommige zusters spreken dan ook
hun afkeer uit over de onnutte callinghe (zinloos gepraat) die zij vaak om zich heen
horen.
Een bijzondere spirituele oefening in kloosters als Diepenveen was verder het
wekelijkse schuldkapittel. De zusters kwa-
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men daarvoor bijeen in de kapittelzaal en wezen elkaar op hun zwakke punten; wij
danken hieraan nog onze uitdrukking ‘iemand kapittelen’. Schuldige zusters moesten
boeten, soms door openlijk schuldbekentenis te doen, maar ook wel door lijfstraffen.
Deze ‘kloosterrechtspraak’ diende een tweeledig doel. In de eerste plaats probeerde
men door onderlinge vermaning elkaars levenswijze te verbeteren. Tevens boden
deze samenkomsten de gelegenheid om de binnen deze besloten samenleving
onvermijdelijk broeiende conflicten op te lossen. Uiteraard leerden de zusters wanneer
zij publiekelijk werden beschuldigd ook wat het was om te worden vernederd.
Sommigen lieten zich zelfs valselijk beschuldigen of begingen met opzet
overtredingen om wat extra te kunnen lijden en zo wat meer gelijk te worden aan
hun gekruisigde Voorganger. Zuster Liesbeth van Delft bij voorbeeld moet in haar
functie van subpriorin geregeld het schuldkapittel leiden, waarbij zij zelf vaak buiten
schot blijft. Neemt haar priorin Salomé Sticken het roer over, dan verootmoedigt
zuster Liesbeth zichzelf ijverig in vrome zelfbeschuldiging. Haar vite vermeldt
expliciet dat dit haar kans was om smaad en vernedering op zich te laden.

Devote viten, een onbekend genre
Inmiddels is gebleken dat het Diepenveense zusterboek vooral een voorbeeld wil
zijn voor een goed en vruchtbaar kloosterleven. Voortdurend wordt er verwezen naar
deugden die bovenal in een kloosteromgeving beoefend kunnen worden. Het
zusterboek is in die zin een deugdenspiegel waaruit de idealen van de Moderne
Devotie zich gemakkelijk laten aflezen. De Diepenveense viten zijn in dit opzicht
zeker niet uniek. Er bestaat een omvangrijke traditie van levensbeschrijvingen van
moderne devoten, die steeds opnieuw de deugden van goede broeders en zusters
etaleren. Het genre concentreert zich vooral in de
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IJsselstreek. Overigens waren er ook in de voorgaande eeuwen al dergelijke geestelijke
biografieën geschreven. De vita of legende van Sint-Franciscus is daarvan een van
de bekendste. In de veertiende eeuw ontstonden ook in het Duitstalige gebied
Schwesternbücher of zusterboeken in een aantal dominicanessenkloosters.
De eerste vite uit de sfeer van de Moderne Devotie - uiteraard die van Geert Grote
- is al ontstaan in het begin van de vijftiende eeuw. Deze was geschreven in het Latijn,
de omgangstaal van de fraters en de paters van Windesheim. Voor zover wij nu na
kunnen gaan worden korte tijd later al bundels aangelegd van viten van voorbeeldige
medebroeders. Deze worden aangeduid met de term liber fratrum (broederboek). De
vrouwelijke devoten beginnen pas na circa 1475 met het aanleggen van zusterboeken.
Omdat zij lang niet zo goed onderlegd waren in het Latijn als de mannen, schreven
zij hun viten in het Middelnederlands. Met name Deventer was een centrum van
vitenliteratuur in de volkstaal. Wij kennen nu nog zusterboeken uit Diepenveen, het
Meester-Geertshuis en het Lamme-van-Diezehuis. Ook in het Sint-Agnesklooster te
Emmerik is een boeck der susteren geschreven; verder is nog een aantal
kloosterkronieken bekend waarin ook vite-achtige teksten zijn opgenomen.

