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Bij het beëindigen van mijn studie aan de Leidsche Universiteit
is het mij een voorrecht een woord van dank uit te spreken tot
allen, wier leerling ik gedurende deze jaren heb mogen zijn.
Allermeest dank ik U , Professor Huizinga, hooggeachte Promotor, voor Uw colleges, die belangstelling en liefde voor de studie
van de geschiedenis bij mij opgewekt hebben, en voor de leiding,
die gij aan de wankele schreden op het gebied van zelfstandige
studie hebt willen geven.
Ook Uw colleges, Professor Blok en Professor Muller, zal ik steeds
met dankbaarheid gedenken.
Als een gelukkige omstandigheid beschouw ik het, dat de eerste
jaren van mijn studie, onder het vorige Academische Statuut, mij
onder Uw gehoor brachten, Professor Uhlenbeck, terwijl het nieuwe
Statuut mij later de vrijheid gaf een studievak buiten de eigen faculteit te kiezen en zoo ook eenige jaren Uw leerling te zijn, Professor
Kristensen.
Tenslotte dank ik voor al de bereidwilligheid en hulp, op de
Rijksuniversiteitsbibliotheek te Leiden, de Koninklijke Bibliotheek
te 's-Gravenhage en andere bibliotheken mij gedurende mijn geheelen
studietijd en vooral de laatste jaren betoond. Een bijzonder woord
van dank ook aan Dr. M . van Rhijn te Driebergen en aan Dr. M .
Schoengen te Zwolle voor den raad, dien zij mij vele malen gegeven
hebben, toen ik als onbekende dit terrein van de geschiedenis betrad.

INLEIDING
De wensch naar een monographie over Dirc van Herxe» is reeds
meermalen geuit ). Het materiaal ervoor was sedert de uitgave
van de Narratio van Jacobus de Voecht door Dr. M . Schoengen
met de vele daarbij als Bijlagen gepubliceerde oorkonden vrijwel
bij elkaar. Ook de handschriften, die werken van Dirc van Herxen
bevatten, waren bekend. Het werk van deze studie was slechts
verzamelen en ordenen.
Nieuwe gezichtspunten worden er niet in geopend, daarvoor is de
geschiedenis van de moderne devotie in haar algemeene trekken
reeds te veel onderzocht en beschreven. Aan de verwerking van het
gepubliceerde bronnenmateriaal over détails is echter nog wel het
een en ander te doen. Mogen deze bladzijden daartoe een bijdrage
leveren van Hollandschen kant, nu in de laatste jaren van Duitsche
en Amerikaansche zijde het werk weer met zooveel ijver ter hand
genomen wordt.
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*) Acquoy, Windesheim I, 88 ( ).
Brinkerink, Nieuw Nederlandsen Biographisch Woordenboek VI, 77*«
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HOOFDSTUK I
HET LEVEN VAN DIRC VAN HERXEN TOT HET BEGIN VAN ZIJN RECTORAAT
VAN HET ZWOLSCHE FRATERHUIS

A — Afkomst
Dirc van Herxen *) is afkomstig uit de buurtschap Herxen in
het Kerspel van Wijhe, bij Zwolle. Het jaar van zijn geboorte
vinden we nergens vermeld, maar uit de mededeeling, dat hij stierf
in 1457 en toen 76 jaar oud was ), en dat hij ongeveer 29 jaar was,
toen hij in Januari 1410 tot rector gekozen werd ), kunnen we
opmaken, dat zijn geboortejaar 1381 geweest is.
Van zijn familie is vrij veel bekend. Misschien kunnen we
teruggaan tot Gherloch van Herxen, die 30 September 1353 huwt
met Haseke, kleindochter van Johan van Davenschote ), en dezen
Gherloch als grootvader aannemen.
De vader is nauwkeurig bekend. Het is Herman to Noertberghe,
die vroeg gestorven is, eind 1384 of begin 1385 (op Hemelvaart
1384 is hij nog in leven ), en Februari 1385 wordt een regeling
omtrent zijn nalatenschap gemaakt). Hij was één van drie broers,
de anderen heetten Werner en Johan.
Uit verschillende oorkonden zijn we op de hoogte van de bezittingen van de familie. In 1385 wordt Griete, Dirc's moeder, weduwe
van Herman to Noertberghe, met haar kinderen in het bezit gelaten van het goed van haar overleden man ). Waarin dit bestond,
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Ook andere vormen komen voor, Theodoricus Harx of de Haix.
) Narratio 116 zegt etatis sue anno, arbitror LXXVP; Th. a Kempis,
Chronicon S. Agn. (Pohl VII 440) annorum LXXVII.
*) Narratio 43, etatis quasi XXIX annorum.
Narratio 52, Annorum ut supra habitum est XXIX senectus.
) Oorkonde O. Archief Zwolle, No. 3761.
*) Oorkonde O. Archief Zwolle, no. 2904.
") Oork. O. Archief Zwolle, 3 Febr. 1385, opgenomen als Bijlage III, 5,
Narratio 284.
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weten we uit een oorkonde van 1389 ). Werner ten Noertberghe
verklaart hierin, dat vroeger tusschen hem en zijn beide broeders
een „erfscheet" van hun vaderlijk erfdeel vastgesteld is, waarbij
Herman hun deel in het goed hun afkocht elk met „hondert comansschilde", met als onderpand zes morgen land, totdat hij de 200
schilden betaald zou hebben. Hierdoor kwam het geheele erfgoed
Noertberghe in Herman's bezit. Dat Griete de verplichtingen van
haar man tegenover zijn broeders is nagekomen, weten we uit twee
oorkonden van 1392 en '93 ), waarbij de weduwe van Johan en
Werner zelf verklaren, het hun verschuldigde geld ontvangen te
hebben.
Als de twee kinderen van Griete worden hier genoemd Dirc en
Bette ). Deze beide gaan in 1401 een nieuwe overeenkomst aan
met hun oom Werner, waarbij deze het goed Wijfferding in het
kerspel Raalte in de buurtschap toe Linderten krijgt, en Dirc en
Bette het goed Noertberghe met alle toebehooren. Griete *) houdt
een lijfrente uit de beide goederen. Met de kinderen van Johan,
Dirc en Mette, wordt eveneens een „moetsoen" gemaakt in 1411 )
waarbij zij een stuk land krijgen, gelegen ter Heyne, grenzende aan
dat van den proost van Zwartewater, dat Dirc of zijn opvolgers in
het bezit van Noertberghe altijd terug kunnen koopen.
Intusschen was het goed al geen persoonlijk eigendom meer van
Dirc. Toen hij, zooals we later zullen zien, in 1406 tot priester gewijd wilde worden, was een bezwaar hiertegen, dat zijn vaderlijk
erfgoed hoorig was aan den bisschoppelijken hof van Colmschate.
Om hem den stap mogelijk te maken, ontslaat bisschop Frederik
van Blankenheim hem uit de hoorigheid aan het bisschoppelijk gerecht en geeft hem het goed in erfpacht ). Tenslotte doet Dirc in
1407 afstand van zijn bezit ten behoeve van „Gheerd van Kalker,
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») Oork. 4 Dec. 1489, Bijlage III 8, Narratio 286.
) Uit het Oud-Archief van de gemeente Zwolle no. 2907 en 2406 van 22
Febr. 1392 en 14 Februari 1393.
») In 1457 leefde Bette nog; ze was toen melaatsen, vgl. Narratio 113. De
Voecht noemt haar daar een virginem sanctissimam, sed et prudentem, ze
heeft dus ook tot de devoten behoord.
) Bijlage III 22, Narratio 301.
) Oud-Archief Zwolle, no. 3734, 10 Febrauri 1411.
•) Oorkonde van 4 Mei 1406, Bijlage III 32, Narratio 309.
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Ghysbert van Vh/men, Peter Hovesch en Gheerde van Loen, tot
behoeff der vergaderinghe ter Clerkehuys toe Zwolle", behoudens
de pacht aan den bisschop ).
Het goed Noertberghe was en bleef nu in het bezit van het Fraterhuis, hoewel niet geheel onbetwist. In 1430 verklaart een zekere
Dirc de Rover er geen recht op te hebben. Dat deze erkenning
niet geheel vrijwillig was, blijkt uit de toevoeging, dat hij van Dirc
van Herxen „als gunst en waeldaet" 50 gulden ontvangen heeft ).
Later, na den dood van Dirc van Herxen zelf, heeft één van zijn erfgenamen, Dirc Wijfferdinc, den fraters het recht betwist, maar
bisschop David van Bourgondie besliste het geschil ten gunste van
de broeders ). Door vier scheidslieden, gekozen door Dirc Wijfferdinc en door de fraters, werd in denzelfden zin uitspraak gedaan ).
Bij deze gelegenheid ) krijgen we ook een overzicht van de
„campi et pecie de predio nostre Noertberch, ubi sint situati et
mensura eorum per juratum mensatorem terre", terwijl er tevens
bij vermeld wordt, welke stukken in den loop der jaren tegen andere
ingeruild zijn ). We zien hieruit, dat het goed Noertberghe een uitgestrekt bezit was, dat den eigenaar recht gaf op den naam van
een rijk man.
Wanneer we tot Dirc's familie van moederszijde komen, vinden
we niet alleen rijkdom, maar ook aanzien. Het is de familie van Windesheim, afkomstig dus uit het plaatsje bij Zwolle, dat later beroemd
is geworden als middelpunt van de tot ver over de grenzen van ons
land verbreide kloostercongregatie. Ooms van Dirc zijn Meynold en
Witte van Windesheim, die we kennen uit de eerste jaren van de
devotie in Zwolle. Van Meynold is er een biographie in de Narratio
de inchoatione Domus Clericorum in Zwollis van Jacobus Trajecti
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') Oorkonde van 2 Jan. 1407, Bijlage III 36, Narratio 314.
') Oorkonde van 3 Juli 1430, Bijlage III 50, Narratio 327.
) Oorkonde van 22 Jan. 1460, Bijlage III 84, Narratio 351.
Dirc Wijfferdinc zeide, dat de „gyfte" Van Dircs goed aan het fraterhuis
„niet ware geschiet nae rechte ende ghewoente ons lands van Zallant, ende
oick her Dirck dese guede beseten hadde syn leven lang."
*) Oorkonde van 7 Februari 1460, Bijlage III 85, Narratio 354.
') Deze opsomming volgt in het cartularium op de akte van 7 Februari
1460, we mogen dus wel aannemen, dat deze opmeting bij die gelegenheid
geschied is.
") Narratio 356—359.
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alias de Voecht, de voornaamste bron voor alles, wat met het
Zwolsche Fraterhuis in verband staat. )
Hij was een rijk en aanzienlijk man, ,,Armiger" aan het bisschoppelijk hof van Floris van Wevelinkhoven. Toen deze in 1393
gestorven was, eischte zijn opvolger, Frederik van Blankenheim,
in zijn geheele diocees een schatting voor zijn ,,introitus". Meynold,
die den vorigen bisschop trouw gediend had, dacht dat dit een reden
zou zijn om hem bij de schatting clementie te betoonen. Hij werd
«enter behandeld als alle andere grondbezitters, hetgeen hem zoo
trof, dat hij besloot den niets dan ondank brengenden dienst van
wereldlijke heeren op te geven en zich te wijden aan een leven,
dat hem de eeuwige zaligheid verzekerde ). Het is de gewone
gedachte van hoop op vergelding in het hiernamaals voor wat men
zich op aarde ontzegt, die zoovelen de heele Middeleeuwen door
in de kloosters gebracht heeft. De vermaning ertoe was tot hem
evenals tot zoovele anderen gekomen door de „vuerighe predicade"
van Geert de Groote en zijn discipelen. In Zwolle zich vestigend,
sloot hij zich aan bij de devoten, die daar samenwoonden en nam
scholieren in huis; maar hiermee niet voldaan, maakte hij het plan,
uit zijn middelen een eigen huis voor de Zwolsche devoten te bouwen,
in navolging van het heer-Florenshuis te Deventer. Meynold woonde
tijdens het bouwen waarschijnlijk in het huis, dat hij op 8 Februari
1395 gekocht had van Alyt Wynekens ) in de Kostersteeg. Den
gen Augustus 1396 namen de drie priesters, die in Zwolle samenwoonden, en die de eerste bewoners van het nieuwe huis zouden
zijn, Meynold en zijn broer Witte in hun gemeenschap op, waartegenover zij beiden aan de broeders afstaan, al wat er op de voor
het huis bestemde plaats gebouwd is, en nog gebouwd zal worden *).
x
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') Zie over hem Narratio, register in voce en de litteratuur genoemd op
pag. 23 (')•
,
.
, '
') In dat wat het Frensweger handschrift over hem vertelt, ontbreeKt deze
motiveering van zijn verlaten van het hof. Zie de Copy ervan (uit de Bibl. van
de Ver. voor Overijsselsch Recht en Gesch. te Zwolle), Bijlage I, Narratio
215 vlgg.
Ze komt voor in Narratio 23, 24 en in het fragment De domo Clencorum
Sancti Gregorii in civitate Zwollensi van Ms. 8849—59 van de Bourgondische
Bibliotheek, Bijlage I, Narratio, 217, 218.
') Bijlage III 13, Narratio 292.
) Bijlage III 14. Narratio 293.
s

4

5
Voordat het geheel klaar was, stierf hij, 28 Augustus 1396 ). Van
zijn broer Witte is niet zooveel bekend ). Hij wordt gelijk met Meynold in de gemeenschap van de broeders opgenomen in 1396. Het
is echter m.i. twijfelachtig, of hij wel lang in het fraterhuis gebleven
is, al staat het vast, dat hij er een poosje gewoond heeft ). Onder
degenen, die in 1409 bij den dood van den eersten rector als bewoner
genoemd worden, komt zijn naam niet voor *), terwijl we toch weten,
dat hij in 1418 nog in leven was ). Misschien heeft hij nooit heelemaal als broeder in het huis gewoond (er waren verschillende vormen
van losser verband mogelijk) en daarom ook later geen afstand van
goederen gedaan ).
Zijn naam is bewaard gebleven in het Wytenhuis, een huis buiten
de Voersterpoort in Musschenhage, door hem in 1409 geschonken
aan eenige devote vrouwen, om daar samen een devoot leven te leiden ). Hij had het in 1404 gekocht van een zekeren Willem Palmer ).
Het werd bewoond door een deel van de vrouwen, die voor dien
tijd in een naburig huis (het Zuytenhuys) gewoond hadden. Drie
nichtjes van Witte kwamen erin, maar toen de zusters bij de keuze
van een biechtvader niet zijn zin deden, maar die van rector Dirc
van Herxen, staakte hij de gift van een vat boter per jaar en nam
zijn nichten weg ). De prior van Windesheim ried hen aan, zich
onder de hoede van het Fraterhuis te stellen. (Later zei men zelfs,
dat Dirc van Herxen het Wytenhuis gesticht had) ).
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') De datum van Narratio 28 (') berust op een vergissing, die Schoengen
zelf in de aanvullingen en Verbeteringen (pag. 678) rectificeert.
*) Zie over hem Narratio register i. v.; Schoengen, Schule v. Zwolle, 50.
*) Zooals gezegd wordt in een oorkonde van 1415, Narratio Bijlage II, 2,275*
) Narratio 43.
') Oorkonde Oud-Archief Zwolle 2907.
") Dat hij nog in het bezit biervan was later, blijkt uit verschillende oorkonden van koop en verkoop, die van hem over zijn, vgl. Bijlage III 16, 18,
33 Narr. 295, 297, 311. Vgl. ook Inleiding Narratio CXXXII.
') Oorkonde O. Archief Zwolle 1941, Zie ook Narratio 46 en (').
*) Oorkonde Oud-Archief v. Zwolle, no. 1940.
*) Narratio 47. In het Oud-Archief van Zwolle is een verzameling oorkonden op het Wytenhuis betrekking hebbende, loopende tot 1617, grootendeels over afstand van goederen en schenkingen aan het huis.
") Lindebom. Hist. Ep. Dav. 375; van Hattum V, 246.
4
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B — Dirc's jeugd en schooljaren
R o l v a n z i j n m o e d e r i n de o p v o e d i n g
De zuster nu van deze beide Windesheimers was Margaretha of
Griete, de vrouw van Herman to Noertberghe, en moeder van onzen
D i r c van Herxen. Zooals we reeds gezien hebben, was haar man
vroeg gestorven en had zij dus voor de opvoeding van de kinderen
te zorgen (we vinden geen andere kinderen vermeld dan D i r c en
Bette of Betteke *).) W e weten ook reeds, dat i n 1401, als haar
kinderen een regeling omtrent het erfgoed maken met hun oom
Werner, zijzelf een lijfrente krijgt. In 1410 woont ze i n een huisje
buiten de Voersterpoort, dat later bij het Wytenhuis gekomen is.
Later vinden we vermeld, dat haar een huis toebehoort aan de
Blydenmarkt, tusschen het Qerkenhuis en de Kostersteeg ). D e
oorkonde, waarin dit vermeld staat is van 1420, i n dat jaar leeft ze
dus nog en woont waarschijnlijk i n dit huis, i n de nabijheid van
haar zoon en haar geestverwanten, de fraters.
Zij behoort tot de vrome moeders van devoten, zooals we er
zooveel kennen ). A l s we de levensbeschrijvingen uit dien tijd
lezen, zien we personen, die al van hun vroege jeugd af geleerd
hebben de wereld te verachten, en niets anders te verlangen dan
een stil en devoot leven leiden, en anderen, die met veel strijd en
moeite aan de wereld ontrukt moeten worden, omdat ze zichzelf
er niet van kunnen losmaken, of door hun omgeving erin vast
gehouden worden.
2

3

D i r c van Herxen behoorde tot de eerste soort. Zijn moeder )
voedde hem streng op en leerde hem zich verre te houden van de
h'chtzinnigheid en ongebondenheid van de jeugd. Toen bij i n D e venter op school was, kwam hij i n de warme zomertijd eens onverwacht naar huis, naar Herxen loopen, maar zijn moeder bestrafte
4

') Zie over baar Narratio 298, 299, 301, 302 en de oorkonden 2907 en 2406
van het Oud-Archief van Zwolle.
) Zie de Plattegrond van het Clerkenhuys en zijn belendingen in de Narratio. De vermelding van dit huis van Griete in Oorkonde 2960 Oud-Archief van
Zwolle.
) Vgl. b.v. van Petrus Hoorn. Dumbar, Analecta 1,149 van Dier van Muiden; Brinkerink, Biographieen van mannen uit den Deventerkring. Arch.
Aartsb. Utr. XXVIII 225.
) In de Narratio wordt nog telkens gesproken van parentes, hoewel we
uit oorkonden weten, dat zijn vader al heel vroeg gestorven was.
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hem, omdat hij ongeroepen durfde komen, en stuurde hem nog
denzelfden dag naar Deventer terug, hoewel het al tegen den avond
liep ). Een echt trekje van de wijze, waarop men in die kringen gehoorzaamheid opvatte, het had juist zoo gezegd kunnen zijn van
een rector, die een van zijn fraters wilde bestraffen.
x

D e s c h o o l te D e v e n t e r
Hoe lang en wanneer Dirc in Deventer op school geweest is,
vinden we nergens vermeld, ook niet of hij voor dien tijd al onderwijs genoten had. Wanneer hij tusschen zijn twaalfde en veertiende
jaar op school gekomen is, wat waarschijnlijk wel de gewone tijd
was ), zal hij dus ± 1394 in Deventer aangekomen zijn, en wanneer
we zijn intrede in het Zwolsche fraterhuis op ± 1405 stellen ),
is hij er ruim tien jaar geweest.
Op de vraag waarom zijn moeder hem niet naar het dichtbij gelegen Zwolle op school deed, waar toch juist in dien tijd de beroemde Johannes Cele rector was *), kunnen we alleen antwoorden,
dat tot het eind van de 14e eeuw Deventer het middelpunt was van
de moderne devotie, en dat zijn moeder misschien haar zoon daar
het best in dien geest opgevoed dacht.
De Deventersche school was een Kapittelschool, behoorende bij
de Kapittelkerk van St. Lebuinus ). De stad echter had, zooals
overal in de 14e eeuw geschiedde, zekeren invloed op het schoolwezen gekregen, een ontwikkeling, die op vele plaatsen stadsscholen
in het leven riep ).
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') Narratio 45—46.
) Vgl. b.v. het leven van Dier van Muden, Dumbar 127. In de Statuten
van de Bursa Cusana (een huis voor scholieren, in 1469 gesticht uit een fonds,
door Nicolaas van Cusa ervoor bestemd) staat, dat in het collegium geen
jongens beneden de 12 jaar toegelaten mogen worden. Vgl. Marx, N. von Cues
und seine Stiftungen, 241.
') Vgl. pag. 18.
«) Zie over hem vooral Schoengen, Schule von Zwolle. Hij was rector van
de Zwolsche school van 1374—1417•) Vgl. over de Deventersche school. Lindebom, Hist. Episcop. Dav. I,
166 vlgg.; Dumbar, Kerk. en Wer. Deventer I, 303—307; Busch, Chronicon,
Register in Voce; Th. a Kempis, De discipulis dom. Fl. Pohl VII, 215, 233,
382,318,320; Dier de Muden, Dumbar, 23,41,46,53,58,64,66,114,127» Getretsen, Flor. Radewijns 65 vlgg.; Schoengen, Schule v. Zwolle 7 vlgg. 17.
°) Zie F. Paulsen, Gescbichte des gelehrten Unterrichts 17.
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In Deventer hooren we in 1375 voor het eerst ervan, dat de raad
een stem heeft bij de benoeming van een nieuwen rector ). Waarschijnlijk zal hierbij Geert de Groote wel invloed gehad hebben.
Willem Vroede, die van 1378—81 rector geweest is, was een vriend
van Geert de Groote; onder hem moet de school een tijd van grooten
bloei beleefd hebben ).
De vroeger wel aangehangen meening, dat Florentius Rodingius,
dien Dumbar als opvolger van Vroede noemt, dezelfde persoon
geweest is als Florens Radewijns, wordt tegenwoordig door niemand
meer verdedigd *).
In den tijd, dat Florentius rector van het Fraterhuis was, bestuurde
Johannes Boem of Bohemen de school ). Thomas a Kempis noemt
hem een groot vriend van Florentius. Er wordt nergens van hem
verteld, dat hij eenige hervormingen in het schoolonderwijs aanbracht, zooals zijn Zwolsche collega Cele, we kunnen dus wel aannemen, dat de school, waar Dirc van Herxen zijn opleiding genoot,
een gewone Middeleeuwsche School was, waar de jongens voornamelijk Latijn leerden uit Donatus en het Doctrinale *). Hoezeer het kerkelijke karakter nog overwoog in dien tijd, blijkt ook
uit de Leges Scholarum Daventriensiurn, waarin bijna uitsluitend de kerkelijke plichten van rector, lectoren en scholieren worden
besproken, van de laatsten voornamelijk hun dienstdoen in het
koor van de kerk. Van oudsher was dit een van de voornaamste
plichten van den scholier, wat heel begrijpelijk is als onderdeel van
het oorspronkelijk eenige doel van het schoolonderwijs, het opleiden
tot geestelijke ).
1
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Wel genoot de school een goeden naam. Busch, die ze een gymna*) Schoengen, Schule v. Zw. 8.
. *) Schoengen, Schule v. Zw. 9—12.
') Zie Gerretsen, Flor. Rad. 69—70, en Schoengen, Schule v. Zwolle 17.
*) Zie over hem Th. a Kempis, Pohl VII 177 en 318; Schoengen, Schule
von Zwolle 24; Dumbar, Kerk. en Wer. Dev. 306. Voor hem van 81—85
was een zekere Johan Lubberts rector geweest, Schoengen, Sch. v. Zw. 18.
) Zie Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichts 21; Van Gelder, School
te Alkmaar 38.
") Volgens Dumbar heeft Geert de Groote bewerkstelligd, dat er bekwame
meesters aangesteld en nieuwe wetten gemaakt werden „welke men wil de
volgende geweest te zijn". Kerk. en Wer. Dev. 304.
s
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sium particularium studiorum of een studium particulare ) noemt,
vertelt eenige malen, dat er zeer velen ook van buiten op school
kwamen ). En Dier van Muiden zegt, dat in den tijd van Aemilius
van Buren's rectoraat van het Fraterhuis (1400—'04) de toeloop
van leerlingen zoo groot was, dat de hof van het heer-Florenshuis
ze nauwelijks kon bevatten, als ze er op feestdagen ter collatie
kwamen ).
In den tijd, dat Dirc op school was in Deventer, zijn er eenige
jaren lector geweest Hendrik van Wezel en Godfried van Meurs *).
Lectoren werden genoemd de onderwijzers voor de afzonderlijke
klassen, meestal geen magistri artium, zooals de rectoren, dikwijls
slechts oudere leerlingen ). Dit laatste was ook het geval met deze
beiden, Godfried was slechts iets ouder dan Dirc. Hem zullen we
later weer ontmoeten als rector van het Deventersche fraterhuis in
den tijd, dat Dirc het in Zwolle was.
Van Hendrik van Wezel, die ook na zijn lectorschap in het fraterhuis gegaan is, lezen we, dat hij lang geleden heeft aan de tering
(een ziekte, die in de kloosters en fraterhuizen vaak voorkwam),
maar nooit hoorde men een ongeduldig woord van hem. Hij was
ook zoo nederig, dat hij er een eer in stelde nooit priester geworden
te zijn, en zoozeer van de wereldsche dingen afkeerig, dat hij het
niet goed vond, dat de broeders een wijnstok in den hof hadden ).
J
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D e d e v o t e n te D e v e n t e r
We komen hiermee vanzelf op den kring, waarin zoovele van de
toenmalige scholieren gevormd werden, en waarvan de invloed op
den jongen Dirc nog van meer beteekenis geweest zal zijn dan de
school zelf.
*) Studium particulare tegenover st. generale (= Unniversiteit). Zie J.
Mant. Nic. van Cusa 21 • Dat zoo'n St. part. een „bessere Gymnasialbildung"
omvatte (Marx 216) is op dezen tijd nog niet toepasselijk.
*) Chronicon Ed. Grube, 28, 60, 71, 112, 253.
) Dumbar. Anal. 53.
') Zie over hem Dumbar 64,66—69,114—120. Ze moeten vóór 1400 lector
geworden zijn, want we lezen, dat ze „simul ex promotione domini Florentii
in scholis Daventrie legerant", en Florens stierf in 1400. Het kan echter
niet lang vóór 1400 geweest zijn, omdat Godfried pas ± 1380 geboren was,
') Vgl. b.v. Schule v. Zwolle 67, 68. M . van Rhijn, Wessel Gansfort 86.
«) Dumbar 86.
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Met zooveel woorden wordt van Dirc alleen verteld, dat hij
in Deventer door de broeders onderricht werd in de goede zeden,
gelijk in de wetenschap door zijn leermeesters
Toen hij er kwam, was Florens Radewijns zelf nog leider van de
devoten in en buiten Deventer. Groot moet de bekoring van zijn
persoonlijkheid geweest zijn; als een harmonisch mensch heeft men
hem wel gekarakteriseerd ). Buitengewoon was zijn liefde voor
allen, die hieraan een bijzondere behoefte hadden, zieken, voor wie
hij zelf kruiden verzamelde, bedroefden, die hij als geen ander wist
te troosten, de jeugd, vooral de scholieren, die hij onderwees in
de liefde tot Jezus en Maria. Dirc zal zeker wel gehoord hebben
tot de socii devotarii van Thomas a Kempis, die door Florens'
toespraken ingeleid werden in de wijsheid van Christus ). Een
ander van de fraters, naar wiens collaties Dirc zeker ook dikwijls
geluisterd zal hebben, was Gerard Zerbolt van Zutphen, de stille,
aan zijn cel gehechte broeder ), wiens „Spirituales Ascensiones"
voor Dirc later een kostbaar boek geweest zullen zijn, zooals voor
zoovelen in dien tijd en nog lang daarna, die langs den weg van geestelijke oefeningen zich trachtten te bevrijden van alle onreinheid,
die staat tusschen de menschelijke ziel en God. Waren dit de ouderen,
die Dirc in Deventer vond, ook bij zijn medescholieren zien we
namen, die overbekend zijn in de geschiedenis van de moderne
devotie. Hij moet in ieder geval gelijk op school geweest zijn met
Thomas a Kempis en Arnold van Schoonhoven, over wier schooltijd
we van Thomas zelf het een en ander weten. We zien hieruit, op
welke manier de broeders in Deventer zich aan de scholieren gelegen
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•) „A magistris et fratribus in Daventria jam plene in scholasticis bonisque
moribus institutus", Mss. 8849—59 Bourg. Bibl. Brussel. Bijlage I 2, Narratio 230.
*) Gerretsen, Florens Radewijns, Hoofdstuk IV.
*) „in schola Christi optimis collationibus informati", Vita dom. Florentii,
Pohl VII, 154.
') Vgl. over hem Geesink, Gerard Zerbolt, 1879. Brinkerink, Biographieen,
Archief Aartsb. Utrecht XXVIII (1902), 335—39> Narratio 34 ('), 160 ( ).
A. Hyma. The Christian Renaissance 66—83, en A. Hyma, Ned. Archief v. Kerk.
Gesch. XVI (1921), 107; Hyma wijst op literatuur uit den laatsten tijd, die
aan Gerard Zerbolt een belangrijken invloed op lateren toekent, o.a. op de
Exercitia Spiritialia van Loyola. Hij noemt o.a.: P. H . Watrigant, La genèse
des Ex. Spir. Amiens 1897 en M . Godet, La congregation de Montaigu,
Paris 1912.
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lieten liggen. Thomas wordt door zijn broeder Johannes van Kempen, monnik in Windesheim, naar Florens verwezen. Deze neemt
hem een tijdlang in zijn eigen huis op en voorziet hem van de noodige
schoolbehoeften. Dan bezorgt hij hem met eenige anderen onderdak bij een devote vrouw ). Twintig arme scholieren woonden in
het oude huis van Florens (waarschijnlijk nadat de fraters uit het
vicariehuis van Florens naar het nieuwe huis in de Pontstegele
verhuisd waren). Arnold en Thomas hebben hier een jaar lang samen
een kamer gedeeld *). Drie leeken bestuurden het huis, een als procurator, een als kok en een voor het verstellen van de kleeren. De
jongens leerden er schrijven en de Heilige Schrift lezen, en luisterden
er naar het voorlezen van devote tractaten. Vele particulieren verleenden aan een grooter of kleiner aantal studenten onderdak ).
Aangezien Dirc echter niet tot de pauperes scholares gerekend
kan worden, kunnen we niet met eenige zekerheid zeggen, waar
hij tijdens zijn schooltijd gewoond heeft. We hooren in Deventer
niet van een huis voor meer welgestelde scholieren, zooals in
Zwolle het Domus Vicina of Domus parva was *). Wel kunnen
we er zeker van zijn, dat hij behoord heeft tot degenen, die op
feestdagen in het heer-Florenshuis samenkwamen om de collatie
van een van de broeders te hooren ). We stellen ons hem voor
als een even devote leerling als Arnold van Schoonhoven, die in
de school ijdel gepraat vermeed, ijverig opschreef, wat de magister
dicteerde en zijn medeleerlingen meenam naar de collaties, hopende
op hun bekeering ).
Dier de Muden geeft hoog op van de goede discipline en de rust,
die er in dien tijd, dank zij de invloed van de broeders op de scholieren, in de school heerschte: de scholieren kwamen al om vijf uur
's morgens in de school om gedurende een uur vóór de komst van
den meester hun lessen te leeren. Toen er eens één op een winterdag,
het venster uitkijkende, zag dat het sneeuwde, en dit tegen de anderen
zei, werd hij er door hen om berispt. Ze gaven elkaar vermaningen
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0 Th. a Kempis, De Prima Congregatione Cleric. Pohl VII, 215*) Th. a Kempis, De discupilis D. Fl. Pohl VII 318, 319.
') Dumbar. Anal. 23, 24.
*) Wessel Gansfort heeft hierin gewoond, zie M . van Rbijn, W. Gansf.
32» 33') Th. a Kempis. De Disc. dom. Fl. Pohl VII 321.
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om htm snoeplust af te leeren ). Elders lezen we: „Onder desen
schoelres waert soe grote discipline gehoelden, oftet reliose cloesterlude hadden geweest, ende dat overmides die godsdienstige insettinge here Florens ende sijnre devoeter bruders" ). Het kan
zijn, dat deze ernst eenigermate onder invloed stond van den ernstigen en gevaarlijken tijd, het wordt verteld vlak nadat hij zegt,
dat de school weer geopend was na de pestepidemie van 1398.
De meeste broeders weken biervoor uit naar Amersfoort en met
hen vele scholieren, die in verschillende hospitia een toevlucht
vonden ). Maar het kan natuurlijk heel goed mogelijk zijn, dat
Dirc gedurende den tijd, dat de school gesloten was wegens de
pest, naar huis, naar Herxen gegaan is.
Een gissing, die we misschien zouden kunnen wagen, omdat
Dirc zoo lang in Deventer geweest is, is, dat hij na zijn schooltijd
nog een poos gewoond heeft in het Nova Domus. Dit is in 1398 gebouwd, met de bedoeling, dat devoti clerici er na afloop van hun
schooltijd konden wonen, onder leiding van het Heer-Florenshuis,
hun brood verdienende met schrijven. Deze gelegenheid werd geschapen, omdat er toentertijd zoo weinig plaatsen waren, waar
devoten, al of niet in klooster-verband, konden wonen ). We zullen
ons het leven van die devote klerken moeten voorstellen nagenoeg
als dat van de bewoners van een fraterhuis, en voor de moesten
zal het wel een voorbereidend stadium geweest zijn voor de opneming in één van de bestaande broederhuizen of van een Windesheimer klooster. Het eenige, wat met zooveel woorden bekend is over
Dirc's schooltijd is, dat hij boven de anderen uitstak in kennis, en
dagelijks toenam in wijsheid en goede zeden ). Geen frivool woord
kwam ooit over zijn lippen, en als om een woord van hem iemand
lachte, schaamde hij zich, en beschuldigde zich, dat hij het gezegd
had ). Hij wordt ons beschreven als slank en knap van uiterlijk,
vriendelijk in den omgang en godvreezend.
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*) Dier de Muden Scriptüm, Dumbar. Anal. 46, 47.
*) Brinkerink. Biographieen van ber. mannen uit den Deventer-kring.
Arch. Aartsb. Utr. XXVIII, 8.
*) Dier de Muden. Dumbar 41.
<
) Dier de Muden. Dumbar 39.
) Narratio 48. Mr. Acquoy, archivaris te Deventer kon mij ook geen bijzonderheden aangaande Dirc's schooltijd te Deventer meedeelen.
*) Narratio 49.
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K e u z e v o o r het v e r d e r e
leven
Het leven i n de wereld trok hem niet, we hooren niets van plannen, om aan een universiteit te gaan studeeren na zijn schooltijd.
Z i j n begeerte ging uit naar den dienst van G o d , meer dan naar de
tijdelijke dingen, en hij maakte het plan om i n een Karthuizerklooster
te gaan.
D a t hij bij het kiezen van een klooster aan de Karthuizerorde de
voorkeur gaf, is zeer begrijpelijk voor den pupil uit de strenge
Deventersche sfeer. Het is bekend genoeg, hoe de Karthuizers van
hun oprichting i n de n e eeuw af steeds hun oorspronkelijke strengheid van zeden en rigoureusheid van voorschriften bewaard hebben ).
Zij waren de eenige uitzondering op de algemeene tuchteloosheid
i n de kloosters op het eind van de Middeleeuwen.
H u n betrekking tot de moderne devotie, die de reformatie van de / C
Christelijke kerk toch voor een groot deel zag i n het regenereeren
van de kloosterlijke samenleving, was dan ook een zeer nauwe.
Degene, die den meest beslissenden invloed op Geert de Groote
gehad heeft, is Hendrik van Calcar, prior van het Karthuizerklooster Munnikhuizen bij A r n h e m , dat de Groote zelf drie jaar
binnen zijn muren gezien heeft, toen hij zich geheel van de wereld
wilde losmaken *). D e Windesheimsche kloostercongregatie heeft
de Karthuizers herhaaldelijk als voorbeeld gebruikt, b.v. bij het
opstellen van haar constitutiones en bij het invoeren van de inclusio
i n sommige van haar kloosters ) . M e n heeft de beteekenis van de
Karthuizers wel zoo hoog aangeslagen dat „ u i t een monographie
over Hendrik van Calcar nog wel zou kunnen blijken, dat de groote
Zedelijke hervorming van de 14e en 15e eeuw van hen en niet van
de Augustijner regulieren is uitgegaan" ) .
Waarin echter de Groote's levenshouding verschilt van de hunne,
Zouden we kunnen demonstreer en met de woorden, die Busch herf fttS» op zijn sterfbed laat zeggen ) en die al zijn ze misschien i n dien vorm
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0 Zie Moll. Kerkgesch. van Ned. II (2) 119, 377, 379, 400. Hirsche, Prolegomena zu Th. a Kempis I, 101, 513. Acquoy, Windesheim I 9, II 334.
*) Zie voor literatuur over Munnikhuizen Narratio 4 ("). Over Hendrik
van Calcar, Acquoy Windesheim I 23 (*)•
) Acquoy Windesheim I 206, 215 ( ), II 53, 274.
*) Acquoy Windesheim I 23 (').
') Busch Chronicon ed. Grube 264.
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niet geheel historisch getrouw
toch wel kenmerkend zijn voor
zijn houding. Tot zijn discipelen, die vragen: „An ordinem carthusiensium quem solum pene in hiis partibus reformatum audierant,
assumere deberent", antwoordt hij: „Nullo modo; quamvis autem
ut viri sancti sancte et religiose vivere ubique dinoscantur, abstracti
tarnen nimis et segregati sunt ab hominibus".
Juist dezelfde reden is het, waarom Dirc van Herxen het plan
van de Karthuizerorde niet doorzet. Hij overwoog, dat hij daar geen
gelegenheid zou hebben om kostbare zielen te winnen voor God.
Animas lucrare Deo, het is een uitdrukking, die we in de geschriften
van de devoten, ook van Dirc zelf, telkens weer tegenkomen, en die zoo
goed het doel van hun bemoeiingen met hun medemenschen uitdrukt.
Zelf niet wetend, welke beslissing te nemen, ging hij raad halen
bij Johannes Vos van Heusden, prior van Windesheim, na Florens
Radewijns' dood algemeen raadsman van de devoten, zooals Dirc
het zelf later in zijn plaats zou worden. De raad, dien de prior
hem geeft, is een zuiver voorbeeld van de „ootmoedige" gezindheid, die niet vraagt naar eigen belang en voordeel, maar naar
dat van anderen. Hoewel hij in Dirc buitengewonen aanleg
voor het kloosterleven zag, gaf hij hem den raad om niet in
Windesheim te blijven, maar naar Zwolle, naar het huis van Gerard van Calcar te gaan, om aan deze nieuwe en nog arme gemeenschap de baten van zijn aanzienlijk vermogen te doen toekomen ).
Dit werkelijk zelfopofferende gedrag van Johannes van Heusden
verzoent ons met veel kleins en bekrompens, wat we zoo vaak als
uiting van diezelfde gezindheid vermeld vinden.
2

C — Intrede in het Zwolsche fraterhuis
H e t Z w o l s c h e h u i s v a n de o p r i c h t i n g a f
Voordat we Dirc in het Zwolsche fraterhuis zien binnentreden,
willen we er even in het kort de geschiedenis van nagaan ).
3