De vorm van de viten
De Diepenveense viten lopen qua stijl, lengte en verhaalwijze nogal uiteen, maar ze
voldoen allemaal wel aan een bepaalde basisstructuur. Doorgaans bestaat een vite
uit drie onderdelen: de bekering, het kloosterleven en het sterven. Deze onderdelen
zijn echter niet in alle viten even volledig uitgewerkt. Van Salomé van den Wiel
wordt eigenlijk alleen de fase van de bekering beschreven, waarbij zij een verbeten
gevecht met haar moeder moet voeren. In de vite van Gertrude van Rijssen
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worden wij daarentegen vrijwel uitsluitend over haar hartstochtelijke sterven ingelicht.
De driedeling hangt samen met een aantal karakteristieke aandachtspunten uit de
levensopvatting van de Moderne Devotie: de persoonlijke bekering, het streven naar
deugdzaamheid en de volharding tot in de dood.
In het eerste gedeelte wordt het leven van de zuster vóór haar intrede in het klooster
beschreven. De tekst is hier sterk verhalend en heeft globaal een chronologische
ordening. Het onderlinge verschil tussen de viten is in dit onderdeel het grootst, want
de nonnen hebben heel uiteenlopende voorgeschiedenissen. Centraal staat de bekering,
het moment waarop een individu door God of de Heilige Geest persoonlijk wordt
aangesproken en de gelegenheid krijgt zijn leven te beteren. Bij sommige zusters
valt de bekering op een markant moment, zoals bij Salomé Sticken. Anderen zijn
echter bij hun geboorte kennelijk al voorbestemd voor een geestelijk leven. Dit blijkt
in de vite van Liesbeth van Heenvliet die door haar moeder aan Maria is opgedragen,
en nog meer bij Berte van der List. Het verlangen van haar moeder om geestelijk te
gaan leven moet blijkbaar door Berte worden vervuld. Bij zowel bekering als
kennelijke voorbestemdheid staat voorop dat God individuen kan roepen. Het is dan
aan hen om de juiste beslissing te nemen en Hem te volgen. Is de geroepene uit het
goede hout gesneden, dan neemt die het juiste besluit door zich te bekeren, hoe ernstig
de gevolgen ook mogen zijn. Voor Souke van Dorsten betekent dat bij voorbeeld dat
zij afstand moet doen van haar geliefde. Over het algemeen hebben de viten weinig
consideratie met de achterblijvers in de wereld; de sympathie ligt bij hen die zich
werkelijk bekeren en de consequenties daarvan nemen.
Legt het eerste deel van een vite de nadruk op de uitverkiezing door God en de
daarop volgende perikelen rond de gang naar Diepenveen, in het tweede moet de
navolging van Christus worden gepraktizeerd. Dit gedeelte beschrijft het leven in
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het klooster, waar zoveel mogelijk deugden moeten worden verzameld. Woorden
schieten bijna te kort om de deugden van de zusters te beschrijven. Hun voorbeeldige
eigenschappen worden geroemd en met toepasselijke anekdotes toegelicht. Ieder
detail kan hier van belang zijn, want deugden kunnen juist in het kleine en
onaanzienlijke worden verworven. De nadruk ligt vooral op deemoed en nederigheid,
zorgzaamheid voor medezusters en een voorkeur voor werk waar ieder ander haar
neus voor op zou trekken. Van een verhaalverloop is in dit gedeelte veel minder
duidelijk sprake. Aan de hand van - soms thematisch - geordende anekdotes uit haar
leven wordt de deugdzame levenshouding van een zuster geschetst. Het portret is
hier vaak veel minder persoonlijk dan het relaas over de bekering en de lotgevallen
daarna. Veel van de anekdotes zijn uitwisselbaar en hadden voor ons gevoel in iedere
andere vite kunnen staan.