*) De bewering van Gerretsen (Flor. Rad. 75 vlgg.) dat Geert de Groote
geen klooster heeft willen stichten en Fl. alleen als algemeen leidsman heeft
aangewezen, strookt niet goed, met wat we van elders weten: het verhaal
uit de Narratio, gestaafd door oorkonden. ') Narratio 51.
) Zie hierover van Hattum I 222, 223, 250, V 92, 184. Delprat, Gesch.
v. d. Broederschap 84, 85. Acquoy, De Kroniek, Versl. en Meded. Acad.
v. Wetenschappen 1880, 12. Schoengen, Schule v. Zwolle 45. Hyma, Christian Renaissance 90, 91.
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Het staat, sinds Acquoy hierop gewezen heeft, vast, dat er in
Zwolle maar één fraterhuis geweest is in den eigenlijken zin van
het woord, nml. het Domus major, domus divitum, of St. Gregoriushuis, in de landstaal „Klerkenhuis" genoemd (van Hattum denkt
zich nog 2 huizen). Een eerste begin was er al geweest vóór den dood
van Geert de Groote zelf, en wel onder zijn directen invloed en bemideling ). Eerst zond hij een priester, Hendrik Foppens van
Gouda ) uit Deventer naar Zwolle, om er devote scholieren in huis
op te nemen (in de Bagijnestraat).
Het tweede stadium was, dat drie mannen, o.a. Johan Essekenszoon
van Ommen ), een huis bouwden naast dat van Hendrik Foppens,
en er met twee andere devoten gingen wonen *). Eind Juli of begin
Augustus kwam de groote meester zelf naar Zwolle voor het laatst
om zijn kinderen daar te bemoedigen ).
Een paar van de in Zwolle samenwonende devoten (bij de drie
hadden zich eenige anderen gevoegd) gaan dan aan de Groote vertellen, dat het leven in de stad hun nog geen rust genoeg geeft, en
samen met hen begeeft hij zich naar buiten de stad, op zoek naar
een plaats, geschikt om een huis op te bouwen. Tegenwerking van
het stadsbestuur bij kloosterstichting in de stad zal ook wel een
factor geweest zijn bij deze verhuizing. Ze vinden een geschikt
terrein op den Nemelerberg. Er wordt een hutje gemaakt van
hout en klei, waar ze gaan wonen onder zeer primitieve omstandigheden. Totdat ze in 1398 tot de orde van de reguliere Kanunniken
overgingen, was de blinde Johan Ommen hun rector. Dit is het
bescheiden begin van het klooster, welks naam door Thomas a
Kempis later over heel de wereld verbreid zal worden.
Wat het huis in de Begijnestraat betreft, 5 Maart 1385 doen de
twee andere stichters afstand van hun aandeel aan Johan Ommen ).
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») Zie pag. 14 (')•
) Zie over hem Narratio 6 (*).
') Zie over hen Narratio 7 (*) en 8.
) Vgl. over dit huis en het drie maal verkoopen ervan in 1384 Schoengen,
Schule v. Zwolle 49; Narratio 8—10; Bijlagen III, 2, 3,4, Narratio 279—283.
•) Ad confortandum filios suos. Chronicon M . S. Agn. Pohl VII 336;
Narratio 10 ( ), ook Kühler, Prediking van Geert den Groote, Teylers Theol.
Tijdschrift 1907.
") Bijlage III 6, Narratio 285.
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Wie er bleven wonen> is niet bekend. Ondertusschen woonde nog
steeds in het huis ernaast Hendrik Foppens met zijn scholieren. Hij
preekte ook in de kerk en was biechtvader in de toen bestaande
Zwolsche zusterhuizen, een ambt, dat, zooals we later zullen zien,
heel vaak door de broeders werd uitgeoefend. Hij is later overgegaan naar het groote Fraterhuis, in 1398.
Eenigszins een schakel tusschen deze eerste devoten en het eigenlijke Fraterhuis vormt de stadspastoor Reynold van Dreynen ),
een vriend van de devoten al van den eersten tijd af. Het is nu
eenige jaren stil, we hooren niet van nieuwe pogingen tot stichting
van een fraterhuis. Geert de Groote zelf is gestorven, den 2oen Aug.
1384, de devoten in Zwolle missen nog het initiatief, en ook de
middelen, om alleen iets nieuws te beginnen. Beide vereenigd
bracht de persoon van Meinold van Windesheim, dien we al hebben
leeren kennen als oom van Dirc van Herxen. Toen hij met de
plannen voor een Fraterhuis rondliep, was hij zoo gelukkig medewerking te vinden bij den pastoor. Deze bood den devoten de gelegenheid om te ontkomen aan de grootste moeilijkheid, de tegenwerking van de magistraat tegen het stichten van nieuwe congregaties ). Hij verhuurde hun voor 5 pond 's jaars een stuk grond, dat
tot het gebied van de parochiekerk behoorde, dus buiten de wereldlijke jurisdictie. 19 September 1394 geven Deken en Kapittel van
Deventer hun toestemming aan Reynold om het stuk grond te verpachten ) (de Zwolsche kerk was al van de 11e eeuw af eigendom
van het Stift te Deventer) ) en drie dagen daarna ) geeft de pastoor
„ene hofstede, ghelegen binnen der stat, schietende myt den enen
eynde teghens den Blidenmarct, bilanc an der Beghinen hof an die
noertzijt" ) voor 5 pond des jaars in erfpacht aan Gherardus van
Kalker, Henricus Zeeflic en Ghysbertus van Vlimen, clercken, „in
vorwarden, dat sie dese hofstede voorzs. noch gheen tymmer, dat
daer dan op ghetymmert is, erven en moghen of hore maghe of op
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') Zie over hem Narratio 6 (*).
») „Quia timebat, ne senatus Zwollensium admitteret congregacionem
novam clericorum in locis in quibus habebat secularem jurisdictionem."
) Oorkonde Bijlage III 11, Narratio 288.
') Zie Schoengen, Schule v. Zwolle 27, 28.
•) Oorkonde in Bijlage III 12, Narratio 289.
*) Zie de Plattegrond in de Narratio.
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ycmant anders". Willen zij of hun nakomelingen ergens anders in
de stad gaan wonen, zoo mogen zij, met medeweten van den kerkheer en twee schepenen „de were ende tymmer" verkoopen, maar
verlaten ze Zwolle, dan zullen de kerkheer en de magistraat de opbrengst van het huis verdeelen over het huis van Hendrik Foppensz.
en het zusterhuis in de Nieuwe Diezerstraat. Wanneer deze dan
niet meer bestaan, zullen ze het besteden aan werk, dat binnen
Zwolle ter eere Gods geschiedt. De stadsregeering kan het dus niet
laten zich toch nog ermee te bemoeien, en zich eenig medezeggenschap te verzekeren ).
Later, den igen Nov. 1400 hecht bisschop Frederik van Blankenheim zijn goedkeuring aan de verpachting ). Hiér wordt dan als
het doel van de stichting aangegeven: „Ut devoti presbiteri et clerici
in eadem domo propter Dominum hospitari atque in paupertate
et castitate in communi vivere pie sine rerum proprietate, sine alicuius religionis conventione aut collegii constitutione, sacrosancte
Romane ecclesie vestrisque prelatis reverenter obedientes." We
hebben hier in een paar woorden het eigenlijke doel en karakter van de
eerste fraterhuizen: in armoede en kuischheid vroom samen leven.
De bouw van het huis werd nu ter hand genomen uit de middelen van Meynold van Windesheim. Na twee jaar was het bijna
klaar, alleen het dak moest nog afgemaakt worden, toen Meinold
den 28en Aug. 1396 stierf ). Eén groot, sterk gebouw is het,
dat nog in den tijd, dat de Voecht zijn kroniek schreef, het voornaamste van de gebouwen van de broederschap in Zwolle is ).
Bij de drie mannen, aan wie Reynold het stuk grond verpacht,
zien we al dadelijk den eersten rector van het Fraterhuis, Gerard
Scadde, uit Calcar afkomstig. Hij was in het Heer-FIorenshuis teDeventer, toen Meynold, die voor de scholieren, die bij in huis had,
een beteren leidsman zocht dan hijzelf meende te zijn, aan Florentius
kwam vragen, hem één van zijn klerken een tijdlang af te staan.
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*) Schoengen (Schule v. Zwolle 51) schrijft het dan ook aan deze bepalingen
toe, dat de magistraat voortaan de fraters met rust liet: htm eigen belangen
hadden ze nu verzekerd.
*) In een transfix aan de oorkonde van 22 Sept. '94. Bijlage III 21, Narratio
301.
) Narratio 28.
*) Narratio 26. De Voecht schreef zijn Narratio tusschen 1490 en 1500,
Zie Inleiding CXIII.
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Deze zond Gerard Scadde, die een jaar lang toen bij Meynold
woonde, terwijl er aan het Fraterhuis gebouwd werd. Na afloop
van het jaar ging Meynold met hem naar heer Florens terug en smeekte dezen, Gerard te mogen behouden, om hem tot rector van de
devote klerken in Zwolle te maken. Florens, verheugd, dat zijn leerling zich zoo'n waardig discipel betoond had, dat men hem in
Zwolle niet meer wilde missen, stond het verzoek toe, met de woorden: „Vade ergo propter Deum ad opus tuum, ad quod te desiderant,
nam frater meus es, cresce in mille müibus". Toen Florens hoorde,
dat hij alles goed ordende en regelde en zich onberispelijk gedroeg,
kwam hij met Johannes Vos van Heusden naar Zwolle, en bevestigde
de nieuwe stichting en maakte Gerard tot rector. Dit vond plaats
kort voor den dood van Meynold, dus in den voorzomer van 1396 ).
Bij de geschiedenis van het Fraterhuis tot aan de komst van
Dirc zullen we niet lang stilstaan. Gerard van Calcar was een „strennuus imitator domini et magistri Florentii". Hij bracht in het huis
de goede traditie van strengheid en gehoorzaamheid, de fraters
werden er geoefend in de hümüitas, het huis kreeg een goeden
naam. Van Zwolle uit werden de Fraterhuizen in Albergen )
(Overijsel) en Hulsbergen ) (bij Hattem) begonnen, in 1406 en
1407. Het aantal bewoners nam met enkele toe, waarvan sommige
weer uitgezonden werden naar de nieuwe stichtingen.
x
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D i r c ' s k o m s t en v e r b l i j f tot 1410
Bij de komst van Dirc van Herxen was het aantal echter nog niet
heel veel grooter dan bij de oprichting. Wanneer hij precies zijn
intrede gedaan heeft, staat nergens vermeld, maar de akte, waarbij
hij door den bisschop ontslagen wordt van de hoorigheid van zijn
goed, om tot priester gewijd te kunnen worden, is van Mei 1406.
Waarschijnlijk is hij dus in begin 1405 opgenomen, en had hij in
begin 1406 zijn proefjaar achter den rug. Bij de lijst, die de Voecht
') Vgl. over de chronologie van deze episode waarover Hs. B. en het
Frensweger Hs. verschülen van Hs. A. van de Narratio en het Chronicon
M . S. Agnetis: Narratio 13 ( ). M . i. is de toedracht aldus: zomer 1394
Gerard met Meynold naar Zwolle, Zomer 1395 voor de tweede maal
Meynold naar Deventer, Gerard nu definitief in Zwolle terug, begin 1396
door Florens en Johannes Vos de zaak bevestigd.
") Narratio 32 vlgg. en ( ).
») Narratio 30 vlgg. en (')•
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geeft bij gelegenheid van het overlijden van Gerard van Calcar ),
wordt Dirc direct genoemd na Gerard Scadde (broer van den eersten
rector) en Gijsbert van Vlijmen. De vier die na hem genoemd worden, doen pas in Juli 1409 afstand van hun goederen ), hetgeen doet
vermoeden, dat ze kort voor dien tijd lid geworden zijn. In het huis
woonden dus, toen Dirc er op zijn vier en twintigste jaar in kwam,
waarschijnlijk twee van de stichters, Hendrik Foppens, Peter HovesscheV.Amsterdam, Hendrik Vetter, Rutger van Zon, en twee leeken.
We weten niet of de opneming van nieuwe broeders in den tijd
van Dircs komst al ging volgens de regels, door hemzelf later in de
Constitutiones va^gelegd. Daar staat in het hoofdstuk: De qualitate
fratrum *), dat van den candidaat eerst onderzocht moet worden,
wie hij is, zijn afkomst, zijn geschiktheid voor het leven in een
fraterhuis, als hij een klerk is, of hij kan schrijven en eenig verstand
van de literatuur heeft. Verder of hij gezond is en geen ouders tot
zijn verzorging heeft. Dan wordt hij voor twee of drie maanden
opgenomen, en wanneer het blijkt, dat bij in de omgeving past,
moet hij nog 10 of 12 maanden door de fraters en speciaal door den
rector geoefend worden, het gewone proveljaar, uit alle kloosters
bekend. Hij is dan hospes en wordt daarna tot socius et frater aangenomen. De rector houdt dan in tegenwoordigheid Van de broeders
een vermanende toespraak.
Van Dirc lezen we, dat de rector hem dadelijk liefderijk opnam ),
en dat hij tot zijn discipel aangenomen werd ). Men zal wel niet
lang geaarzeld hebben bij iemand die kwam met een aanbeveling
van niemand anders dan den geeerden Windesheimer prior. De
rector paste op hem de gewone methoden toe, die bij de leerlingen
Zelfvernedering en gehoorzaamheid moesten aankweeken. Als een
staaltje:„exquo cetere exercitationes patefiant" wordt verhaald, dat
Dirc bij een processie op het kerkhof om de kerk heen, waarin
iedereen meeliep, zonder toga, met een witte stok in de hand in de
x
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') Narratio 43 en (")•
') Bijlage IV, 1, Narratio 405.
*) Narratio 41.
') Narratio Bijlage II262, '63. Zie over de Constitutiones Inleiding Narratio
CXXVI—CXLIX.
') Narratio 51.
•) Hs. B. en Frensweger Hs. Bijlage I Narratio 231.
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tegenovergestelde richting moest loopen als alle anderen. Toen zijn
moeder de reden vroeg, waarom hij zoo dwaas deed, kreeg ze alleen
ten antwoord: „Mijn geestelijke vader heeft het zoo gewild"
Blijkt hieruit, dat de geestesgesteldheid van de devoten hem niet
vreemd was, ook met het dagelijksche werk raakte hij spoedig vertrouwd. Hij het zich gehoorzaam onderwijzen in het schrijven,
binden en verluchten en werd spoedig in alles bekwaam bevonden.
Ja, zoozeer maakte hij ernst met den strijd tegen het vleesch en met
het wijden van zijn leven aan God, dat hij gehard werd tegen alle
bezoekingen en tegenspoeden, en opgroeide tot een vir perfectus,
tot een licht op den kandelaar in het huis Gods *). Tot priester gewijd werd hij waarschijnlijk kort na den 4en Mei 1406. Van dien
datum is het stuk, waarbij Frederik van Blankenheim hem ontslaat
uit de hoorigheid van het hof te Colmschate voor zijn goed Noertberghe en het hem in erfpacht geeft, omdat hij „bi Gods ghenaden
gheerne voerder daertoe gaen solde die heüighe oerden tontfanghe" )
Den 2en Januari 1407 doet hij „tot behoeff der vergaderinghe ter
Clerkehuvs toe Zwolle" aan Gerard van Kalkar, Gijsbert van
Vlijmen, Peter Hovesch en Gerard Loen afstand van het „erve ende
guet toe Noertberghe" voor den amptman van Salland ).
Hiermee maakte hij zich dus geheel van zijn wereldsche bezit
los, om zich voortaan in de 4 jaar vóór Gerard Scadde's dood ongestoord te wijden aan de geestelijke dingen.
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0 Hs. B. van de Narratio Bijlage I 231. Het Frensweger Hs. vermeldt deze
episode niet.
') Narratio 52.
') Bijlage III 32, Narratio 309.
*) Bijlage III 36, Narratio 314.

H O O F D S T U K II
DIRC VAN HERXEN ALS RECTOR VAN HET ZWOLSCHE FRATERHUIS

A — Zijn verkiezing tot rector

Den 23en December 1409 stierf op zes- en dertig-jarigen leeftijd
Gerard van Calcar ). Hij was een van de velen, wien het kloosterleven
den dood door de tering bezorgde *) ). „Zijn ziel gaf hij over aan
God, voor wien hij in zijn leven zoo vele zielen gewonnen had."
Er moest nu voor het eerst een nieuwe rector gekozen worden.
Over de wijze, waarop dit in Zwolle placht te geschieden, vermelden
de Statuten alleen, dat het goed was, er nog eenige andere devote
paters bij te roepen, behalve de twee visitatores, die eens per jaar
gekozen worden, om het huis te inspecteeren ). Deze redactie van
de Statuten, die wij kennen, is door Dirc als rector later zelf opgesteld ), zoodat we niet met zekerheid weten, welke regels er bij zijn
eigen verkiezing gegolden hebben. Wanneer we echter zien, dat
om den eersten rector, Gerard van Calcar, te installeeren, heer Florens zelf uit Deventer en Johannes Vos uit Windesheim overgekomen
Zijn, en dat bij latere verkiezingen ook weer de rector van Deventer
en de prior van Windesheim, benevens de rector van Hulsbergen
aanwezig zijn *), kunnen we wel aannemen, dat aan Dircs verkiezing
meergewerkt hebben Johannes Vos van Heusden, zijn oude beschermer, die ook in 1410 nog prior van Windesheim was, en Johannes
van Haarlem, de toenmalige rector van het heer-Florenshuis ). Het
x
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0 Narratio 42.
) Vgl. hierover b.v. Kfihler, Brinckerinck 138, 253 en (').
*) Bijlage II, 1, Narratio 259.
*) Zie in het vervolg van dit hoofdstuk de behandeling van de Constitutiones
-kwestie.
") Narratio 28, 126 en 173.
«) Van 1404—1410, opvolger van Aemilius van Buren (1400—1404). In
1410 is hij naar Zwolle gekomen, en daar tot zijn dood in 1435 biechtvader v.
Zusterhuizen gew. (Narr. 18 en (»).)
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Hicrpnymushuis te Hulsbergen bij Hattum, dat pas in 1407 gesticht
was, had bij den dood van Gerard van Calcar nog geen rector ).
Bepalingen, uit welke personen een rector gekozen mag worden,
zooals we die elders *) wel vinden, komen in de Zwolsche Statuten
niet voor. De gewoonte is, dat hij priester is ). Van Gerard van
Calcar wordt bij zijn verkiezing tot rector er speciaal bij vermeld,
dat hij de priesterwijding nog niet ontvangen had ).
Voor de verkiezing worden alle broeders samen geroepen, men
wacht op een geschikte gelegenheid, om ze zooveel mogelijk bij elkaar
te krijgen, ook degenen, die ergens in den vreemde zijn, b.v. als
biechtvaders in zusterhuizen *).
In de eerste week van het nieuwe jaar 1410 kwam de nog kleine
groep broeders van het Zwolsche huis met hun raadgevers bijeen
en koos onder leiding van den Heiligen Geest, Dirc van Herxen
tot rector, hoewel hij pas 28 of 29 jaar was, jonger dan sommige
andere broeders
Hoe eenvoudig gaat dit alles nog, vergeleken bij de uitgewerkte
voorschriften van ceremonieën, die in latere jaren in sommige
fraterhuizen dergelijke gewichtige en plechtige gebeurtenissen,
vergezellen. Dan komt er b.v. een notaris met getuigen aan te pas
en drie termijnen, waarin bezwaren tegen de keuze ingebracht
kunnen worden ). De gewone nederige schroom voor ambten en
onderscheidingen, die de devoten eigen is, ontbreekt ook bij Dirc
niet, hij nam het rectoraat op zich „timorate et anxie." *)
x
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B — Uitwendige geschiedenis van het huis onder Dirc's rectoraat
De bewoners
In het vorige hoofdstuk hebben we in het kort de geschiedenis
') Narratio 65.
') Zie b.v. de Statuten van het huis Lüchtenhof in Hildesheim, het hoofdstuk: „De electione rectoris", in Doebner, Annalen und Akten 216.
') Consuetudines „De rectore", Bijlage II, 1, Narratio 249.
') Narratio 28.
) B.v. na den dood van Dirc van Herxen gewacht tot het jaarlijksche colloquitem. Narratio 126.
") Narratio 43 en 52.
') Vgl. Statuten van Hildesheim „De modo eligendi rectoris", Doebner 216
vlg..
) Narratio 52.
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van het Fraterhuis nagegaan tot den tijd van Dircs keuze als rector,
we moeten deze dus nu voortzetten voor de lange jaren, dat het
onder zijn leiding heeft gestaan (1410—1457). In 1410 bestond de
bevolking van het fraterhuis behalve den rector uit drie priesters
(Gerard Scadde, broer van den eersten rector, Rutger van Zon,
later rector in Hulsbergen en Gijsbert van Vlymen, de eenig overlevende van de drie eerste bewoners van het huis) vier klerken,
pas kort in het huis, (ze doen den ioen Juli 1409 afstand van hun
goederen ten behoeve van het Klerkenhuis*)) en twee leeken *),
Als familiares, personen buiten het huis, die in bijzonder nauw
contact ermee staan ), worden genoemd twee priesters: Hendrik
Utenholte en Johan Widenbrugghe, (de eerste een buurman van
de broeders) en de schoolmeester Johan Cele. In de eerste jaren
'van Dircs bestuur neemt het aantal sterk toe; in de akte, waarbij in
1415 een regeling gemaakt wordt omtrent het bestuur van het huis,
en waarin al de bewoners opgenoemd worden, lezen we zeven nieuwe
namen. Er zijn dan behalve de rector twee priesters, tien klerken
en twee leeken (dezelfde als in 1410, ze worden hier echter gewoon
tusschen de klerken genoemd) ). De Voecht noemt het jaar 1415
als een „gulden tijd", toen het huis bloeide, en voortreffelijke broeders, mannen van deugd, het sierden ).
Dan komt ineens een terugslag in de jaren 1420 en 1421, wanneer
binnen deze enkele jaren tien van de broeders sterven. De Voecht
ziet deze sterfte, die het gevolg was van een pest-epidemie, waardoor in die jaren de IJsselsteden geteisterd werden, en die ook
op den St. Agnietenberg vijf slachtoffers eischte, als een straf van
den hemel, omdat rector Dirc al te angstvallig was in het zenden
van zijn broeders naar andere plaatsen, waar men hen noodig had.
De laatste zeven van het rijtje slachtoffers dat de Voecht geeft,
al weer nieuwe namen, die er na 1415 bijgekomen zijn.
Dan komt het jaar 1426, waarin de broeders om hun gehoorzamen aan het interdict, dat paus Martinus V uitgesproken had
over de partijgangers van Rudolf van Diepholt (waartoe ook de
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Bijlage IV, 1, Narratio 405.
Narratio 43.
Zie Inleiding Narratio CXC.
Bijlage II, 2, Narratio 274.
Narratio 68.
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stad Zwolle hoorde), uit de stad verdreven werden, zooals ook de
kloosterlingen een jaar vroeger ).
Ze gaan eerst naar Hulsbergen, dan naar Doesburg, waar ze
vele jaren wonen en een nieuw fraterhuis stichten. In 1432, als het
interdict opgeheven wordt, keeren ze weer naar Zwolle terug,
en dan begint een nieuwe periode van bloei *). Zij beginnen, „iterum
redintegrare numerum fratrum" zegt de Voecht, en hij telt, behalve
den rector twee priesters, elf klerken en twee leeken. De klerken
zijn bijna allemaal nieuwe.
Bij den dood van Dirc in 1457 bestond de bevolking van het huis
volgens de Voecht uit zes priesters en elf klerken ).
Geen enkele maal tellen we dus meer dan twintig bewoners
tegelijk, een kleiner aantal, dan wij het ons gewoonlijk voorstellen,
als we denken aan het Zwolsche fraterhuis in zijn bloeitijd.
Na Dircs dood breidt het aantal zich nog wel uit. Als zijn opvolger,
Albert van Calcar, in 1482 sterft, zijn er vier- en twintig priesters
(waarvan vijf buiten het huis) elf klerken (waarvan twee erbuiten)
en één leek. De groote uitbreiding zit dus vooral in de toename van
het priesterelement, dat dan sterk de overhand gekregen heeft,
in tegenstelling met den vroegeren toestand ).
Hadden wij het Memoriale Defunctorum van het Zwolsche huis,
we zouden precies weten, wie er in al die jaren van Dircs bestuur
bewoner van het Fraterhuis geweest zijn, wie de verschillende functies bekleed hebben enz. N u moeten we het uit de Narratio en uit
officieele bescheiden bij elkaar zoeken, zonder de zekerheid van
volledigheid ).
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*•) Narratio 84. Vgl. het volgende hoofdstuk.
*) Narratio 9a.
») De drie laatsten doen in '36 afstand van hun goederen, Bijlage IV, 3,
Narratio 406.
) Delprat (Broederschap 247) meende nog, dat voor ieder fraterhuis een
bepaald aantal gold, nml. vier priesters en acht klerken. Zie de weerlegging
hiervan bij Schoengen, Inleiding Narratio CLXXXVII—CLXXXDX. Hij
constateert daar en toont overtuigend aan, dat „het aantal leden in een fraterhuis, het mogen dan priesters, of klerken zijn, onbepaald is."
') Zie over het Memoriale Defunctorum als bron van de Voecht: Schoengen,
Inleiding. Narratio LIV—LVI. Dat hij bij de biographieen van de broeders
van het Memoriale uitgaat, is duidelijk. We missen bij hem echter eenige namen, die ons uit officieele stukken wel bekend zijn, b.v. Christiaan Hendrik
van Hasselt, leekebroeder, die in 1436 afstand van goederen doet (Narratio
4