Ten slotte breekt het moment van vervulling aan, waarnaar iedere zuster verlangend
maar ook vol vrees heeft uitgekeken: de vereniging met de Bruidegom - na een langer
of korter verblijf in het vagevuur. Feitelijk is het hele devote leven gericht op het
hiernamaals. Een mensenleven lang streeft een zuster ernaar zoveel mogelijk aan
Christus gelijk te worden teneinde waardig te worden bevonden om met Hem te
worden verenigd. Maar de onzekerheid daarover is vreselijk. In de eerste plaats is
het de vraag of de stervende zuster genoeg gegeven heeft; daarnaast is het nog maar
de vraag of zij het lijden net als Christus aan het kruis tot in de dood toe vol kan
houden. Daarom wordt in deze allesbepalende fase van de viten het sterfproces van
moment tot moment beschreven, vaak aan de hand van gruwelijke
ziekteverschijnselen. Met een benauwende precisie worden zo de laatste momenten
van de zusters vastgelegd, zoals uit de beschrijving van het sterfproces van Gertrude
van Rijssen blijkt. De rond het sterfbed verzamelde zusters hebben grote belangstelling
voor haar ervaringen en laatste woorden en
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weten die kennelijk bijna letterlijk te reproduceren. Vol spanning kijken en luisteren
zij naar hun zieltogende medezuster. Toont zij geen tekenen van verslapping of
twijfel? Kan zij misschien iets meer zeggen over wat er voorbij de drempel van de
dood is? Vangt zij misschien al een glimp op van Christus Bruidegom?
De viten besluiten vaak met de nuchtere vaststelling van de sterfdatum en de plaats
van het graf. Overleden zusters werden namelijk herdacht op hun sterfdag. In enkele
gevallen worden daarna nog verschijningen van de gestorven zuster gerapporteerd,
waarin zij meedeelt hoe lang zij nog in het vagevuur moest branden voordat zij tot
de hemel werd toegelaten. Het spreekt voor zich dat dergelijke berichten vooral voor
de achterblijvende zusters een hele geruststelling waren.
Ook al lijken ze op het eerste oog tamelijk onsamenhangend, de viten blijken toch
aan een zekere basisstructuur te voldoen. De ongeordendheid wordt veroorzaakt door
het anekdotische karakter van de teksten. De verhaalstijl is niet betogend of bewerend.
Eerder worden in pakkende voorbeelden en kernachtige uitspraken de deugden en
navolgenswaardige eigenschappen geschetst. Deze schrijfstijl hangt vermoedelijk
samen met het zoeken naar ‘goede punten’, eveneens een karakteristiek van de
Moderne Devotie. De afgeronde anekdotes en citaten kunnen beter onthouden en
later overdacht en ‘herkauwd’ worden dan lange en ingewikkelde redeneringen. Ook
hier ligt de nadruk op praktische bruikbaarheid en niet op aan het intellect appellerende
betogen.
Toch vertonen veel viten wel een innerlijke samenhang die verder gaat dan de
bovengeschetste drieledige structuur. Vaak keert een bepaalde deugd die een zuster
bij uitstek vertegenwoordigde in haar vite terug. Salomé Sticken bij voorbeeld geldt
als iemand die al bij haar leven in staat is om helemaal in Christus op te gaan. Het
is opvallend om dan te zien hoeveel er
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in haar vite gebruik wordt gemaakt van beelden en woorden die met vuur te maken
hebben, traditioneel een manier om godservaringen te beschrijven. Op een heel andere
manier heeft de vite van Jutte van Culemborg ook een rode draad, namelijk haar
eetgewoonten. Tijdens haar wereldse leven was zij een uitzonderlijke lekkerbek,
maar in Diepenveen neemt zij genoegen met de geringste kost. Het streven naar het
onachtzaamste voedsel groeit bijna uit tot haar belangrijkste deugd. Althans, dat is
de strekking, maar de vite verraadt toch ook dat Jutte haar culinaire belangstelling
niet geheel en al verloren heeft. Aandachtige lezing van de viten brengt meer van
dergelijke ‘leidmotieven’ aan het licht, die de viten op zich een zekere structuur en
herkenbaarheid verschaffen. In de proloog en in de vite van Johannes Brinckerinck
komt geregeld de voor de hand liggende metafoor van de boomgaard naar voren. De
zusters zijn plantjes die onder toezicht van tuinman Brinckerinck buitensporig veel
vrucht dragen. Het aardige is dat deze beeldspraak door het hele zusterboek heen
terugkeert. Een ander voorbeeld is het meermalen optreden van Maria Magdalena
in de vite van Liesbeth van Delft.