25
Acht en vijftig namen tel ik van broeders, die in den tijd van Dircs
bestuur in het fraterhuis voor korter of langer tijd gewoond hebben.
Van ouds waren er vier fraters, die een bijzondere positie bekleedden in het huis. Als den i%en Juli 1384 Geert de Groote
Florens Radewijns en Johan v. d. Gronde tot medebezitters van het
huis in Zwolle maakt, dat hij van de drie devoten gekocht heeft,
spreekt hij van hen drieën als „bewares", als een van hen sterft, moet
er een derde bij gekozen worden. In de akte van 1394, waar de
grond voor het huis gegeven wordt, is slechts van vier klerken als
mogelijke bewoners sprake. )» maar we hebben gezien, dat het aantal bewoners spoedig uitgebreid is, en in 1415 in een regeling, dan
getroffen over enkele punten van het bestuur van het huis ), rechtvaardigen de broeders zich over deze uitbreiding, die, zoo zeggen ze,
zeker niet tegen de bedoeling van de schenkers van grond en huis
geweest is. Maar wel zijn er drie of vier van de bewoners, provisores
genoemd, die in het bijzonder met de zorg voor het huis belast zijn;
op wier naam het huis staat, en die in koop- en schenkingsakten als
gemachtigden moeten optreden. „Hactenus in domo nostra hos
ipsos tres vel quattuor provisores pro tanto habuimus et de caetero
habere volumus, et ipsi precipuam curam et provisionem domus
et rerum ad eam pertinentium de beneplacito sociorum suorum
habeant, super quos etiam domus sigülata sit et res domui attributae sigillari possint ad usum totius congragationis." Inderdaad vinden we in alle akten deze drie of vier provisores, waarvan
de eerste altijd de rector is. Sedert het rectorschap van Albert
van Calcar vinden we steeds den procurator op de tweede plaats
genoemd, maar in Dircs tijd was dit nog geen gewoonte ). Wie er
in zijn tijd procurator was, kunnen we dus uit deze akten niet te
weten komen. Dat Dirc van Herxen voor zijn rectorschap zelf tot
de provisoren gehoord heeft, blijkt uit een akte van 1409 ).
1

2

s

4

Bijlage IV, 3, 406) en Johannes Knobel van Coesveld, ook alleen uit een
akte van afstand bekend (Bijlage IV, 5, Narratio 407).
*) Bijlage III, 12, Narratio 289. Zie ook Hoofdstuk I.
) Bijlage II, 2, Narratio 274—278. : 'Ufy'.
') B.v. Hendrik van Herxen, die onder Dirc al procurator was, wordt altijd
op de 4e plaats genoemd, en Gerard van Vollenhoven, de librarius op de
eerste. Schoengen vergist zich dus als hij dit reeds in Dircs tijd een gewoonte
noemt (Narratio 20 (*).)
) Bijlage III, 37, Narratio 315.
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Als provisoren vinden we verder genoemd in 1411 Gerard van
Calcar, in 1415, 1418, 1420, 1421 Gerard van Calcar en Herman
ter Maet .Dan komen in 1435 Lephart van Ulzen en Gerard van
Vollenhoven, in 1436 de laatste alleen ). In 1451 voor het eerst
verschijnen Albert van Calcar en Hendrik Zwarte, die dan met
Gerard van Vollenhoven tot Dircs dood toe steeds optreden (in
1453, 1455, 1456) ).
Zooals bekend is volgt op den rector voor de materieele leiding
de procurator. In de biograpbie van Rutger van Zon (de eerste, die
na Dirc in het huis gekomen was, en de eenige, behalve Gijsbert
van Vlijmen en Gerard Scadde, die priester was in 1410) staat,
dat hij, voordat hij in 1411 als eerste rector naar Hulsbergen ging,
procurator domus nostre was. Waarschijnlijk is hij dit geworden
na den dood van Peter Hovessche van Amsterdam, die in 1409
nog mee in rechten optrad voor het huis *) en den 3ien October 1409
gestorven is ). Ook van den in 1420 of 21 gestorven Steven van
Harderwijk heet het, dat hij „procurator noster" was *). Hij was
echter, toen hij stierf, nog geen priester, en behoorde in 1415 tot
de broeders, die het laatst in het huis gekomen waren *), en onder
de provisoren van dien tijd komt zijn naam, zooals we gezien hebben
niet voor. Misschien moeten we hieruit de conclusie trekken, dat
het ambt van procurator in dien tijd nog niet zoo gewichtig was
als het later geworden is.
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Procurator is ook geweest het zwarte schaap onder de Zwolsche
broeders, Liefaerd ), die als biechtvader van verschillende zusterhuizen in de stad later door zijn slecht gedrag rector Dirc zooveel
last bezorgd heeft. Zijn procuratorschap moet wel vallen in ± 1435»
In dat jaar komt als provisor voor Lephart van Ulzen, dien we dus
wel met Liefard kunnen vereenzelvigen. Ook hij moet het ambt
gekregen hebben, toen hij pas enkele jaren in het huis was (in 1432
8

*) Narratio 274, 319, 322, 323.
*) Narratio 329, 330.
*) Narratio 339, 344, 408, 346.
) Narratio 315.
*) Narratio 42.
•) Narratio 73.
*) Vgl. de opsomming in de akte van 1415, Narratio 274.
') Narratio 20. Vgl. volgende hoofdstuk.
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komt zijn naam nog niet onder de broeders voor). Kort na of in 1435
moet Hendrik van Herxen, de latere rector, het procuratorschap
gekregen hebben, want de Voecht vertelt, dat hij zeven en veertig
jaar procurator geweest was, toen hij in 1482 rector werd ).
Librarius is lang geweest Gerard van Vollenhoven, degene, van
wien de broeders zeiden, dat een kar de boeken, die hij geschreven
had, niet zou kunnen wegdragen, en wiens vingers krom stonden
naar de pen *).
Van verschillende leeken lezen we, dat ze voor het huishoudelijke
werk gezorgd hebben. Gerard Brant, was brouwer, bakker, kok,
later ook kleermaker, en deed inkoopen in de stad ). Ook
Tyman, later als leekebroeder bekend, was bakker en brouwer.
x
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D e g e b o u w e n en b e z i t t i n g e n
Het hoofdgebouw was nog klein in Dirc's tijd. We lezen niet, dat
er gedurende zijn rectoraat gebouwd is, of dat er huizen bijgekocht
en slechts éénmaal, dat er een ten geschenke gekregen is: in 1444,
een huis in de Kostersteeg, naast hun eigen hof. Er waren verschillende redenen voor: grond en huizen in de buurt waren voor een
deel in handen van geestelijke corporaties (het Begijnenhuis of
Oude Convent, het Terminaris- of Minnebroedershuis van Kampen,
een huis van den priester van de Lieve-Vrouwe-broederschap in
de O.L.Vr.Kerk, het huis van den bedienaar van St. Laurensaltaar) ) de magistraat werkte uitbreiding tegen. In 1419 legateeren
Klaas Messemaker en zijn vrouw hun huis in de Begijnenstraat aan
de fraters, maar schepenen en raden van de stad gelasten Dirc het
huis te verkoopen en in wereldlijke handen te brengen „met scepenbrieve nae gewoente onser stat" ). De bepaling, dat geestelijke
corporaties een huis, dat hun geschonken werd, binnen het jaar
moesten verkoopen, dateert al van 1385 (zie Hoofdstuk III).
En tenslotte, Dirc zelf was niet voor uitbreiding, uit vrees voor
4
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') Narratio 188.
) Narratio 94—96. Delprat citeert dit verhaaltje van de karrevracht boeken
onjuist alsof het op Dirc van Herxen zelf slaat.
*) Narratio 67.
*) Zie de Plattegrond van het Fraterhuis en omgeving in de Narratio. Ook
Inleiding Narratio XLII.
°) Bijlagen III 43 en 44, Narratio 319—322.
2

28
het verliezen van de oude eenvoud. Een van de Notabilia Dicta,
die van hem bewaard zijn, luidt: „Wacht U ervoor aan gedachten
van veranderen en vergrooten van gebouwen gehoor te geven.
Vrees de bedreiging van den profeet: Wee U , die akker bij akker
voegt, en huis bij huis . . . . Alle heiligen zijn er op bedacht geweest
hun gedrag te verbeteren, niet om muren op te richten (corrigere
mores, non erigere muros). O, mocht God bekeeren tot de kinderen het hart der vaders, die niet gaven om de tijdelijke dingen,
verwachtende de stad, die fundamenten heeft, wier bouwmeester
en stichter God i s " ) .
Geen wonder, dat voor het toenemende aantal broeders de ruimte
heel bekrompen was. De Voecht zegt, dat de hof ± 1420 tweemaal
zoo klein was als in den tijd toen hij schreef (laatste jaren van de
15e eeuw) en de kamers zoo weinig ruim, dat het er zelfs de weinig
eischen stellende broeders wel eens te benauwd werd. Eén moet
op een keer uitgeroepen hebben: „O, kamertje, kamertje, hoe gaat
het tegen mijn natuur in, om i n dit nauwe hokje opgesloten te
worden" *). Pas Dircs opvolger, Albert van Calcar, die „buitengewoon ijverig en vindingrijk was in het ontwerpen en bouwen van
huizen", is hard aan het werk gegaan op dit gebied ).
Wel koopt Dirc in 1411 een tuin buiten de Luttikerpoort, naast
een stuk, dat ze al van 1400 af hadden. Hef ligt aan de stadswal, en
wordt in het Cartularium genoemd: „Onse hooff opten Borchgrave"*)
Ook breiden de bezittingen van het huis zich steeds uit doordat
herhaaldelijk land gekocht, verkocht en geruild wordt buiten de
stad, en jaarrenten gekocht en verkocht ).
Vier akten van afstand van goederen aan het huis zijn bewaard
uit Dirc's tijd, samen van zes personen *) en in 1455 doen de bewoners alle gezamenlijk afstand ). Ook op deze wijze breidden de
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*) Ms. 128 G 22 Koninkl. Bibl. 's-Gravenhage, fol. 233 r. en v.
*) Narratio 73.
*) Narratio 125.
*) Bijlagen III 20 en 39, Narratio 300 en 317.
*) Zie verschillende akten: Bijlage III 42 (pag. 319), 45 (322), 46 (32a),
54 (329), 56 (330), 57 (33i)» 59 (332)» 61 (333), 62 (334), 63 (335), 68 (338),
69 (338), 70 (339)» 72 (349)» 73 (34i), 75 (344>•) Bijlage IV, 2, 3, 4, 5, Narratio 405—407.
') Bijlage IV, 6, Narratio 408—410.
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bezittingen van het huis zich dus uit. Een al te groote toename van
bezit echter zag Dirc als een nadeel, omdat hiervan het gevolg
Zou kunnen zijn, dat de broeders het niet meer noodig oordeelden,
met handenarbeid hun brood te verdienen en zoo de „gevaren van
ledigheid en uithuizigheid hun intree zouden kunnen doen". Hij
liet daarom in de Constitutiones, toen deze onder zijn bewind in
den definitieven vorm vastgesteld werden, de bepaling opnemen
dat de jaarlijksche vaste inkomsten, die voor het levensonderhoud
van de broeders noodig waren, de som van honderd oude Fransche
Schilden niet te boven mochten gaan. Wat toch nog meer inkwam,
konden ze voor een derde deel besteden voor de bibliotheek, de rest
moest aan de armen uitgedeeld worden. Beide biographieën van Dirc
Vertellen van dezen maatregel van hem, dien we ook inderdaad
in de consuetudines terugvinden ).
Vroeger is wel beweerd, dat „het broeder-worden de overdracht
der goederen aan het Huis met in zich sloot; dit bleef een vrijwillige daad" ). Het kan zijn, dat dit in den eersten tijd, toen de
gemeenschap nog geen vaste organisatie had, het geval geweest is.
Van Gerard Scadde b.v. die in 1400 lid van het huis wordt, is geen
akte van afstand bewaard, hoewel hij toch van een vermogende
familie geweest moet zijn ). De eerste akte van afstand, die bewaard
is, is die van Dirc van Herxen zelf, van 2 Januari 1407 ). Dan volgt
er een van 10 Juli 1409 van vier broeders tegelijk *). Bij beiden wordt
verklaard, dat de afstand vrijwillig geschiedt, en in alle latere akten
van afstand vinden we deze woorden (sua mera et libera voluntate)
, terug. Dat het echter in ieder geval sedert het opstellen van de
statuten door Dirc van Herxen gewoonte was, om binnen een maand
voor den notaris afstand van alle eigen bezit te doen ten bate van de
gemeenschap van het huis, staat hierin met zooveel woorden te
x
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*) Narratio 61.
Mss. 8849—59 Bourg. Bibl. Zie Bijlage I Narr. 383. Frensweger Hs. Zie
Bijlage I Narr. 282.
De Consuetudines Bijlage II, 1, Narratio 267.
*) Acquoy De Kroniek, 17 (•).
t^èi 3.
*) Vgl. Schoengen, Inl. Narr. CXXXII.
) Bijlage III 36, Narratio 314.
') Bijlage IV 1, Narratio 405. Die van Dirc is voor den amptman van Zallant, de overige altijd voor een notarius publicus.
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lezen*). In de regeling van 2 Mei 1415 *) wordt nog van degenen
die „patrimonium seu alia quevis bona sua congregationi incorporaverunt" gesproken als van enkelen, terwijl de akte verder voornamelijk gaat over het gemeenschappelijke leven in het huis, waar
niemand eenig persoonlijk bezit mag hebben. Ook hier echter vinden
we de bepalingen, dat erfgenamen geen recht meer kunnen laten
gelden op dat, wat eenmaal aan het huis afgestaan is, evenmin
iemand die het huis verlaat of er wegens wangedrag uit verwijderd
wordt. Hij mag alleen zijn daagsche kleeren meenemen, staat later
in de consuetudines. Het hoeft ons echter niet zoo te verwonderen,
dat het niet in den vorm van een uitdrukkelijk gebod overgeleverd is
en dat de broeders ook later nog den afstand vrijwillig noemen.
Het heele samenleven in een fraterhuis draagt toch in beginsel een
vrijwillig karakter, gehoorzaamheid wordt niet geeischt, maar gevraagd en verondersteld ). Verplichte geloften, het kenmerk van de
„religio" in dien streng Middeleeuwsch-kerkelijken zin, dien de
bedelorden tegenover de devoten zoo heftig verdedigden, hebben
de broeders juist nooit als een noodzakelijke voorwaarde voor
hun gemeenschap erkend (communis vita extra religionem.)
s

Waarom de Zwolsche broeders er pas in 1455 voor het eerst toe
overgegaan zijn, gezamenlijk een verklaring van afstand van goederen
af te leggen ), zooals later nog meerdere malen herhaald is, is niet
duidelijk (de verklaring zelf bevat niets nieuws, vergeleken bij de
statuten). De broeders van het Hieronymushuis in Hulsbergen
hadden het al in 1423 gedaan ). Misschien moeten we het toeschrijven aan de moeilijkheden met de stedelijke en kerkelijke autoriteiten in de periode na den terugkeer uit Doesburg (1432), *) waarin
een demonstratief wijzen op het in de oogen van de schepenen zoo
gehate materieele bezit van het huis onverstandig was. Misschien
was het doel van de verklaring alleen om er bisschoppelijke trans4
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*) Narratio 263.
*) Narratio 274.
*) Vgl. In het Hoofdstuk, De rectore van de Cons. Huic, Heet nullam auctoritatem jurisdictionalem super fratres habeat, tarnen propter profectum
suum et meritum obediëntie et propter pacem domesticam et conservationem
rerum et status nostri ex cantate subjecti esse non gravebuntur. Narr. 249.
«) Bijlage IV, 6, Narratio 408—410.
') Archief Aartsb. Utr. V, 80—88.
•) Zie Hoofdstuk III.
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fixen bij te krijgen met goedkeuring van de tot nu toe verkregen
privileges en nieuwe erbij. De akte van 1455 van Zwolle, heeft,
evenals die van Hulsbergen van 1423 en die van Groningen van
1457, een transfix van Rudolf van Diepholt (reeds een maand
erna) en 2 van David van Bourgondië (van 1457 en 1464) ).
1

De statuten
Een gedeelte van Dircs werkzaamheid als rector, dat we hier
eenigszins uitvoerig willen bespreken, is het op schrift stellen van
de Statuten.
Dr. Schoengen heeft als Bijlage ) van zijn editie van de Narratio
laten afdrukken statuten van een fraterhuis, die hij onder den titel:
Consuetudines domus nostre gevonden had in het werk van Jacobus
Phüippi, professor i n Freiburg: Reformatorium Vitae Clericorum
(Bazel, 1494). In de Inleiding op de Narratio heeft Schoengen
aangetoond, dat deze Consuetudines inderdaad gehouden moeten
worden voor die van het Zwolsche fraterhuis, waarvan tot nu toe
geen exemplaren in handschrift gevonden zijn ). Na het verschijnen
van de Narratio is een afdoend bewijs gegeven door de publiceering
van de consuetudines van het fraterhuis in den Bosch, een dochterstichting van Zwolle. Zij blijken dezelfde te zijn als de bij Jacobus
Phüippi voorkomende ). We hebben dus in de Consuetudines uit
het Reformatorium vitae Clericorum een afschrift van de Zwolsche
regels, maar — een uit het laatst van de 15e eeuw. Waarschijnlijk is
het, dat Jacobus Phüippi bij zijn persoonlijk bezoek i n 1486 een
afschrift van zijn broer, toenmaals procurator, meegekregen heeft ).
We weten echter uit de Narratio veel meer omtrent de geschiedenis van de Zwolsche regels ). Bij de bespreking van de vroegste
geschiedenis van het Zwolsche huis hebben we gezien, dat Meynold
van Windesheim aan heer Florens in Deventer gevraagd heeft,
één van zijn broeders te sturen, om het Zwolsche huis op de wijze
van het Deventersche te grondvesten ). Deze (het was Gerard van
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') N a r r . Bijlage V 7, 8, 9, (431—437).
*) Bijlage I I 1, Narratio
*) Inleiding N a r r a t i o

339—374.

CXXVII—CXXXVIII.