De drieledige basisstructuur wordt in sommige viten onderbroken door inlassen
die niet direct met het leven van de beschreven zuster te maken hebben maar handelen
over andere personen. Dergelijke excursies vertroebelen de blik op de hoofdlijn van
de vite, want de lezer verwacht een doorlopende biografie. Toch keert de auteur altijd
weer naar het leven van de te beschrijven zuster terug. Illustratief is hier de vrij korte
vite van Liesbeth Gisbers, waarin niettemin een groot deel van haar familie ten tonele
wordt gevoerd. Haar broer, de abt van het klooster Mariënborn bij Arnhem, wordt
speciaal aangehaald als toonbeeld van nederigheid omdat hij de beerput van zijn
klooster met blote handen schoonmaakt. Eigenlijk is zijn levensschets een vite in de
vite van zijn zus. Een tweede broer echter, die het klooster verlaat om zijn moeder
niet alleen
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te laten, verongelukt op weg naar huis. De auteur wekt op z'n minst de suggestie te
vinden dat hij zijn verdiende loon niet kan ontlopen. Dergelijke gevallen van
ondeugdzaamheid zijn zeldzaam in de viten. Doorgaans wordt slechts dan over andere
personen uitgeweid wanneer de in een bepaalde vite beschreven zuster een bijzondere
verhouding had met deugdzame mensen.

Anonieme auteurs
Wanneer de activiteit van een auteur zo duidelijk aangewezen kan worden, rijst
uiteraard de vraag wie zij is. Dat er van een zij gesproken moet worden is wel zeker,
want de Diepenveense viten kunnen alleen maar door een of meer nonnen uit dat
klooster zijn geschreven. Dat er geregeld aan een ‘wij’ gerefereerd wordt, dat op
niets anders kan slaan dan de Diepenveense kloostergemeenschap zelf, is daarvoor
het bewijs. Bovendien is de informatie over de zusters zo gedetailleerd dat de auteur
zelf getuige moet zijn geweest of gebruik moet hebben gemaakt van
ooggetuigeverslagen. Het is overigens erg moeilijk de rol van de rector en biechtvader
bij de totstandkoming van de viten in het oog te krijgen. Het lijkt onwaarschijnlijk
dat het schrijven zonder zijn toestemming kon gebeuren, maar hoe groot zijn invloed
op inhoud en selectie was is op dit moment niet te achterhalen.
Wij belanden nu bij de ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van het Diepenveense
zusterboek. In de viten maakt de auteur zich niet bij name bekend, zodat wij omtrent
haar identiteit volledig in het duister tasten. Maar het is misschien ook niet zo
verstandig om aan één bepaalde auteur te denken. Minstens even waarschijnlijk lijkt
het dat aan het zusterboek een collectief of meervoudig auteurschap ten grondslag
ligt. Een of meer individuen uit de kloostergemeenschap nemen uiteindelijk de pen
ter hand, maar zij spreken dan wel schrijven namens het
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hele convent, en hanteren daarom geregeld de ‘wij’-vorm.
Er is reeds gewezen op het feit dat de moderne devoten een grote belangstelling
hadden voor goede punten, stichtelijke anekdotes en diepzinnige uitspraken. Het lijkt
nietonaannemelijk dat op deze manier ook uitspraken en anekdotes van en over
medezusters uit het eigen klooster zo in circulatie kwamen. Daar men ook de gewoonte
had om goede punten op te tekenen op papiertjes en wastafeltjes, is het waarschijnlijk
dat er ook schriftelijke weergaven van uitspraken van medezusters hebben bestaan.
Kijkt men bij voorbeeld naar de precisie waarmee de laatste woorden van Gertrude
van Rijssen zijn overgeleverd, dan moeten die op zijn minst ten dele schriftelijk zijn
vastgelegd en bewaard.
Om te begrijpen hoe dergelijke losse notities uiteindelijk, misschien via een
tussenstadium van losse viten, zijn uitgegroeid tot een zusterboek van behoorlijke
omvang, moeten wij eerst onze blik richten op de overlevering. Er zijn namelijk twee
handschriften van het Diepenveense zusterboek bewaard gebleven. Het eerste is het
zogenaamde handschrift D, dat afkomstig is uit het Meester-Geertshuis, het tweede
wordt dv genoemd en is afkomstig uit Diepenveen zelf. Beide handschriften zijn
echter latere afschriften, respectievelijk uit 1534 en 1524, van een ouder origineel.
Handschrift DV heeft ten opzichte van manuscript D een aantal viten extra, onder
andere de in dit boekje opgenomen levens van Souke van Dorsten en Jutte van
Culemborg. In het algemeen is van de viten die in beide handschriften zijn bewaard
de versie in DV circa dertig procent langer.
Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat noch handschrift D noch handschrift DV
oorspronkelijke versies van de viten biedt. Er moet in Diepenveen na het jaar 1478
een compleet zusterboek zijn geschreven, dat als voorbeeld voor handschrift DV heeft
gediend toen dat in 1524 werd gemaakt. Aan DV werden toen enige viten toegevoegd
van zusters die tussen 1478 en
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1504 waren overleden.
Na het ontstaan van de complete tekst (na 1478) werd er een enigszins bekorte
kopie gemaakt ten behoeve van het Meester-Geertshuis, dat immers sterke banden
onderhield met Diepenveen. Dit boek is in 1534 om onbekende redenen nogmaals
overgeschreven: het nu nog bestaande handschrift D. Opvallend is dat de vite van
Salomé Sticken in D voorop gaat, waar deze tekst zich in handschrift DV ergens
midden in de bundel bevindt. Voor het Meester-Geertshuis was zuster Salomé de
belangrijkste figuur, want zij was immers ook nog rectrix van het zusterhuis geweest.
Na het jaar 1478 werd er dus te Diepenveen een bundel van viten aangelegd. Het
lijkt waarschijnlijk dat de auteur daarbij gebruik maakte van reeds bestaand schriftelijk
materiaal. Mogelijk is dat langzamerhand ontstaan uit de gewoonte van de moderne
devoten om goede punten te onthouden of op te schrijven en die als uitgangspunt te
nemen voor overdenking en meditatie. Een goed punt over een zuster uit het eigen
klooster spreekt allicht meer aan dan een exempel over een kerkvader. Dat er verder
gebruik werd gemaakt van de herinneringen van oudere zusters blijkt meermalen uit
de viten. Heel karakteristiek bij voorbeeld in het leven van Liesbeth van Delft: over
haar bekering en haar kloosterleven is men behoorlijk ingelicht, maar daarna werd
zij naar Utrecht overgeplaatst om daar het nieuwe klooster Jeruzalem te helpen
opzetten. Voor het gedeelte over haar sterven moet men daarom een beroep doen op
Belie van Dusseldorp, die samen met Liesbeth naar Jeruzalem was uitgezonden en
later weer was teruggekeerd. Uit verschillende plaatsen in de tekst blijkt ook dat de
auteur bepaalde situaties nog zelf heeft meegemaakt. Een tegenvoorbeeld is er ook:
in handschrift D deelt de schrijfster mee mater Salomé Sticken zelf nog vlak voor
haar dood in een staat van religieuze extase te hebben aangetroffen. In handschrift
DV
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daarentegen is van deze ‘ik’ een anonieme zuster gemaakt: de schrijfster van DV viel
dus niet meer met deze ‘ik’ samen.