*) V . d . E i s e n e n H o e v e n a a r s . Analecta G i j s b . Coeverincx I I , 93 v l g g .
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) Z i e Schoengen, I n l e i d i n g N a r r a t i o

«) Z i e Schoengen, Inleiding Narratio
') Z i e boven p a g . 18.
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Calcar) werd spoedig tot eerste rector van het Zwolsche huis gekozen,
en regeerde dit dus volgens de regels, die hij in Deventer geleerd
had. Dirc van Herxen oefende de broeders volgens de gewoonten,
die bij van zijn voorganger overgenomen had, maar wijzigde er
allerlei in naar de omstandigheden, die zich in den loop der jaren
ook gewijzigd hadden. En, wat het voornaamste is, hij stelde ze
„in debitam formam" op schrift *). De Zwolsche regels zijn dus een
gewijzigde editie van de Deventersche.
Over den tijd, waarop Dirc van Herxen dit heeft laten doen,
kunnen we ook een tamelijk zekere gissing maken.
Er is behalve de Consuetudines bewaard een reeds eenige malen
gememoreerde akte van 2 Mei 1415, waarbij de met name genoemde
priesters en klerken van het klerkenhuis in Zwolle een regeling maken
omtrent het huiselijk bestuur ). Ook deze regeling is dus onder hst
bewind van Dirc tot stand gekomen, en wel tijdens de eerste bloeiperiode. Ze wordt gemaakt, zoo wordt erin verteld, „om de boosheid
van den tijd en verschillende voorkomende gevallen, ook voor het
bewaren van meerdere eendracht en eenheid onder hen, die door
Gods genade met gelijken ijver voor de verbetering van hun leven
in onze gemeenschap zijn samengekomen en zullen samenkomen,
ook opdat voor ons en onze gemeenschap alle twijfel en geschil,
die hierover zouden kunnen ontstaan, weggenomen worden." Ten
eerste dus als afweermiddel tegen aanvallen van buiten, waaraan
dus blijkbaar ook toen het Zwolsche fraterhuis blootstond, ten
tweede, omdat het noodig bleek voor het bestuur van het zich
uitbreidende fraterhuis eenigszins nader omschreven voorschriften
te hebben, en ten derde omdat men het over de regels blijkbaar
niet altijd eens was.
3

Er wordt allereerst nog eens met nadruk in gezegd, dat alle bezittingen van het huis, van het gebouw en de landerijen af tot de
potten en pannen toe, gemeen goed zijn. Hiertoe hoort ook datgene,
wat iemand bij zijn intrede aan het huis vermaakt heeft, en geen
erfgenaam zal hierop eenig recht kunnen laten gelden.
Verder komt men nog eens terug op de bepaling uit den stichtingsbrief van 1394, die voorziet in het geval, dat ze door druk of last
*) Narratio 27.
') Zie ook Schoengen, Inleiding Narratio CXXXIX—CXLIX.
) Bijlage II 2, Narratio 274—278.
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van buiten gedwongen zullen worden de stad te,verlaten. In den
stichtingsbrief wordt dan de opbrengst van het huis ter beschikking
gesteld van de kerkheeren en de magistraat van Zwolle, om ze over
verschillende instellingen te verdeden. Nu in 1415 wordt erbij
bepaald, dat ze al hun bezittingen mee mogen nemen buiten de
stad, terwijl naar de bepaling in den stichtingsbrief alleen verwezen wordt, wat betreft het stuk grond, dat aan de kerk hoorde,
en het huis, daarop gebouwd. In 1394 was dit nog het eenige, wat
in aanmerking kwam, de mogelijkheid van ander bezit was toen
nog niet voorzien, en hiervoor was nu dus inderdaad een nieuwe
regeling noodig, om in geval van verhuizing hun bezit veilig te
stellen tegen mogelijke aanspraken van magistraat of kerk. De bepaling nu, dat alle goederen gemeen zijn, dat geen van de broeders meer particulier eigendom mag bezitten, als hij in het huis
is, en er dus bij zijn intrede afstand van moet doen, vinden we,
eenigszins nader gedefinieerd, terug in het hoofdstuk: „De quahtate
fratrum" van de ons bekende Consuetudines.
Is 1415 dus de terminus post quem, ook de terminus ante quem is
wel te bepalen. Dit is 1424, stichtingsjaar van het fraterhuis in
den Bosch, indien we tenminste niet de onwaarschijnlijke mogelijkheid aannemen, dat de ons van Zwolle en den Bosch uit lateren
tijd bekende statuten niet de door Dirc opgestelde, maar een latere
wijziging zijn. In ieder geval is het toch wel met Schoengen aan
te nemen, dat de stichting van het huis in den Bosch niet plaats
gehad zal hebben, zonder dat er zwart op wit statuten aan de magistraat overgelegd konden worden
Hoe groot waren nu de wijzigingen die Dirc in de Deventersche
régels, die zijn voorganger mee naar Zwolle gebracht had, maakte?
Wat is het uit Deventer geërfde, waarschijnlijk onder invloed
van Geert de Groote zelf tot stand gekomen element in de consuetudines, zooals wij ze kennen?
Helaas verkeeren we ten opzichte van het Deventersche huis in
dezelfde omstandigheden als bij het Zwolsche: er zijn geen handschriften over, waarvan we met zekerheid kunnen zeggen, dat ze
de oorspronkelijke Statuten bevatten ). Van één punt slechts
weten we zeker, dat het door Dirc nieuw ingevoerd is: de reeds
2

*) Zie Inl. Narratio CXLII—CXLX.
iiiïWt
') Zie over de Contuedines-kwestie, Bijlage I.
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eenige malen besproken beperking van de jaarlijksche inkomsten.
Verder zullen we kunnen nagaan, in hoeverre we uit den geest
van de regels zelf Dirc hooren spreken en zijn invloed zien.
Iets van de oorspronkelijke gewoonten van het heer Florenshuis
weten we uit een klein geschriftje, getiteld „Parvum et simplex
exercitium ex consuetudine humt'lis patris domini Florencü et
aliorum devotorum" *). Het gaat over de dagehjksche bezigheden
van de broeders. Waarschijnhjk is het opgeschreven door een
Deventerschen broeder, die naar een ander fraterhuis uitgestuurd
was *), en wel in den eersten tijd, want hij spreekt telkens over fratres
nostri in Daventria en over Florens Radewijns, alsof hij hem nog
persoonlijk gekend heeft, hij noemt hem ook nog geen rector, alleen
humilis pater. Aan het eind noemt hij het een dagehjksche oefening
voor het onderrichten van de novieten. Waarschijnhjk werd het
hun dus voorgelezen.
De algemeene dagindeeling nu komt vrijwel overeen met wat
we er in de Zwolsche Statuten over vinden ). Deze heeft Dirc dus
uit Deventer overgenomen. Ook de materiae meditandi voor de
verschillende dagen van de week blijkt Florens Radewijns al vastgesteld te hebben in dezelfde volgorde, als ze in de Zwolsche statuten
voorkomen ). Ook in kleinigheden vinden we telkens overeenkomst
en dus ontleening aan de oorspronkelijke Deventersche gewoonten
b.v., dadelijk opstaan als de klok luidt 's morgens, onder de mis
mediteeren over het lijden des Heeren volgens de getijden van het
Heflige Kruis, aan tafel niet om zich heen kijken, en niet kieskeurig
zijn wat de spijzen betreft. Het is heel goed mogelijk, dat de oorspronkelijke gewoonten van het Deventersche huis niet veel meer
inhielden dan deze dagindeeling, en dat de bespreking van de
verschillende ambten, de deugden, die een broeder passen, en de
collatio en ammonitio geheel van Dirc's hand zijn. Soms herkennen
we deze er heel duidelijk in, b.v. in het hoofdstuk: De ammonitione,
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') Ms. No. 12 Mss. Theol. lat. oct. Kon. Bibl. Berlijn. Uitgegeven door D.
J. M . Wüstenhoff, in het Archief v. Ned. Kerkgesch. V (1895) 89—105.
«) Misschien naar Munster, daar het Hs. in een Duitsche bibliotheek terecht
gekomen is? Deventersche broeders zijn al in 1400 naar Munster gegaan.
•) Narr. 241—246, van De materiis medit. — De collatione.
) Hierin is dus niet Dirc's werk te zien, zooals Schoengen veronderstelt,
Inl. CXL Narratio; vgl. Hyma Chr. Renaissance. Chapt. III (106).
Narr. 241—242. Parvum Exerc. 96.
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dat heelemaal i n den geest is van wat in zijn tractaat: „De laudabili
studio trahentium parvulos ad Christum" gezegd wordt over de
methode van herderlijke zorg. Verschillende Citaten, die we i n
Dirc's werken herhaaldelijk tegenkomen, treffen we ook in de
Consuetudines aan, b.v. wat Bernard v. Claurvaux zegt over de
humilitas: „Humiliatio via est ad humilitatem, enz."
Het citaat
„Qui castus esse desiderat, studeat sobrietati" *), uit de Profectus
Religiosorum, Augustinus' woord „Cum mulieribus sermo brevis et
rigidus est habendus" ). Zijn gezegde over gemeenschap van goederen: „Non debet esse dispar eventus, quorum est compar affectus,
nee diversa fortuna, quorum una est anima" ). De vermelding van
de Egyptische monniken door Bernard als voorbeeld van arbeidzaamheid in het Caput „De labore" ). A l de motiveeringen,waarmee
een nieuw caput dikwijls begint, meestal door een citaat gestaafd,
zijn duidelijk te herkennen als geschreven door Dirc zelf.
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C — Het teven in het huis
H e t d a g e l i j k s c h e l e v e n v a n de b r o e d e r s
•Een beschrijving van het dagehjksche leven van de broeders is
reeds meermalen gegeven. Prof. Acquoy deed het o.a. ), maar hij
kende alleen pas de Narratio als bron, nog niet de consuetudines
en de vele authentieke stukken, die Dr. Schoengen als Bijlagen
bij zijn editie van de Narratio heeft gepubliceerd. Toch is zijn karakteristiek in hoofdzaak juist. Geheel naar de Consuetudines van Zwolle
beschrijft Hyma ) het leven van de broeders in het algemeen. Wij
verwijzen hier naar deze beide studies, en het lijkt ons overbodig
er nog eens een overzicht aan toe te voegen. Het is bekend, dat de
dag doorgebracht werd met meditatie, schrijfwerk, en het waarnemen van de godsdienstplichten. Daarnaast hadden verschillende
personen de zorg voor een bijzonderen tak van dienst, de procurator voor administratie en geldelijk beheer, de h'brarius voor
schrijfwerkzaamheid en bibliotheek, de vestiarius voor de kleeren,
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') Cons. Narr. 265.
*) Cons. Narr. 268.
') Cons. Narr. 266.
') Cons. Narr. 244.
') Versl. en Meded. Kon. Ac. 2e Reeks IX (1880) 1 vlg.
') Chris tian Renaissance 115—122.

36
de leeken voor het huiswerk. Nooit mogen echter de beslommeringen
van deze meer uitwendige werkzaamheid den persoon geheel in
beslag nemen en den zin voor geestelijke dingen uitdooven: de
procurator b.v. moet 's morgens en 's avonds tijd ervoor afnemen,
om zich te concentreeren op het geestelijke ).
De dagindeeling lijkt heel veel op de in de Wmde^eimsche
kloosters gevolgde ). Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat heeft
ieder uur zijn bestemming, opdat er geen gelegenheid zal zijn voor
luieren en erger dingen. Het is een van de grondgedachten van de
devote beweging van zijn ontstaan af, dat het voor een mensen,
zwak en zondig als hij is, noodzakelijk is te arbeiden. De groote
meester G-eert had het zelf gezegd: „Arbeid is wonderbaarlijk
noodzakelijk voor den mensen, ze brengt den geest tot reinheid en
vermindert de onreinheid" ). De vita activa doet in waarde niet
veel onder voor de vita contemplativa, en niemand kan tot het tweede
komen, die niet gewend is zijn zinnen te beheerschen en zijn gedachten in toom te houden door het eerste. Bij de broeders komt
er nog bij de factor, die in Windesheim Ontbreekt, dat de handenarbeid gedeeltelijk in het levensonderhoud moet voorzien, eerst
uit werkelijke armoede, later bij de vermeerdering van inkomsten
uit bezit kunstmatig in stand gehouden om de opvoedende waarde
van het verdienen van het brood door eigen werk ). Eenige afwisseling in den eentonigen arbeid brengen de feestdagen en Zondagen met de collaties. Onder collatie wordt hier allereerst verstaan
een samenkomst van de bewoners van het huis zelf, in een aparte
kamer (de camera collationis ), om te luisteren naar een schriftgedeelte, dat één, de custos collationis, voorleest, en er dan samen
over te spreken. „Geen ijdele gesprekken, geen disputaties en redeneeringen, maar ieder zegt, wat voor de zaak dienstig zijn kan".
Hiervoor dient één uur na het prandium (de eerste maaltijd) op
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*) Consuetudines, Narratio 252.
«) Vgl. Acquoy, Windesheim I 154, 164 blgg.
Kühler, Brinckerinck 233 vlgg.
*) In een brief aan rector Cele, zie Preger, Beitrage in Abh. Bayr. Akademie
1804.
«) Vgl. Dirc van Herxens bepaling over het beperken van de jaarlijksche inkomsten uit bezit en schenkingen.
*) Narratio 162.
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feestdagen. Acquoy ) verstaat naar aanleiding van een zin uit de
Narratio, onder collatie: stichtelijke toespraak onder den maaltijd.
Hiervan onderscheidt hij afzonderlijke collaties op feestdagen,
voor de broeders alleen en soms voor pubhek. Uit de consuetudines
blijkt echter duidelijk, dat collatie alleen genoemd wordt de afzonderlijk voor dat doel gehouden samenkomst, 's Zondags en bij
buitengewone plechtigheden komt men 's avonds na den maaltijd
nog eens bij elkaar om over het onderwerp van den morgen te spreken.
Dan wordt er ook gepraat over de scholieren, die aan hun zorgen zijn
toevertrouwd, en anderen, die gewoon zijn bij hen om steun en voorlichting te komen, om door gezamenlijke bespreking beter voor
de taak tegenover hen opgewassen te zijn *). Over deze zorg
voor scholieren en andere devoten zal in het volgende hoofdstuk
Verder gehandeld worden.
's Zomers gingen soms een paar van de broeders naar hun „kluis"
te Schelre tusschen Hattum en Zwolle. (De Deventersche broeders
hadden een buitenhuis in de Steeg; Dumbar Anal. passim.). Den
grond had 28 Juni 1398 Wyte van Windesheim aan de fraters verkocht ), blijkbaar hebben ze er een huisje gebouwd. De Voecht
Zelf vertelt, dat hij er in September 1450 is met een anderen broeder ). Jacobus Seriver van Goch gaat er de broeders dikwijls bezoeken 's zomers, toen hij al biechtvader van het Kinderhuys was,
maar altijd nog verlangde naar het gezelschap van de broeders ).
Albert van Calcar heeft toen hij rector was ook tot de kluis zijn
bouwlust uitgestrekt, en ze flink opgeknapt *).
Misschien verbouwden de broeders er ook wel groenten, toen
de tuin buiten de Voersterpoort te klein werd ).
Dagen waarop eenigermate vreugde en feestelijkheid heerschte
waren de aderlatingsdagen, zooals in alle Middeleeuwsche kloosters ). Eenige malen per jaar had deze gezondheidsmaatregel
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*) Vèrsl. en Meded. Kon. Acad. 25 (*) en (").
') Narratio 247.
') Bijlage III 16, Narratio 295.
') Narratio 118.
') Narratio 150.
') Narratio 125.
') Vgl. Inleiding Narratio CXCII.
•) Vgl. voor lectuur hierover Narratio 54 (*)«

38
plaats, en dien dag at men iets royaler dan anders, en mochten er
gasten ten eten gevraagd worden.
In 1451 werden de Zwolsche Deventersche broeders op een dag
uitgenoodigd door Rutger van Zon, den rector van het Hieronymushuis, tot een gezelligen dag in Hulsbergen om elkaar eens te zien en
samen te praten. Nog andere devote vrienden kwamen er, o.a. de
biechtvader van de Deventersche zusters, en Livinus van Middelburg,
de Doesburgsche schoolrector. Dit „caritativum colloquium" viel
blijkbaar in den smaak, want Rutger stelde voor het elk jaar te herhalen. Of het gebeurd is, vertelt de Voecht er niet b i j O p reis,
en in het algemeen buiten het huis, moesten de broeders de grootst
mogelijke voorzichtigheid in acht nemen in het verkeer met de
wereld. Altijd moet er iemand mee, om op te passen, dat men zich
niet devoot gedraagt, of te lang wegblijft. Zoo mogelijk, moet men
bij devoten overnachten *).
D e l e v e n s h o u d i n g v a n de b r o e d e r s
Belangrijker dan een opsomming van deze dagehjksche bezigheden en ambten, is de Vraag, met welke gedachten en gevoelens
de broeders bij dit werk vervuld waren, wat ze als den zin van deze
levenswijze zagen, en waarin het verschilde van het gewone leven
in dien tijd.
Eén ding moeten we hierbij steeds in het oog houden: De beschrijvingen, die we van de fraterhuizen hebben, de Constitutiones,
die over zijn, de geschriften van broeders, tezamen dus de bronnen,
waaruit we ons het beeld van die menschen moeten vormen, toonen
ze ons alle, bekeken vanuit den eigen kring. Hoe graag zouden we
eens hooren, wat een buitenstaander, die niet tot de devote kringen hoorde, geen geestverwant was, over het dagehjksche leven en
den geest van de huizen te zeggen had. De zaken, waarbij, vooral in
den eersten tijd, buitenstaanders optreden, zijn van meer algemeenen
aard. Over de vraag, of een gemeenschappelijk leven zonder kloostergelofte geoorloofd is, of men in de broeders ketters heeft te zien
of niet, hebben velen zich uitgesproken ). Ook hooren we dikwijls
8
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dat de broeders tegenstand en moeilijkheden ondervinden van hun
stadgenooten (b.v. Dirc van Herxen zelf) ). Maar een beschrijving
van een fraterhuis door een niet geestverwant hebben we niet.
Om den geest van een huis, hier het Zwolsche te leeren kennen,
moeten we ons dus alweer wenden tot de Consuetudines en de Narratio. De geest van het geheel kan misschien het beste gekarakteriseerd worden door een citaat uit het begin van de Consuetudines ) :
„Ons huis is . . . . gesticht.... opdat daarin devote mannen, priesters en klerken, samen in gemeenschap zullen leven, die uit de
opbrengst van het werk van hun handen, namelijk schrijfwerk, en
uit renten of geestelijke goederen, een matig leven moeten leiden,
de kerken devoot en trouw bezoeken, hun prelaten en pastoors
eerbiedige gehoorzaamheid betoonen, zich nederig en eenvoudig,
maar toch zooals het bij den geestelijken stand past, gedragen, de
kanonieke besluiten en de voorschriften van de heilige vaders
nauwkeurig in acht nemen, zich ijverig toeleggen op het aanleeren
van deugden en een devote levenshouding, en zich niet' alleen onberispelijk, maar ook voorbeeldig voor anderen betoonen, opdat ze
Zoo Gode een aangenamen en welgevalhgen dienst kunnen bewijzen,
niet alleen door hun eigen goeden wandel, maar ook door de bekeering
en het behoud van anderen (wier harten Hij het waardig zal keuren
te bewegen door hun vermaningen en voorbeelden)".
Een fraterhuis is er dus voor devote menschen, om er een Gode
welgevallig leven te leiden, gehoorzaam aan de kerk, en om door
hun voorbeeld anderen tot hetzelfde op te wekken. Voor zondige,
vleeschelijke menschen is de „perfectio" niet te bereiken dan door
de dagehjksche oefening in het dooden van de zonden en het aanleeren
van de deugden. We zullen later hierover uitvoerig handelen bij de
bespreking van Dirc's geschriften. Tot dat „proficere" dienen alle
bezigheden van den heelen dag: gebed, meditatie, lezen, handenarbeid, waken, vasten, speciale oefeningen in deugden, „compositio"
van den in- en uitwendigen mensch ).
We zien hier dus heel het dagehjksche gebeuren in het licht van
het ééne doel: de perfectio, en op de ééne wijze: in de houding van
x
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devotie. Deze levenshouding, het nieuwe vroomheidstype (moderna
devotio) is zoo vaak besproken, en zoo voortreffelijk gekarakteriseerd *), dat het niet noodig is, het hier nog eens over te doen.
We kunnen ons allen wel een voorstelling maken van de broeders,
Zooals ze, zich geheel en al afzonderend van het rumoerige, krijgslustige leven van hun tijd, in zichzelf gekeerd, nederig en stil, hun
eigen leven leidden, gehoorzaam aan den rector, geduldig luisterend
naar eikaars vermaningen, angstvallig strevend naar de gemoedsrust, die ze in het gewone leven niet vonden. Hun vroomheid,
dikwijls diep en zuiver, is in inhoud echt Middeleeuwsch, in den
vorm zit het karakteristieke, hoewel het zelf niet anders bedoelt te
zijn dan hernieuwing van de ware, Christelijke vroomheid, na
eeuwen van achteruitgang en verdorvenheid.
Over de meest kenmerkende eigenschappen van dit devote,
gemeene leven: liefde, vrede en eensgezindheid, ootmoedigheid,
gehoorzaamheid, armoede kuischheid en onthouding, handelen
de Consuetudines uitvoerig ). Wat bij het lezen hiervan treft, is
de practische geest, die eruit spreekt. Van ziekelijke neigingen, in
de devote kringen niet vreemd, merken we hier niets. De ootmoedige
houding wordt den broeders aanbevolen als de veiligere, omdat
niet in hoogheid van staat, maar in reinheid des harten het koninkrijk Gods bereikt wordt ). Zich onthouden van wijn en overdadige
spijzen is noodig om het lichaam rein te houden en er meester over
te blijven, vasten om zich voor te bereiden op de communie en enkele
hooge feesten, (soms bestaat het in geen vleesch eten, soms in het
overslaan van den tweeden maaltijd). Maar het moet tot die bepaalde
dagen beperkt blijven: iemand die te streng voor zich zelf is en te
weinig eet, moet een vermaning hebben, want op die manier maakt
men zichzelf onbekwaam voor lichamelijke èn geestelijke oefeningen.
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Dat de gewone verschijnselen van ascese voorkomen, spreekt
vanzelf. De bepalingen, om het contact met vrouwen tot een minimum te beperken, zijn heel zorgvuldig ).
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Over datgene, wat de broeders des gemeenen levens onderscheidt
van hun geestverwanten, die het kloosterverband gekozen hadden,
de vita communis extra rehgionem, hebben de Consuetudines een
apart hoofdstuk ). Een van de redenen, die genoemd worden voor
het afstand doen van alle bezit, is een oude bekende: het evangeliewoord over het opgeven van alle bezittingen. Verder worden de
dagehjksche zorgen er minder door, en dient het om de onderlinge
liefde te toonen en bewaren. En deze vrijwillige armoede moet niet
alleen uiterlijk zijn, ook in hun hart moeten de broeders volkomen
de begeerte naar aardsch bezit missen.
Met hoeft ons eigenlijk niet te verwonderen, dat dat, wat we
in de Narratio lezen over het huis en de broeders in Dirc's tijd,
overeenkomt met de schildering van de Consuetudines. Deze toch
zijn in het begin van Dirc's rectoraat in dezen vorm opgesteld, en
onder zijn voortreffelijk regiment zal er van verslapping geen
sprake geweest kunnen zijn. Wel moeten we i n het oog houden,
dat de Voecht met opzet den toestand van het huis onder Dirc
als een ideaaltoestand schildert, als spiegel voor zijn eigen tijdgenooten, maar, eerlijk en consciëntieus als hij steeds is *), zou hij
dit niet gedaan hebben, indien het ook niet werkelijk goed geweest was.
Wel is het, wanneer we in de Narratio de dagehjksche praktijk
zien, van wat in de Consuetudines naar het ideaal beschreven
wordt, of het kleiner en van minder vanzelfsprekende waarde
wordt. Wanneer we één biographie lezen, zijn er veel dingen die
treffen: de volkomen overgave aan de eischen van het gemeene
leven, de radicale afstand van alle wereldsche zaken, het geduld,
waarmee beproevingen worden geleden, de voortdurende zorg
voor het heil van de ziel van hun naasten. Maar, hoe meer voorbeelden we ervan zien, des te eentoniger en schematischer wordt het
beeld, en de frischheid en kleur, die het zou hebben, wanneer het
alleen afstak tegen veel donkerheid en gewelddadigheid van den
tijd, verliest het, als we het gaan zien als een zorgvuldig gecultiveerd
exemplaar van een eenvormig vroomheidstype. De zoo verheven
gedachte van ootmoed zoekt men in honderd kleinigheden tot
1
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uiting te brengen, zoodat het dikwijls moeilijk valt het werkelijk
groote erin terug te vinden.
Maar we moeten bij het beoordeelen van de devote levenshouding
bedenken, wat iemand ervan gezegd heeft, die ze bezag niet op
zichzelf, maar als een van de uitingsvormen van de laat-Middeleeuwsche kuituur ), dat „in dezen kring, als in eiken pietistischen,
de godsdienst niet alleen den levensvorm, maar ook den gezelhgheidsvorm gaf", „dat de moderne devotie een vaste conventie van
vroom leven geschapen heeft", en „de godsdienstige aandoenlijkheid, die zich elders in dien tijd in heftige uitbarstingen openbaarde, in de stille bedding leidde van den innigen levensvorm".
De godsdienstige aandoenlijkheid en ontroering spreken meer tot
ons, wanneer ze zich heftig en spontaan uiten, maar ook de compositio en de humüitas zouden zonder dezen dieperen grond van
ware vroomheid met mogelijk zijn geweest.
Het is, geloof ik, goed, om het devote leven op deze wijze te
bezien ih verband met het groote geheel van de 15e eeuwsche
kuituur. We kunnen het ook een plaats geven in het reformstreven
van de latere Middeleeuwen, om de zucht naar eenvoudigheid en
ernst, om het streven naar een ware Christelijke gezindheid en
levenswandel, zooals in het evangelie en door de kerkvaders altijd
geleerd i s ) .
Wanneer het leven in het fraterhuis zoo gezien wordt, komt er
I weer meer plaats voor waardeering, die aan het verschijnsel op zichf Zelf des te moeilijker gegeven zal worden, naarmate de wijze van
j verwezenlijking van het hoogste godsdienstige ideaal door opsluiting
1 binnen eigen kring den beschouwer zelf meer vreemd is.
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D — Rector Dirc
Zijn persoon
In dezen kring nu van Zwolsche broeders is Dirc van Herxen
meer dan veertig jaar de leidende figuur geweest. Bij de beschrijving van zijn persoon zullen we ons moeten afvragen, in hoeverre
( hij alleen een vertegenwoordiger was van het vroomheidstype van
zijn dagen, en in hoeverre hij iets eigens, iets persoonlijks had, dat
*) Huizinga, Herfsttij 317, 318, 315.
*) Zie over het verband b.v. met Gerson de behandeling Van het concilie
van Constanz in Hoofdstuk III en de werken van Dirc in Hoofdstuk IV*
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eensdeels de invloedrijke positie, die hij gehad heeft, verklaarbaar
Zou maken, en aan den anderen kant het kennen van deze figuur
voor het nageslacht van waarde zou doen zijn.
Het zou toch kunnen zijn, dat we ons over Dirc van Herxen
hetzelfde oordeel zouden moeten vormen, als gedaan is over Salome
Sticken, de bekende priorin van het vrouwenklooster Diepenveen:
„De reden, waarom haar naam zoo groot was en bleef onder de
devoten, is de volgende: Zij vereenigde in zich al de eigenschappen
en deugden, die in haren tijd het ideaal van vroomheid vormden.
Voor zoover menschelijke onvolkomenheid daartoe in staat was,
kwam zij dat ideaal nabij . . . . En dit deed haar vanzelf oprijzen
uit haar omgeving; dit gaf haar het gezag, het overwicht, de meerderheid, die allen haar toekenden" ).
Het blijft natuurlijk de vraag, in hoeverre dit bereiken van het
ideaal van een bepaald type, waartoe de groote menigte toch nooit
komt, niet op zichzelf al wijst op grootheid, althans van karakter,
vooral wanneer het een ideaal geldt als het devote, dat, ascetisch
als het in wezen toch is, tegen de natuurlijke begeerten des menschen ingaat. De tijdgenooten, een verklaring zoekend voor het
overwicht, dat ze in dien persoon voelen, putten zich dan uit in
epitheta en lofprijzingen, ontleend aan het vocabularium van de
in hun omgeving als hoogste geldende deugden.
Hoe wordt Dirc van Herxen ons geschilderd grootendeels door
de Voecht, die hem zelf nog gekend heeft? Uiterlijk was hij „redeliker langher lengte, kael van hövede, magher van vleische" ).
Nederig was hij, in het uitwendige zoo goed als naar het hart.
Aan zijn houding was het te zien: eenigszins voorovergebogen was
zijn gang, zijn kleeren waren grijs en van gewone stof, de muts,
die hij buiten droeg, versleten ). Nooit mochten de broeders tot
hem zeggen: „Zooals gij wilt, lieve vader", maar „zooals het U
goeddunkt" ). Nog op zijn sterfbed beschuldigde hij zichzelf, dat
hij den broeders geen beter voorbeeld gegeven had ).
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In een schuchtere en vreesachtige houding stond hij, zich zijn
eigen kleinheid bewust, tegenover anderen en tegenover God.
Dikwijls keerde hij om, als hij de broeders in den hof samen zag
praten, uit vrees, hen lastig te vallen ). En als hij hen op iets verkeerds moest komen opmerkzaam maken, kuchte hij eerst, om ze
niet onverwacht te overvallen ). Het rectorsambt was hem een zware
last, dien hij tegen zijn zin droeg.
Herhaaldelijk komt de Voecht terug op zijn gematigdheid en gelijkmoedigheid. Het is de compositio, de evenwichtigheid naar het
in- en uitwendige, die we na de humihtas de meest kenmerkende
eigenschap van de devote houding zouden kunnen noemen. Beheerscht waren zijn bewegingen, geen zijner leden bewoog hij ooit
zonder reden ). Zijn houding was niet te luchtig en ook niet te
zwaarwichtig, altijd zachtmoedig. Zijn woord was nooit te onpas,
of onbedacht, zijn vreugde nooit uitbundig *). „Wie onder de menschen moet verkeeren moet bedachtzaam zijn in zijn woorden, en
niet met onbeheerschte gebaren kwetsen", zegt hijzelf in een van
de Notabilia Dicta ).
Wijsheid en bedachtzaamheid kan hij ten deele geput hebben
uit jarenlange lectuur van de kerkvaders en latere kerkelijke auteurs.
Hij was ervaren in de theologische, kerkrechterlijke en historische
geschriften, die den inhoud van de Middeleeuwsche geleerdheid
bevatten. Kennismaking met zijn eigen geschriften zal dit duidelijk
aantoonen. „Velen zeiden van hem, dat hij tegen een doctor in de
theologie en het kanonieke recht opwoog", zegt een van zijn biographieën *), en men noemde hem wel den „Theologus valens" ).
Waardig en vriendelijk tegelijk was zijn houding tegenover zijn
medemenschen. Eenvoudig en kort zeide hij, wat noodig was
en nooit hoefde zijn toon bevelend te worden, omdat zijn woorden onmiddellijk gehoorzaamd en als evangelie beschouwd wer1
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den ). Sommigen zeiden van hem, dat hij dagelijks omgang met
de engelen had, anderen, dat het heilzamen invloed op hen had
gehad, hem eens gezien of ontmoet te hebben *). Spontane uitingen
van eerbied dus, die bewijzen, dat hij werkelijk boven zijn medemenschen uitstak. Zelfs zijn berispingen waren voor niemand
onverdragelijk om de wijze, waarop ze gegeven werden. Met kinderlijke liefde hingen de broeders hem dan ook aan ).
Hij was een voorbeeld voor allen door zijn ijver. Nooit zag men
hem ledig, maar vlijtig werkte hij de geschriften, die hij onder
handen had, achter elkaar af ).
Soberheid kenmerkte hem tot zijn einde toe. Zelfs i n zijn laatste
ziekte wees hij alle bijzondere spijzen, die niet als geneesmiddel
dienden, af ).
En als een kloosterling beminde hij de afzondering en hield hij
zich verre van het rumoer van de wereldsche dingen en menschen.
Om geen enkele reden week hij af van de gewoonte, zich 's avonds
om acht uur in zijn cel terug te trekken ).
De trekken, die het meest treffen in het beeld van den devoten
pater, zijn: bedachtzaamheid en kalme blijmoedigheid. De bedachtzaamheid wordt soms tot te groote voorzichtigheid en gebrek
aan doortastendheid, zooals de Voecht eenmaal zijdelings te kennen
geeft *), en we uit een andere bron bevestigd vinden. Daar wordt
van hem gezegd, dat hij „valde timoratus" was in het beginnen
van nieuwe stichtingen. Maar als anderen hem dan overtuigen,
dat het werkelijk noodig is, geeft hij dadelijk toe, omdat hij „in
seipso verecundus et humilis" was*).
De tevredenheid, en haast blijmoedige verzekerdheid, (wanneer
we dit woord voor de devoten kunnen gebruiken) wordt ook weerkaatst in vele van de Notabüia Dicta:
,,Drie groote goederen zijn geduld, vertrouwen en tevredenheid *).
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De goede God zal alles ten beste keeren. God is goed, de broeders
zijn goed, de voorspoed zoowel als de tegenspoed; gij zelf alleen
zijt kwaad, gij, die de goede gaven Gods misbruikt" ).
Wel hem, die zegt: „lek bins te vreden, wat God doet", Beter
die zegt: „God en cans my niet verderven". Het beste, die zegt:
„God en cans my niet beter maken, dan hy doet" ).
In het kort: „Hopet des besten, dat quaet cornet selven wael" ).
Een enkele maal lijkt het, of er iets van humor in zijn woorden
is, en dat wel op zijn sterfbed. Als de broeders, denkend, dat hij
den laatsten adem uitgeblazen heeft, in tranen komen aanloopen
onder het zingen van de zeven psalmen, zegt hij, vriendelijk, en
nog tamelijk flink: „Maar ik sterf nog niet" ). Het is dezelfde glimp
van humor, die we wel eens meer onverwacht tegenkomen in de
overigens zoo stemmige biographieën.
(B.v. Toen Godfried van Meurs eens door ziekte verhinderd
was op het collogium te komen, stuurde hij een briefje, dat eindigde
met den volgenden versregel:
Calculus est causa, qui me vexat sine causa ).
Toen de broeders Johan van Hattum, den Deventerschen procurator, op zijn ziekbed wilden helpen met eten, zei hij: Laat
mij het maar alleen doen, het is al lang geleden dat mijn moeder
tegen mij zei: „Henneken eet alleene" *).)
Het beeld van Dirc zouden we kunnen samenvatten in de beschrijving in een van de biographieën: „een minner der hilhgher
armoeden, een bewaerder der ootmoedichheit, een vrient der soberheit, een cyerheit der scamelheit, een -reghel der simpelheit, een
bloynghe der disciphnen, een viant der ghebreken, een schijnsel
der doechden, een exempelaer der ynnicheit, starek in den geloven, lancmoedich in den hope, verbreidet in mynnen, ende vele
menschen beloerende van der werelts ydelheyt. ')
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Het herinnert ons sterk aan den eersten pater omnium devotorum
Florens Radewijns. Ook hij was „bedachtzaam, voorzichtig, overleggend, niet haastig", maar „buitenmate bedeeld met de gratie
van een liefdevol hart." Ook van hem lezen we, dat zijn gestalte
zoo indrukwekkend was, dat ze als vanzelf alle lichtzinnigheid, ja
alle rumoer uit haar omgeving verdreef. „Zijn indrukwekkendheid
maakte het bevelen onnoodig, en de gehoorzaamheid een vanzelfheid: zijn beminnelijkheid ontnam aan zijn gezag alle hardheid" ).
Beider groote overeenkomst is hun geschiktheid tot raadgeven
en zorgdragen voor anderen. Dat is de reden, waarom zij, ieder
in hun tijd, als raadgever en trooster van alle devoten beschouwd
werden. Van Dirc van Herxen heet het in een van zijn biographieën, dat gedurende zijn geheele leven allen tot hem plachten
te komen: quasi fuisset loco domini Florencii in Da vent na ).
Zonder eenigen twijfel zal het beeld van den vereerden meester
Florens, dien Dirc gedurende zijn schooltijd in Deventer gekend
moet hebben, hem later als voorbeeld voor oogen gestaan hebben,
toen hij zelf geroepen werd om leiding te geven aan een grooten
kring.
Wel lijkt het, of de nadruk toch bij den een iets meer valt op het
raadgeven, bij den ander op het troosten, dat het bij Florens meer
zijn medevoelend hart, bij Dirc meer zijn wijs beleid is, dat de
menschen tot hen om hulp drijft. Was Dirc voor allen: consulens et
exhortans et visitans cunctos, quasi omnium curam gerens ), in
het hart van den „piissimus pater pauperum" bloeide de virtus
misericordiae onder de werken der vroomheid het meest ).
Florens Radewijns was nog een van de wegbereiders van de devote
beweging, onder de onmiddellijke inspiratie van Geert de Groote
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spontaan is dan bij de lateren, waartoe Dirc van Herxen hoorde. '
Deze heeft zich van zijn jeugd af geoefend in de deugden en zoo de
compositio, het meesterschap over alle affecten en begeerten, tot
een volmaakter trap opgevoerd. Bij hem is er niets, dat uit den I
toon valt.
*) Vgl. Gerretsen. Florens Radewijns, Cap. IV (Florentius, persoonlijkheid).
*) Ms. 8849—59. Bourg. Bibl. fol. g8r. Narratio 76. Vgl. ook Gerretsen 134.
') Narratio 77.
*) Th. a Kempis, Vita Dom. Flor. Opera, ed. Pohl VII 152.
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We begonnen de beschrijving van Dirc's persoon met de vraag,
of er aan hem iets eigens is. We kunnen eindigen met te zeggen:
hij is een van de voltooiers van het vroomheidstype van de moderne
devotie. Hij voegde er geen nieuwe trekken aan toe, maar vereenigde
ze alle in zijn persoon tot een harmonisch geheel. We kunnen in hem
de bekroning, het hoogtepunt zien. Daarom vormt hij een alleszins waardig besluit in de rij van leiders van de moderne devotie
in Nederland: Geert de Groote, Florens Radewijns, Johannes Vos
van Heusden, Dirc van Herxen.
Zijn l e i d i n g van het huis
Uit de beschrijving van Dirc als persoon volgt al wel haast vanzelf, hoe hij als rector geweest is. Het beeld van den idealen rector
vinden we geteekend in het hoofdstuk: De rectore van de Consuetudines. Hij bestuurt het huis pafcis-faniilias loco. Hij berispt de
broeders over misstappen, hoort de biecht van de huisbewoners,
en wekt hen, door woord en voorbeeld, tot het goede op. Hij houdt
toezicht op alles, wat er in het huis gebeurt, op de brieven, die de
broeders krijgen, op hun uitgaan, op het aannemen van nieuwe
biechtelingen, op het ontvangen van gasten. Zeer belangrijke zaken
bespreekt bij met al de broeders samen, minder gewichtige met
den procurator en twee of drie van de oudsten (wrsch. de provisores).
Hij draagt er zorg voor gelijk te zijn aan de anderen in zijn eten
en drinken, zijn kleeren en zijn gewoonten. Hij misbruikt zijn
ambt niet, maar gedraagt zich onberispelijk: hij zoekt niet het zijne
maar de dingen van Jezus Christus. Hij is minzaam en ernstig tegelijk,
vurig in het vermanen, wijs in het raden, ijverig in alle goede werken.
Hij bemoeit zich zoo weinig mogelijk metdewereldsche beslommeringen. Hij is altijd bereid, afstand van zijn ambt te doen, als de broeders
het aan een ander willen opdragen ).
1

En aan den anderen kant: om zijn voortreffelijkheid en verdienste,
en ook om het huis in goede orde en vrede te houden, zijn allen
uit liefde hem gehoorzaam. Zij volgen zijn raad, en verdragen
geduldig zijn berispingen. Niets verbergen ze voor hem, bij hem
zoeken ze steun in al hun moeiten. Vier keer in het jaar in ieder

») Consuetudines. Narratio 248—50.
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geval spreekt iedere broeder met den rector over de nooden van
zijn ziel
Zij zijn niet snel in het oordeelen over woorden of
daden van den rector, maar spreken als ze eenige aanmerking hebben,
in allen ootmoed ).
Dat Dirc met aÜe krachten gestreefd zal hebben, naar dit ideaal,
kunnen we veilig aannemen, en zijn biographieën zijn er om te
vertellen, dat hij inderdaad een voorbeeldig rector geweest is.
Hij was dus als rector de geestelijke leidsman van het huis. Er
worden allerlei termen gebruikt, om deze geestelijke leiding te
karakterizeeren: informare, instituere, instruere, exerdtare. De
laatste is w d de meest kenmerkende en stdt ons dadelijk voor oogen
de vderlei exerdtadones, die noodzakelijk geacht werden om het
ideaal van vroomhdd te bereiken, en die in het leven van de devoten
zoo'n groote plaats innamen. Dirc leerde de broeders; de vicüs
triumphare et seipsos vincere, mundo mori, videhcet in ehgendo
humihora, viliora, laboriosiora, nunquam in ahquo que sua sunt
querere, sed que ah'orum ).
De wegen, om dit ideaal te berdken, waren velerlei. Bij de broeders des gemeenen levens valt een sterke nadruk op een zeer gezond
dement hierin, dat eigenlijk tot het voorberadende stadium hoort,
maar dat in het dagehjksche leven van de fraterhuizen zeer op den
voorgrond trad, zooals we reeds gezien hebben: de voortdurende
| arbeid. Rector Dirc was een vijand van alle ledigheid en traaghdd. Van den hbrarius Gerard van Vollenhoven, den onvermodden
schrijver, wordt gezegd, dat hij van „onzen vader" gdeerd had
vlug in het werken te zijn *).
Eiken Zaterdag moesten de broeders bij den rector komen om
hun schrijfwerk te laten zien. Hij zette dan een teeken erbij, zoodat
de hoeveelhdd, die ze in de afgdoopen week geschreven hadden,
iederen Zaterdag gecontroleerd kon worden ). Broeders, wier ijver
te wenschen overliet, wees hij erop, dat in den Bijbd steeds over
vlugheid gesproken wordt: de Joden moesten het Paaschlam haastig
eten, Maria ging met haast naar het gebergte, Zacheus kwam haastig
2
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*) Consuetudines. Narratio 266.
*) Consuetudines, Narratio 250.
*) Narratio 61.
*) Narratio 95.
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af van den boom, e n z . E n we weten al, dat hij hun zelf een buitengewoon goed voorbeeld gaf. Zijn vele eigen geschriften, vertaaien verzamelwerken zijn er om van zijn ijver te getuigen.
In nauw verband met den geest van bezigheid en hardwerken,
dien hij in het huis wenschte, staat de soberheid en eenvoud,
die hij er steeds heeft willen bewaren. We zagen reeds, dat het een
kenmerk was van zijn eigen persoon, ook van de broeders eischte
hij het. Zij leefden in zijn tijd sober en werkten hard, zegt de Voecht,
ze hielden zich streng aan de regels van het huis, ook al weer op
voorbeeld van den rector zelf. Voor niemand week deze af van de
gewoonten, b.v. 's avonds om acht uur ging hij naar zijn cel om
de eenzaamheid te zoeken, wie er ook gast was in huis. Als de anderen dan nog bij elkaar bleven zitten, kwam hij soms terug, om hen
met enkele bescheiden woorden tot uit elkaar-gaan te vermanen ).
Gasten te eten vragen, zooals zijn opvolger Albert van Calcar
dikwijls deed *), kwam niet voor in zijn tijd, behalve op de aderlatingsdagen en dan maar twee of drie. Als er echter iemand kwam
aankloppen, was hij welkom, en mocht mee blijven eten ).
Zijn leiding bestond zoo grootendeels in het goede voorbeeld,
dat hij zelf gaf. Nog op zijn sterfbed was hij vervuld met de zorg
van dezen plicht en begon hij te weenen, bij de gedachte, dat hij
een nog beter voorbeeld had behoorèn te geven.
En meestal was dit voorbeeld voldoende om de broeders in de
goede banen te houden en waren berispingen niet noodig. Zijn
tegenwoordigheid alleen had een invloed, dien anderen slechts
door woorden hadden kunnen bereiken. Uit liefde voor hun vaderlijken rector waren ze allen angstig bezorgd, hem niet door hun
verkeerde daden te kwetsen. En wanneer een berisping noodig was,
verzachtte de nederige wijze, waarop ze ingekleed werd, de gestrengheid ).
Dezelfde nederige en liefderijke houding, die hijzelf tegenover
de broeders aannam, eischte hij ook van hen onder elkaar. Vóór
het naar bed gaan b.v. moest ieder vergiffenis gaan vragen, als
1
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») Narratio 55.
') Narratio 127.
•) Narratio 54.
_
_
*) Narratio61.ZieookMss.88 -59Bourg.Bibl.enFrensw.Hs.Narr.236.
I T