Misschien is het wel mogelijk een auteur aan te wijzen voor de later toegevoegde
viten in handschrift DV. De schrijfster van dit handschrift maakt zich bekend als
Griete Essinchghes (Essink). Dat zij voor een belangrijk deel kopieerwerk verrichtte
is gezien de grote overeenkomsten met handschrift D wel duidelijk. De toegevoegde
viten, de proloog en een epiloog kunnen echter heel goed van haar hand zijn. De ‘ik’
in de proloog, de epiloog en in bij voorbeeld de vite van Souke van Dorsten zou dus
met deze kopiiste van handschrift DV kunnen samenvallen. Misschien ook is de van
handschrift D afwijkende ordening in DV haar idee. Als een echte moderne devoot
zou zuster Griete dan haar voorbeeldtekst naar eigen inzicht bewerkt hebben in plaats
van die strikt na te volgen. Zekerheid is er ten aanzien van deze vraag echter
nauwelijks te krijgen.

Tot slot
Het Diepenveense zusterboek blijft in veel opzichten raadselachtig. De vraag naar
de identiteit van de auteur of auteurs blijkt nauwelijks oplosbaar. Zelf zouden zij dat
niet erg hebben gevonden, want uit alles blijkt dat zij anoniem wilden blijven en zich
in dienst stelden van de kloostergemeenschap. Wij kunnen ons voorstellen dat zij
mondeling en schriftelijk materiaal verzamelden, het ordenden en ten slotte overgingen
tot het schrijven van viten. Bij de optekening van de levensverhalen hebben zij een
duidelijk doel voor ogen gehad.
Over dat doel kan weinig twijfel bestaan. De viten zijn, wat oneerbiedig gezegd,
verhaaltjes over medezusters-lotgenoten die met succes een levenswijze in praktijk
brachten waarvoor de beoogde lezeressen ook hadden gekozen. De doelgroep zal in
de eerste plaats hebben bestaan uit jonge zusters, die aan de hand van de viten konden
leren hoe een perfecte levenswijze
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kon worden bereikt. Daarnaast kan het ontstaan van de viten te maken hebben met
een verzwakkende moraal in het klooster in de tweede helft van de vijftiende eeuw.
Daarom worden de levens van reeds overleden zusters die nog eigenhandig het
kloostergebouw en de spiritualiteit van Diepenveen hadden helpen opbouwen, als
model aan hun opvolgsters voorgehouden. De boodschap is duidelijk: het beleden
ideaal is haalbaar, de tientallen viten zijn daarvan even zovele getuigenissen. Het
religieuze levensideaal van de Moderne Devotie is ook af te leiden uit talrijke
theoretische en wetgevende teksten. Het krijgt echter het duidelijkst gestalte in deze
gedetailleerde en individuele levensbeschrijvingen.
Uiteraard dringt de vraag zich op hoe de viten zich verhouden tot de werkelijk
gebeurde feiten. Het is zonneklaar dat de auteurs de levens van hun medezusters in
hoge mate idealiseren. Zij hebben duidelijk didactische bedoelingen en snijden de
viten precies op hun doelstelling toe. Niet alleen in de keuze van de meest geschikte
zusters vindt selectie plaats, ook zal men niet alle gebeurtenissen uit hun levens
hebben opgenomen. De talloze deugdzame anekdotes moeten vaak op zijn minst zijn
aangedikt; dat kan overigens gemakkelijk al in de mondelinge overlevering zijn
gebeurd. In ieder geval is duidelijk dat slechts die feiten zijn opgenomen die voor
een kloosterzuster navolgenswaard werden geacht. Over de ongetwijfeld talrijke
moeilijkheden en wellicht ook misstanden krijgen wij niets te horen.