49

T

c

51
hij een broeder dien dag gekwetst had, evenmin mocht iemand
gerust gaan slapen, die iets verkeerds van een ander gezien, maar
er hem met opmerkzaam op gemaakt had*). Maar deze aansporing
tot dagelijksch vergiffenis vragen wijst ook op het minutieuze!
van het onderzoek van eigen en anderer kleine foutjes, waarvoor
het gevaar in de devote kringen zoo groot was. Het zien van zonde
en deugd in de gedaante van allerlei bepaalde kleine zondetjes en
deugden, de behoefte om zichzelf tot in kleinigheden dagelijks
te vernederen, het ontbreken van groote emoties in het veilig omsloten wereldje van het huis, al deze factoren werkten het in de
hand. Zoo georganiseerd echter als b.v. bij de Windesheimsché
kloosters was het bij de Zwolsche broeders niet. Daar concentreerde
zich het aanklagen en vergiffenis vragen op het wekelijksche kapittel ). In de Zwolsche Consuetudines staat alleen, dat ieder eens
in de veertien daag naar een ander van de broeders toe moet gaan
om zich, zoo noodig, door hem te laten berispen ). Er wordt een
heel lijstje bij genoemd van dingen, die voor „correptio" vatbaar
zijn, van duidelijke afwijkin gen van de goede zeden en de gewoonten
van het huis (vooral de geschrevene) af tot onbeheerschte gebaren
toe.
Tenslotte: van de typische methodes van humihare, die Dirc
als rector op de broeders toepaste, dezelfde, waarmee hij indertijd door den eersten rector Gerard van Calcar was gevormd ),
vertelt de Voecht nog eenige staaltjes. Herhaaldelijk zegt hij in biographieën van broeders, die onder Dirc's bestuur in het huis gekomen zijn: strennue eum exercitavit. Volkomen gehoorzaamheid ook in onbeteekenende kleinigheden, het dragen van onooglijke kleeren ), het bloot staan aan de op- en aanmerkingen van
de menschen van de wereld, het zijn allemaal bekende middelen
om „geoefend" te worden. De consuetudines noemen als exercitia humihtatis: schalen en borden wasschen, vergiffenis vragen,
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') Narratio.
) Acquoy. Windesheim. I, 168—175.
*) Consueltundines, Narratio 248.
•) Zie boven pag. 25. Zie ook Acquoy Versl. en Med. 25—30.
«) Volgens een mededeeling aan Prof. Huizinga van den heer W. A. A. Smit
is het bij de Doopschgezinde Giethoornsche boeren nog heden ten dage gewoonte nieuwe kleeren expres te verstellen.
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wanneer men iets boven een zekere geldswaarde gebroken of weggemaakt heeft, of wanneer men iets verzuimd heeft, dat ingesteld
is met de bedreiging van „venia" bij verzuim ).
Hendrik van Herxen, die later als rector Dirc verre zou overtreffen
in nederigheid en ascetisme, was eerst lector geweest aan de Zwolsche school. Maar hij koos het leven in het Fraterhuis als de veiligste
en beste weg om den Heer te dienen. Rector Dirc het hem een langen
grijzen tabberd geven, in het oog vallend vormloos en te kort, en
een leehjk zwart overkleed, en zoo ging hij lang gekleed. Hij kreeg
een plaats in de kamer van den hospitilarius, om af en toe dat ambt
waar te nemen. En Dirc lette streng op, of hij niet soms eens iets
vergat, b.v. de deur te sluiten, of de bedden of de tafel in orde te
maken ). Juist omdat bij zoo veelbelovend was, waren de beproevingen, die de rector hem te doorstaan gaf, des te zwaarder. Als
het goud werd hij beproefd, lezen we van hem ).
Hendrik van. Heusden, kapellaan in Zwolle, was zoo getroffen
door de vrome levenswijze van de broeders, dat hij in hun huis
opname vroeg en kreeg. De rector vernederde hem op allerlei
wijze. Eens stuurde hij hem met een emmertje naar het water de
A in de stad langs de markt om water te gaan putten. Op den terugweg kwamen er allerlei menschen naar hem toe, die natuurlijk
hem, den vroegeren kapellaan, van dat vernederende werkje wilden
ontlasten en hem het emmertje uit de hand nemen. Maar hij zeide:
„Ik moet dit zelf doen". Diezelfde keer of een andere moest hij
ook een mosterdvaatje meenemen, om op de markt mosterd te
gaan koopen ). Met nadruk zegt de Voecht erbij: Tune fratres ita
exercebantur, in den ouden, strengen tijd. Gerard van Vollenhoven, de bekende hbrarius, was ook niet zonder oefening en beproeving geworden tot een „spiegel der nederigheid en gehoorzaamheid". Zelfs, wanneer hij in neerslachtigheid of verzoeking
tot den rector ging, gaf deze hem wel eens een disciplien met de
I roede, inplaats van troostwoorden. En, wonderlijk genoeg, hij ging
\ daardoor getroost en van zijn neerslachtigheid genezen, heen ).
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i) Consuetudines, Narratio 265.
*) Narratio 177—78.
") Narratio 186.
') Narratio 63.
) Narratio 94.
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Toch blijkt ook in dit opzicht, hoe verstandig en gematigd Dirc
was in de leiding van het huis. We hebben het reeds opgemerkt
toen we den geest van het fraterhuis bespraken en daarbij wezen
op de consuetudines, die telkens tegen overdrijving waarschuwen.
Eens was kok in het huis een leek Helmicus, vóór zijn komst daar
een ruwe boer, ook daarna heftig en zonder maat in zijn strijd
tegen den duivel en zichzelf. Van een dief, die in de stad opgehangen en toen onder de galg begraven was, gaat hij 's nachts het
lijk opgraven, om de huid voor zich als kleedingstuk te gebruiken.
Maar als de rector het merkt, wordt de huid weggegooid en een
einde gemaakt aan deze ziekelijke en onmenschelijke wijze van
zelfvernedering *).
Het was niet alleen de rector, die de broeders oefende, ze deden
het ook elkaar, zooals we meer dan eens lezen, tenminste ook al
weer in den goeden ouden tijd *). De voorbeelden, die we soms hiervan vinden, zouden we haast met het woord „plagen" kunnen ft
betitelen. Ze zeggen b.v. tegen een nieuwen broeder: „Wat zullen
we met je doen? Over een poosje zal je blind zijn, en dan zal je
een geleider noodig hebben" ). Een van de broeders kan wegens
lichamelijke zwakte het leven in het fraterhuis niet volhouden, en
wordt naar Harderwijk gestuurd om den rector van de nonnenkloosters daar te helpen. Als hij in Zwolle op bezoek komt, zeggen
de broeders tegen hem, dat hij nogal dik geworden is, en een goed
leventje heeft, om hem te „vernederen" *).
Dat ook Dirc als rector geen moeite ontzag om veelbelovende
jongelingen te behouden voor het leven i n dienst van God, zooals
hij het van zijn standpunt in een klooster of fraterhuis natuurlijk
het volmaakst verwezenlijkt zag blijkt uit wat de Narratio hier
soms over verhaalt. Albert van Calcar, (de latere rector) een zoon
van den aanzienlijken Lambert Paep, raadsheer van den hertog van
Kleef, was naar Zwolle naar school gestuurd en woonde in het
Domus Parva. Aanvankelijk weigerend zich om de geestelijke
s

*) Zie ook Acquoy Versl. en Meded. 30.
) More primitivorum fratrum zegt de Voecht, als hij het erover heeft.
Narratio 178.
*) Narratio 178.
') Narratio 103.
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dingen druk te maken, kwam hij er door de aansporingen van
een stadgenoot*) en vooral door wat hij las over de „vier uitersten"
toe om, na het voltooien van zijn studie, opneming in het Fraterhuis te vragen. Dit was zeer tegen den zin van zijn vader, die groote
plannen met den begaafden zoon had. Maar allen tegenstand ten
spijt ging Albert met de broeders mee naar Doesburg (ze moesten
juist uitwijken wegens het interdict). De vader echter kwam, toen
brieven en boden niets uitwerkten, zelf tijdens een afwezigheid van
heer Dirc, en nam den jongen mee naar Calcar. Bij zijn thuiskomst
schreef Dirc aan Albert een brief, dat hij direct terug moest komen.
E n toen zijn vader eens door den hertog van Kleef opgeroepen was,
gelukte het Albert, uit de bewaking, waarin hij thuis gehouden werd,
te ontsnappen en naar Doesburg te komen. De rector stond op
van tafel, toen hij hem zag binnenkomen, en omhelsde hem met
blijdschap. En het verdriet en de wanhoop van den vader, die, toen
hij, thuiskomend, zijn zoon niet vond, in hevige gemoedsbeweging
met de hand op den muur sloeg en uitriep: „O, wach en wapen,
hij is weg", bewoog het hart van den rector blijkbaar even weinig,
als dat van den kroniekschrijver, die als conclusie zegt: „En zoo
ontsnapte hij aan zijn ouders, en bleef voor altijd bij ons" *).
Het is een houding, die we Dirc persoonlijk niet kunnen aanrekenen, maar die volkomen past in de waardeering van het leven
in dienst van God tegenover dat in de wereld, ook in de sfeer van
onderdrukking van alle natuurlijke neigingen. Veel krassere staaltjes
ervan weten we uit andere stichtingen, b.v. uit het vrouwenklooster
Diepenveen. Met list en onder vermommingen werden jonge
meisjes, kinderen dikwijls nog, geholpen om het klooster te bereiken,
» 1 e V i n n n m o ? v i n o hierin niet meewerkte. En al komt een ridderlijke
I vrouwe met gevolg om haar dochtertje terug te halen, ze moet onI verrichter zake terugkeeren *).
i
Als rector van het Zwolsche huis is Dirc van Herxen zeker een
heel belangrijke figuur geweest. Toen hij het bestuur erover kreeg,was het nog klein, hoewel het begin onder Gerard van Calcar al
») Gerard Scadde, de latere rector van den Bosch. Zie Narratio 120 (*).
*) Narratio 120—132.
.
») Kühler, Brinckerinck 150—161. De blijdschap over de victorie die een
zuster op zichzelven behaald had, was zoo groot dat de wereldsche droefheid
van haar nabestaanden niet werd geteld, zegt Kühler.
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dadelijk goed geweest was. Dirc heeft in de meer dan veertig jaren
van zijn- bestuur de goede gewoonten geconsolideerd, er een geest
van arbeidzaamheid, soberheid en ware vroomheid gevestigd, die
het Zwolsche huis tot een voorbeeld hebben gemaakt. Wie zich
een beeld wil vormen van een Noord-Nederlandsen fraterhuis op
zijn best, bij leze de beschrijving die de Voecht in zijn Narratio
geeft van het Zwolsche Clerkehuys en zijn bewoners onder het
bestuur van Dirc van Herxen. „Daar blonken de broeders uit door
goede zeden, zooals ze door een zoo voortreffehjken leermeester
en rector, heer Dirc, onderwezen en opgevoed werden, wiens reuk
van heiligheid zich verspreidde over het heele land" ).
1

*) Narratio 69.

H O O F D S T U K III
DIRC VAN HERXEN EN HET ZWOLSCHE FRATERHUIS IN BETREKKING
TOT DE BUITENWERELD

Een beschrijving van D i r c van Herxen als rector van het fraterhuis i n zijn tijd, die zich beperkte tot wat we er tot nog toe over
gezegd hebben, zou aan beiden groot onrecht doen.
Want wèl is het dagehjksche leven van de broeders binnen het
eigen huis de kern van hun gemeenschap, het voornaamste doel
van hun leven, maar daarnaast zijn er verschillende terreinen aan
te wijzen, waarop men hun werkzaamheid ontmoet.
A — Bemoeiingen met de schooljeugd
Toen i n de vorige eeuw de aandacht van de historici de broederschap uit de vergetelheid te voorschijn riep, was het juist het werken naar buiten op één terrein, dat de meeste belangstelling wekte.
De overschatting en onjuiste beoordeeling van wat zij voor onderwijs,
opvoeding en wetenschap gedaan zouden hebben, heeft hun een
tijdlang een verkeerde plaats gegeven i n de ontwikkeling van M i d d e l eeuwsch tot humanistisch ). Door een meer onbevooroordeelde
kijk, en vooral door de vele bronnenpubhcaties is deze fout langzamerhand hersteld, en zijn de verdiensten van de broeders op dit
gebied teruggebracht tot hun ware proporties ) .
1
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Tegenwoordig kunnen we wel spreken van een communis opinio
i n dezen.
Zeer verhelderend is m i . het onderscheid, dat Leitsmann maakt
tusschen een eerste en een tweede periode met als grens ± 1450 ) .
Vroeger is de aandacht meest gericht op de tweede periode, waardoor
men onwillekeurig de rol van de broeders i n het licht zag van het
*) Delprat, Mohnike, Ullmann e.a.
•) Hirsche, Acquoy, Leitsmann, Möbius, Schulze, Schoengen e.a.
) Leitsmann, UberbKck 38.
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toen in de Noordelijke landen opkomend humanisme. Het bronnenonderzoek, dat de waardeering wijzigde, heeft zich voornamelijk
uitgestrekt over het ontstaan en den eersten bloeitijd van de fraterhuizen, en het is met dezen bloeitijd, dat we te maken hebben bij de
bespreking van Dirc van Herxen's rectoraat.
Een algemeen oordeel over de beteekenis van de broederschap
voor het onderwijs en den vooruitgang van de beschaving ligt niet
op onzen weg.
B e t r e k k i n g t o t de s c h o o l r e c t o r e n
Zwolle is een goed voorbeeld van den innigen, maar'indirecten
band tusschen school en fraterhuis ). Lang voordat Dirc van
Herxen de leiding van het laatste op zich nam, stond aan het hoofd
van de stadsschool de beroemde Johannes Cele ), die door verandering van leerplan, maar vooral doordat hij zijn leerlingen niet
alleen onderwees, maar ook opvoedde (in den geest van de moderne
devotie) de Zwolsche school tot een modelschool maakte en de
leerlingen van alle kanten deed toestroomen. Cele, die zelf een
vriend van de Groote geweest was (getuige de correspondentie, die
van hen over is )) heeft van het begin van de Zwolsche broederschap tot haar in nauwe betrekking gestaan. Hij fungeert als getuige
bij koopcontracten ), en wordt in 1409 door de Voecht genoemd
als een van de „familiares, qui domini Gerardi patris nostri consihi
utebantur". Tusschen hem en den nieuwen rector Dirc van Herxen
zullen vroomheid en studiezin en liefde voor het welzijn van de
scholieren een sterken band gevormd hebben.
1
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Cele's opvolger Livinus van Middelburg (1417—26) was een
groote vriend van de broeders, hij vluchtte met hen mee naar Doesburg tijdens het interdict. Nog in 1451 lezen we, dat hij aanwezig is
op een gezellige samenkomst van de broeders in Hulsbergen ).
Van Johan van Dalen, die na 1432 rector was, worden geen
speciale betrekkingen tot de broeders vermeld.
6

') Zie Schoengen, Schule v. Zw., vooral 41—63.
*) Literatuur over hem zie Narratio 7 ').
') Zie de uitgave van de Groote's brieven bij Acquoy, Noltè, de Ram,
Preger.
') Bijlage III 2, 14, Narratio 281, 294.
*) Narratio 66.
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Goede vriendschap dus, maar geen sprake van broeders als
leeraars. Als Hendrik van Herxen rijn intrede in het fraterhuis doet,
legt hij het ambt van lector aan de school neer
Waarin de broeders
den rector der school behulpzaam waren, en wat zij voor een belangrijk deel van hem overnamen, was de zielszorg voor de schoheren.
Z i e l s z o r g d o o r b i e c h t en c o l l a t i e
Een schoone gelegenheid was hier voor de devoten tot het vormen
van een ernstig levenden, vromen Clerus, die onmisbaar geacht
werd door Geert de Groote en zijn aanhangers voor een herleving
van de oude Christelijke zeden. Het materiaal voor de latere reguliere
en seculiere geestelijkheid was hier onder hun directe bereik, op
een voor goeden invloed zoo vatbaren leeftijd.
Het middel is natuurlijk: de biecht. Het werd gewoonte, dat
schoheren, die zich tot den ernst en de vroomheid der devoten aangetrokken voelden, bij de broeders hun biecht deden. De stadspastoor^
geeft er in 1418 speciale vergunning voor *).
Met andere stadgenooten, die hieraan behoefte hebben, komen de
schoheren ook op feestdagen, na afloop van de kerkdiensten, in het
fraterhuis voor de collatie. Dan wordt eerst een gedeelte uit de Sacra
Scriptura voorgelezen, over een eenvoudig, voor ieder begrijpelijk
onderwerp. Daarna gaat iedere broeder afzonderlijk praten met een
paar van de toehoorders, niet in den vorm van een preek, maar met
eenvoudige, hartelijk vermanende woorden, rekening houdend met
de persoonhjke behoeften van ieder. Meenemen naar zijn eigen kamer mag hij den gast niet langer dan een half uur ).
Op het uur van de avondcollatie's Zondags praten de broeders
samen over de schoheren „qui veniunt ad nos causa instructionis ,
om hen beter te leeren kennen en des te ijveriger te kunnen werken
aan degenen, die hoop geven op een goede toekomst *).
1 Het is hier, zooals steeds bij de moderne devoten, de methode en
I de zorgvolle belangstelling, die een nieuw element vormen. De inhoud van hun vermaningen is geheel Middeleeuwsch: als stof voor
de collaties wordt genoemd: de viciis, de virtutibus, de contemptu
s
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») Narratio 176—177; Schule v. Zwolle 115—119.
*) Bijlage V 2, Narratio 426—428.
») Consuetudines, Narratio 247.
) Consuetudines, Narratio 247.
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mundi, de timbre dei et similibus ). Johannes van Hatten, de bekende Deventersche procurator, zegt in de biecht tot de schoheren:
„Denk eraan, dat ge spoedig zult sterven, dat de duivel met ontbloot
zwaard achter U staat", om hen tot bekentenis van zonden op te
wekken. Maar na de biecht vroeg hij dikwijls: „Hoe is het nu, beste
jongen? Zal je een dienaar van den Heer Jezus zijn?"
Hoeveel waarde Dirc zelf hechtte aan zorgvol biechthooren en
aan vertrouwelijke vermaningen, toonen zijn paedagogische tractaten.
Hoe groot de eerbied was, die de schooljeugd voor hem koesterde,
bewijst hun gezegde, dat hij dagelijks met de heilige engelen omgang
had ).
We noemden de schoheren als een groep (en het is de meest
belangrijke groep) van Zwolsche burgers, die in aanraking kwamen
met de broeders. In de statuten wordt gesproken van scolares et afiX
boni viri, die naar de avondtoespraken op feestdagen komen
luisteren. Hoe groot het aantal belangstellenden gewoonlijk was,
hoe ruim dus de invloedssfeer, weten we niet. Dirc van Herxen
hechtte veel waarde aan deze uitbreiding van de zielszorg tot anderen
dan schoheren. Hij heeft zelf twee Dietsche boeken samengesteld
met stof voor collaties voor leeken (ze zijn niet bewaard) en sprak
soms ook zelf voor hen, op de groote feesten. Geen preeken in de
kerk dus, dit lezen we alleen van de biechtvaders van de zwolsche
Zusterhuizen, maar in het fraterhuis zelf. En hij deed het devoot
en met goede vrucht, zijn toehoorders in het hart treffend en hen
bewegend tot vrees voor God ).
1

2
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Tehuizen voor Scholieren
De invloed door biecht en collatie was echter slechts gedeeltelijk
en onvoldoende, wanneer de jongens verder aan zichzelf en hun omgeving overgelaten werden. Het is bekend, hoe ruw over het algemeen
de zeden onder de studenten en schoheren in dien tijd waren. In
Zwolle is het in 1450 zoo erg, dat de rector Johan van Dalen van den
') Consuetudines, Narratio 247, Narratio 180.
*) Een voorbeeld van de manier, waarop Dirc zelf zijn biechtelingen aanpakte, vinden we in D. Brinkerink, Van den deuchden der vurigher susteren
314, 315, zie Hyma 106.
') Narratio 64.
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bisschop het recht krijgt om de moedwilhgen te straffen, en in geval
van nood, de magistraat te hulp te roepen ). De schoherentehuizen
nu, die men ziet verrijzen in bijna alle steden, waar fraterhuizen
en scholen zijn, geven den broeders gelegenheid om de jongens
geheel onder hun toezicht en invloed te hebben.
In Zwolle is het verband met de werkzaamheid van Geert de Groote
zelf op dit terrein nog duidelijk aan te wijzen. De zorg voor de schoheren bestond hier al vóór de oprichting van het eigenlijke fraterhuis, Hendrik Foppens was nog door de Groote zelf naar Zwolle gestuurd, waar hij in een huis naast het Begijnhof leerlingen begon op
te nemen ). Toen hij in 1398 in het Gregoriushuis opgenomen werd,
bleef zijn huis bestemd voor devoti et clerici (= schoheren). Na verbouwing ± 1420 *) met het naburige huis, vroeger van Johannes
Ümmen, bleef het bekend onder den naam van Domus Minor, Domus Vicina, of Domus parva, onder het beheer van het Gregoriushuis.
Een procurator had er de leiding, benoemd door den rector van het
fraterhuis. Op een eenigszins losseren band wijst het feit, dat verschillende procuratoren niet tot de fraters behoorden, b.v. Johannes
v. Andernach *), later biechtvader van de zusters in Calcar, Livinus
van Middelburg, de schoohector, en Willem Witvoet ), een bekende
Zwollenaar en vriend van de devoten, die later zelf schoheren in huis
opnam en opvoedde in den devoten levenswandel»
In het Domus Vicina woonden geen pauperes scolares, maar
schoheren, die zelf voor hun kost en inwoning konden betalen.
Een beschrijving van het leven hier, toen Wessel Gansfort er woonde,
en Rutger van Doetinchem er procurator was, is elders reeds gegeven,
naar de Narratio ). Uit Wessel Gansforts verblijf ook nadat hij
scholier- af was, en alleen nog lector aan de Zwolsche school, zien
we dat er ook later nog andere devoti viri behalve de schooljongens
konden wonen.
Merkwaardig is het bericht, dat rector Livinus ook procurator
1