Al geven de viten dan misschien weinig inzicht in de werkelijke praktijk van het
kloosterleven, toch zijn zij in zeker opzicht wel waar. De nadruk valt echter niet op
het leven maar op het streven. Het slechts voor medezusters bedoelde zusterboek
van Diepenveen biedt ons vooral een helder inzicht in de religieuze idealen van
middeleeuwse vrouwen uit de sfeer van de Moderne Devotie.
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Verantwoording
Bij het vertalen van de viten is in de eerste plaats gestreefd naar vlot leesbare teksten.
Er is hier en daar letterlijk meer vertaald naar de geest dan naar de letter. Het is
onnodig te zeggen dat daarbij bepaalde betekenisnuances moesten worden opgeofferd.
Een enkele maal zijn zaken die te veel verklaring eisten in de vertaling weggelaten.
Vooral de talloze bijvoeglijke naamwoorden, die deze viten overigens bij uitstek
karakteriseren, stelden mij voor problemen. Zij verwijzen naar betekenisverschillen
in karaktereigenschappen die voor ons nauwelijks meer waarneembaar zijn. Om de
tekststructuur zo weinig mogelijk aan te tasten heb ik steeds gezocht naar passende
synoniemen. Om de kloof tussen het kloosterleven van de vijftiende en het
geseculariseerde leven van de twintigste eeuw te overbruggen zijn verder regelmatig
verklaringen in de lopende tekst toegevoegd. Tussen vierkante haken vindt men bij
verwijzingen naar de kerkelijke heiligenkalender de moderne datering.
De middeleeuwen kennen nog geen uniforme spelling, ook niet in het geval van
eigennamen. Ik heb voor iedere naam één spellingswijze gebruikt. Waar een modern
equivalent al te zeer voor de hand lag is dat gekozen, ook al komt die spelling in de
oorspronkelijke tekst niet voor (bij voorbeeld Liesbeth). In de overige gevallen heb
ik mij vooral door mijn eigen smaak laten leiden. Bij (herkenbare) geografische
namen heb ik de moderne spelling gehanteerd.
Van de meeste Diepenveense viten bestaan twee Middelnederlandse versies (zie
daarover het Nawoord). Er is gekozen voor vertalingen naar het onuitgegeven
handschrift DV, dat dichter bij de oorspronkelijke teksten staat en bovendien in
Diepenveen zelf is geschreven en gebruikt. De versies in handschrift DV zijn vaak
wat langer en ook meer toegesneden op het
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kloosterleven. Wel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het notenapparaat van
Brinkerinks editie van handschrift D. Enkele corrupte tekstplaatsen in handschrift
DV konden met behulp van deze editie worden gereconstrueerd.
Er kon hier slechts een klein aantal van de tientallen viten worden opgenomen.
De keuze is gevallen op de meest verhalende en boeiende. Verder heb ik getracht
een staalkaart te bieden van de verschillen in sociale achtergrond, voorgeschiedenis,
tijd en verhaalstructuur. De vite van stichter en eerste rector Johannes Brinckerinck
mocht mijns inziens niet ontbreken, enerzijds omdat hij zo belangrijk was voor de
religieuze sfeer in Diepenveen, anderzijds omdat deze in het kort de
stichtingsgeschiedenis beschrijft. Het tweede deel van deze vite, bestaande uit losse
anekdotes en uitspraken, is vanwege het onsamenhangende karakter niet opgenomen.
Ook uit de vite van Katharina en Griete van Naaldwijk zijn twee gedeelten weggelaten,
omdat het in feite op zichzelf staande teksten zijn: een visioen van Hendrik Mande
dat na het relaas over de dood van Griete is ingelast en de bruiloftsallegorie waarmee
de vite van Katharina eindigt. In de vite van Liesbeth van Heenvliet is het ingelaste
levensverhaal van Griete Greven niet meevertaald.
Tot slot heb ik de prettige plicht Ludo Jongen, Thom Mertens, Martine Meuwese
en Hubert Slings te bedanken voor hun uiteenlopende bijdragen aan dit boekje.
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