2
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')
*)
')
*)
)
«)
5

van Hattum I 401, zie ook 421.
Narratio 6; Schule v. Zwolle 47.
Zie Bijlage III 27, Narratio 306.
Narratio 69.
Narratio 198—200.
M . van Rhijn, Wessel Gansfort 33—36.
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van het Domus Vicina geweest is getuigend van een nauwen band
tusschen dit huis en de school. Misschien is schaarste aan broeders in
het fraterhuis na een epidemie, waaraan ook de vorige procurator
van het domus vicina gestorven was, één van de redenen van het
kiezen van een buitenstaander voor het ambt ).
Van grooter belang nog èn voor de school èn voor het fraterhuis
was het Domus pauperum. Het is niet zeker, wanneer dit huis
gesticht is. In de Narratio wordt het voor het eerste vermeld ± 1440 )
Van Albert van Calcar, later rector van het Gregoriushuis, en van
1444—1457 procurator van het Domus pauperum, zegt de Voecht:
a novo construxit anteriorem Domum pauperum que est major pars
aule, contingua coquine ). Hieruit blijkt dus, dat het vlak bij het
groote huis gelegen moet hebben. Uit een oorkonde echter weten
we, dat er ook een arme Fraterhuis gesticht is kort na 1433 in een
huis in de Diezerstraat ). Waarschijnhjk is dit dus een tweede huis
geweest. Dat er inderdaad meer waren blijkt uit wat de narratio van
Albert van Calcar zegt: „habuit et alios juvenes in aliis domibus, indutos capuciis, quorum pariter curam habuit, ut tenerent conditionem et alios mores bonos" ).
Ook een domus pro mediconbus heeft hij gehuurd, voor 30 a 40
jongens, tegen geringere betaling dus dan in het Domus Vicina.
Het ambt van procurator van het Domus pauperum was gewichtig.
Ook voor het materieele welzijn moest hij zorg dragen, door giften
in geld of natura of in legaten te bemachtigen. Johan van Wesel verstond die kunst goed, hij kreeg nu eens een koe, dan een vat boter,
dan weer éen testament )„ En de geestelijke leiding was niet minder
gewichtig en niet minder moeilijk. In goede manieren en in vroomheid moest hij voor de jongens, die beide van huis uit meestal niet
meegekregen hadden, een voorbeeld zijn. Schoengen merkt op, dat
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0 Kroniek Fraterhuis Doesburg, 7. De Voecht vermeldt hem met, maar
noemt geen ander voor dien tijd.
') Narratio 72.
') Joh. v. Wesel, procurator ± 1435—1444, Narratio 145,19a.
') Narratio 135 en 124 *).
') Op de schenkingsoorkonde (Bijlage IX 1, Narratio 466) staat: Prima
fundacio seu donacio Domus pauperum.
') Narratio 124.
) Narratio 145; Schule v. Zwolle 56.
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twee van de procuratoren, die uit de 15e eeuw bekend zijn, van aanzienlijke afkomst waren (Albert van Calcar en Jacobus de Voecht)
een bewijs, met hoeveel zorg ze gekozen werden uit de broeders.
Het Domus pauperum was hèt instituut voor de vorming van goede
latere kloosterlingen en broeders ). Vele van de fraters van het Zwolsche huis uit de tweede helft van de 15e eeuw zijn voormalige pupillen uit het Domus pauperum ).
Het leven in deze „kostscholen" is natuurlijk geheel in den geest
van dat van de broeders zelf. De kleeding was eenvoudig grijs ), ze
droegen tonsuur en kap, de kerkelijke plichten werden streng in acht
genomen, ootmoed en wereldverzaking met ernst ingeprent.
De goede zorg van de broeders, waar op te rekenen viel, bleef
Zwolle tot een gehefde school maken ook voor verderafgelegen streken, en zoo hielpen de broeders om de goede traditie in stand te
houden, tot het vormen waarvan zij voor Cele zoo'n steun geweest
waren.
1

2
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B — Broeders als biechtvaders in zusterhuizen en nonnenkloosters
Als we eens een hjst opmaken van de leden van het fraterhuis in
de jaren van Dirc's bestuur en hun levensloop nagaan, zien we,
dat ze bijna geen van allen rustig hun leven in het huis ten einde
gebracht hebben. De van Zwolle uit gestichte fraterhuizen hebben,
alle in het begin, en sommige ook later nog, Zwolsche broeders als
rectoren, vele zusterhuizen krijgen één of meer Zwolsche broeders
als confessores. Ook naar het fraterhuis in Amersfoort en het klooster
St. Janskamp bij Vollenhoven gaan Zwollenaars om de devoten
daar te versterken; de biechtvader van de zusterkloosters in Harderwijk krijgt een Zwollenaar als hulp. Naar alle kanten gaan ze dus uit.
De bezwaren, voor een broeder verbonden aan het ambt van confessor, kunnen we ons indenken. De opvattingen van de moderne devo1 ten over de vrouw zijn geheel Middeleeuwsch-ascetisch ). Het hoofd4

') Inleiding Narratio XXXV.
) Narratio 163, 166, 168, 193, 196, 197.
) Narratio 124 *). Vgl. ook J. Marx, Nic. v. Cusa, 242, waar de scholieren
van de Bursa Cusana in Deventer beschreven worden, en M . van Rhijn,
Wessel Gansfort 35 ').
) Vgl. ook Inleiding Narratio CXCIII.
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stuk „De castitate" van de Consuetudines ), staat in het teeken van
het daar geciteerde woord van Augustinus: „Cum muheribus sermo
brevis et rigidus est habendus". De grootste voorzichtigheid moet
in acht genomen worden, en het contact tot een minimum beperkt,
„ut perpetuam continentiam, que a nobis exigitur, semper inviolatam
custodiamus, et ne unquam sinistra de ahquo nostrum suspicio oriatur pro custodia castitatis".
De overgang van dit veilig besloten leven in het fraterhuis tot de
verantwoordelijkheid en de zielszorg voor een schare zusters, moet
heel groot geweest zijn ). Geen wonder, dat Dirc van Herxen er niet
gauw toe overging, één van zijn broeders ervoor te geven. Telkens
lezen we, dat hij het deed op dringend verzoek, na herhaaldelijke
aanvraag ). Zijn eigen gereserveerdheid en voorzichtigheid zal deze
aarzeling nog wel versterkt hebben. Dat deze volgens de Voecht, en
waarschijnhjk ook wel volgens anderen te ver ging, blijkt uit de reden,
die de Voecht aangeeft voor het overlijden van tien broeders in 1420
en '21: „Het huis was in dien tijd vol devote priesters en klerken, en
rector Dirc het niet graag broeders gaan naar zusterhuizen: God
zond daarom een pestziekte in het huis" ").
De last, dien Liefardus aan Dirc door zijn wangedrag als confessor
van alle Zwolsche zusterhuizen bezorgd heeft, zal zijn voorzichtigheid
wel niet verminderd hebben. Te prijzen is het dus, dat hij toch in zoo
vele gevallen broeders afgestaan heeft. We zien hier, dat de bezorgdheid voor het zieleheil van anderen, zelfs van vreemden en veraf-1
wonenden, werkelijk een actief element in de devotie was.
1
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Zusterhuizen in Zwolle
In Zwolle bestonden er in het jaar 1410, toen Dirc rector werd,
zes zusterhuizen, drie binnen de stadsmuren en drie erbuiten, alle
in korten tijd opgericht, kennelijk als gevolg van de verbreiding der
devotie in Zwolle. Toen deze er aanhangers begon te krijgen, bestond
er pas één, het Oude-Convent of Begijnhof ). Bij de komst van Hen8

*) Narratio 268.
*) Vgl. over de positie van biechtvaders in vrouwenkloosters ook J. C. Pool,
Fr ed er ik van Heilo, 12—19.
') Narratio 106, 207.
) Narratio 72
*) Vgl. hierover Lindebom, Hist. Ep. Dav. 369; van Hattum V, hoofdst.
IX; Narratio 6 *) en passim (vgl. Register).
4
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drik Foppens in Zwolle ontbrak er veel aan de goede orde en tucht
van het klooster, dat tot de derde Orde behoorde, en onder het bestuur stond van een terrninarius van het Minderbroederklooster in
Kampen. De Kampensche minorieten behoorden tot de groep Gaudenkes, die het met tucht en kloosterregels zoo nauw niet nam, en de
leider van het Zwolsche Begijnhof gedroeg zich ook in dien geest ).
Gesteund door kerkelijke en wereldlijke overheid wist Hendrik
Foppens met de Derde-Ordensregels ook den terrninarius te verwijderen, en eveneens de slechte elementen onder de zusters. Ze leven
voortaan zonder kloosterregel, „in mynnè, oetmoedicheden en kuysheden", met Hendrik Foppens als biechtvader. Eenige jaren vóór
1394 ) waren eenige „megheden ende weduwen'' samen gaan wonen
in een huis in de Nieuwe Diezerstraat. De stichter bepaalt, dat een
devoot priester haar besturen moet *). Het huis staat bekend als
St.-Caecihaconvent, in den volksmond „ten Kinderhuys", omdat de
zusters er meisjes uit de stad onderwezen in „deugden, zeden en
handwerken" ). Ook nog binnen de stad lag het Kadenetershuis of
St. Gertrudishuis, door Gertrud Kadeneters gesticht. Buiten de
Dieserpoort (waarschijnhjk omdat de magistraat stichtingen op
stadsgebied tegenwerkte) verrees „Op die Maet" ) in 1397; buiten
de Sassenpoort „Marienbosch of ten Bosch" ).
A l deze huizen waren onder directen invloed van Hendrik Foppens
en Gerard van Calcar tot stand gekomen, en stonden onder Hendrik's
leiding. In 1409 kwam er nog het Wytenhuis bij, gesticht, zooals we
al gezien hebben door Dirc van Herxen's oom Wyte van Windesheim,
ook buiten de poorten.
Na Hendrik Foppens' dood (1410), dus ongeveer bij het begin
van Dirc's rectoraat, werd door de „patres" besloten, dat de Deventersche rector Johan van Haarlem als biechtvader naar Zwolle zou
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*) Vgl. Narratio 15 en noten.
') Vgl. de akte uit dat jaar, Narr. 291.
') van Hattum V, 228.
') Vgl. Over dit huis Lindebom 371; van Hattum V, cap. XII; J. W. Wyndelts, Het St. Caecilia-convent te Zwolle (Tijdspiegel 1898, 58); Narratio
14 *) en Register.
) Vgl. Lindebom 380; v. Hattum V, Cap. XVI; Narr. 17 »)•
") Lindebom 380; v. Hattum V, Cap. XV. Narr. 17 ') en G . A. Meyer.
Het Buschklooster te Zwolle, Versl. en Meded. Ver. Ov. R. en G. 1920 (86).
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gaan, waarschijnlijk, omdat de jonge Zwolsche rector flinke hulp
noodig had in dit belangrijke deel van zijn werkkring ). Tot 143a
heeft Johannes van Haarlem het ambt waargenomen, als een „strennuus adjutor, promotor, et confessor" ). Evenals zijn voorganger
was hij een welsprekend prediker in de Zwolsche parochiekerk.
Maar de critiek, die hij niet spaarde tegenover de burgers en overheidspersonen, zette kwaad bloed, na het interdict mocht hij met
meer in de stad terugkomen. Tijdens de ballingschap waren de zusters in het geheim twee aan twee in Hattem bij hem komen biechten )
Eenige jaren na de terugkomst in Zwolle, gaat Dirc van Herxen
ertoe over om Liefaard *), een hd van de Zwolsche familie van Ulzen,
sedert kort procurator in het fraterhuis, tot biechtvader aan te stellen,
eerst van Ter Kinderhuys, Ten Bosch, Ter Maet en Kadeneters, later
ook van het oude Convent. Hij woonde, evenals zijn voorganger
in het Kinderhuis. Als een „vir pulcher et eloquens" beschrijft de
Voecht hem. Is dit uiterlijk weinig in overeenstemming met het devote ideaal, ook de innerlijke beheersching van wereldzin en vleeschelijke begeerten ontbrak hem, en tot groote schade en schande van
de zusters en het fraterhuis werd zijn bestuur hoe langer hoe slechter
en tuchtelcozer. Afzetten durfde Dirc hem niet uit vrees voor zijn
rijke verwanten in de stad. Eindelijk drong het bericht van zijn
wandaden door tot den bisschop in Utrecht, en is hij door den
officiaal opgeroepen en in Utrecht gevangen gezet. Wanneer
dit precies gebeurd is, is niet zeker, in ieder geval moet het
tusschen 1450 en 1457 plaats gehad hebben. Egbert van Beek
was al rector in Deventer ), in zijn biographie wordt de kwestie
Liefaerd genoemd als één van de zaken, die hem als medeleider
van het colloquium veel zorgen gekost hebben *). de Voecht ver1
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0 Dumbar, Analecta 61; Narratio 17').
*) Narratio 18.
) Narratio 18. Hij heeft in dien tijd ook een zusterhuis in Elten gesticht.
) Zie over hem Narratio 19 *) en Cap. XXXV.
•) Rector geworden in 1450.
«) Dumbar Vita Egb. ter Beek 173. Uit een oorkonde van 3 Aug. 1450,
opgemaakt door den notariusfcublicus Jacobus v. Goch in het Buschklooster
te Zwolle, zouden we opmaken.dat Jacobus, die na Liefaerd confessor van
het B. kl. geworden is, op dien datum al in die functie was, maar een zeker
bewijs is het natuurlijk niet.
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vertelt de heele episode op het eind van Dirc van Herxen's biographie. Of zijn levenswandel den hevigen afschuw, dien de Voecht
voor hem toont, verdiend heeft, is natuurlijk niet na te gaan, maar
het feit, dat de bisschop het ernstig genoeg vond om in te grijpen,
bewijst toch wel, dat er wantoestanden waren. Ook in de Vita Egb.
ter Beek wordt in dezelfde termen over Liefaerd gesproken als bij
de Voecht.
Moeilijk was het, om daarna geschikte personen voor het ambt te
vinden. Waarschijnlijk, omdat Dirc het niet aan één persoon toevertrouwde de tucht te herstellen, kreeg elk huis nu een eigen confessor,
een broeder uit het Zwolsche huis of een anderen vertrouwden
devoot. ) De gevolgen van het slechte bestuur bleven nog lang merkbaar. Eén van de nieuwe confessores moest al spoedig weer van zijn
ambt ontheven worden, omdat hij het niet aan kon ). Het Oude Convent kwam voortaan onder leiding van den rector zelf, het Wytenhuis waarschijnhjk ook.
We zien dus, dat de Zwolsche zusterhuizen Dirc in de tweede
helft van zijn bewind veel zorgen gekost hebben. Zooals we later
zullen zien, kwam hij ter wille van hen ook in een lang conflict met
het stadsbestuur en het Deventersche kapittel.
1
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Zusterhuizen buiten Zwolle
De Voecht heeft het Dirc verweten, dat hij in de eerste tien jaren
van zijn bestuur te karig was in het geven van broeders als confessores buiten Zwolle.
Inderdaad zijn vóór dien tijd maar enkele gevallen bekend, waarvan de één niet eens een broeder van het huis was. Tusschen 1409
en 1415 ) gaat Gijsbert van Vlijmen, één van de drie eerste broeders
van het huis, naar het klooster Bethanie bij Arnhem *), een Windesheimsch zusterklooster. Johannes van Andernach, vriend en geestverwant van de Zwolsche broeders, wordt naar Calcar gezonden, de
plaats, die zooveel Zwolsche fraters opgeleverd heeft, en een centrum van de heele devote beweging in het Kleefsche was. Hij werd
8

*) Narratio 20—21.
*) Narratio 190—92.
) In 1409 is hij nog in het huis, maar in 1415 wordt hij niet meer onder de
broeders genoemd. Narratio 43, 274).
') Vgl. hierover Lindebom 363; Acquoy Windesh., III, 215; Narratio 39.
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er kort na 1413 Confessor van het St.-Caecihahuis ). Dit wekte
spoedig door zijn bloei navolging in heel het Kleefsche land, Hard
werd hier ook gewerkt door Gerard van Rees, (van 1432—43 rector
van het Doesburgsche fraterhuis) die als het ware een hartstocht
had voor het stichten van zusterhuizen. Hij trok erop uit met twee
zusters en een zijde spek op z'n wagen (zoo vertelde men) en kon
het niet over zich verkrijgen een stad in het Kleefsche (hij was zelf
uit die streek) te verlaten, zonder er een begin van een zusterhuis
achter te laten. Na zijn dood zag iemand hem in een visioen met een
heele schare zusters voor Gods troon verschijnen ). Het is wel
mogelijk, dat Dirc ook zelf de pestepidemie gezien heeft als een vingerwijzing Gods, tenminste — kort daarna worden er twee naar Utrecht
gezonden, één naar het St.-Ursula of Brandolyklooster, ) één naar
het St.-Caeciliahuis ), een klooster van de derde orde op de Neude
(deze laatste is ook een van de vele devoten, die zonder lid van het
fraterhuis te zijn, toch geheel in den geest van de broeders leefden,
en onder de geestelijke leiding van Dirc van Herxen in Zwolle
stonden). Van het Caecihahuis was de eerste rector geweest Werembold, een leerling van de Groote zelf, groot vriend van Florens Radewijns, in zijn tijd de „Apostel van Holland genoemd" ).
Zooals Calcar in het Kleefsche, werd na 1423 den Bosch een centrum in het omliggende gebied. Daar was gesticht het zusterhuis
„ten Orthen" ) naar Johan ten Orthen genoemd, waar Johan van
der Zande de leiding kreeg. Het huis bleek in een groote behoefte
te voorzien, het stroomde vol, het getal klom tot 500 of 700 zusters.
Ze hielden zich, zooals de gewoonte was in de zusterhuizen, met
linnenweverij bezig, en hun arbeid werd zóó belangrijk, dat er
verzet kwam van het weversgüde. Eenige honderden van de zusters
gingen zich toen in Vucht vestigen *), waar Johan v. d. Zande's op1
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') Vgl. J. A. Wolff, Geschichte der Stad Calcar 37; Narratio 69 en 110. '
) Narratio 86, 87; Kroniek Fraterhuis Doesburg 33.
") Vgl. Mattheus, Fundationes et Fata 290; Narratio 81.
) Mattheus 281; Narratio 82; L . E. Bosch, Het St. Caec. klooster, Utr.
Volksalmanak 1861, (181).
) Dumbar 30; Chron. M . S. Agn. Pohl VII 508.
•) Schutjes, Gesch. Bisdom den Bosch IV, 477; Coeverincx, Analecta (ed.
v. d. Eisen en Hoevenaar) II, 172—192; Gramaye, Antiquitates Brabantie
Cap. VIII, 9; Narratio 80, 145, 146.
') Misschien al vóór 1435, vgl. Coeverincx 193.
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volger een huis voor ze b o u w d e K l a c h t e n over concurrentie
komen we meer tegen, in 1465 verbiedt de Zwolsche raad den zusters
het verkoopen van linnen bij de el ).
Het gerucht van den bloei van het huis in den Bosch verspreidde
zich, en op vele plaatsen in de buurt begon men er ook een te wenschen. Zoo hielp den Bosch bij de stichting van Zaltbommel ),
Rossum ), Wamel ) en den Briel *)• Van al deze huizen wordt in
de Narratio niet vermeld, of er nog Zwolsche broeders heen zijn
gegaan, het zal dus wel niet het geval geweest zijn. Zwolsche broeders gaan nog naar het klooster Bethlehem ) bij Utrecht, naar
het St.-Ursulahuis ) in Delft.
Een Zwolsche kapellaan, die lid van het fraterhuis geworden was
(hij is dezelfde, die in zijn proeftijd door Dirc van Herxen de stad
in gestuurd wordt om water te putten en mosterd te koopen) bestuurt
het zusterhuis van St.-Catharina in Zutphen zoo goed, dat het naar
hem nog lang Heer-Hendrikshuis genoemd wordt *). Oen op de
Veluwe heeft meer dan vijftig jaar een broer van Livinus van Middelburg tot biechtvader.
Bijzondere belangstelling heeft Dirc ook getoond voor het klooster
der Tertiarissen Sint-Janskamp buiten Vollenhoven ). De stichter
biervan is een oude bekende: de blinde Johan Ummen, één van de
eerste Zwolsche devoten. Hij schijnt een voorkeur voor leekenge2

a

4

5

7

8

10

') Narratio 146.
') G. A. Meyer, Het Buschklooster, 9a.
) Vgl. Schutjes V 985; Coeverincx II, 212; Narratio 81.
*) Schutjes V 612; N. C. Kist, Het klooster St.-Marienacker te Zaltbommel,
Archief v. Kerk-Geschs. XVI, 285; Narratio 81.
•) Schutjes V, 890; Lindebom 162; Narratio 81.
") H. Jager, De Brielsche kloosters, in Nijhoff, Bijdragen, IHe Reeks 1 en
2; Narratio 81.
') Narratio 97.
) Narratio 207.
») Lindebom 225, Narratio 63, 64; R. W. Tadama, Gesch. der stad Zutfen, 240.
") Vgl. hierover Narratio 13, 70, 71, 92 "), 34°, Acquoy, Windesheim III
34; J. C. van Slee, Mededeelingen aangaande het klooster St.-Janscamp, in
Versi. en Meded. Ver. Overijsselsch Recht en Geschs. 1910, 31—46; J. C.
van Slee, Archief Aartsb. Utrecht 1910, 69-103.
In het laatste artikel worden uitgegeven het Necrologium van het klooster en
een gedicht: „De loco et ministris Campi S. Jdhannis."
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meenschappen gehad te hebben: toen de van Zwolle uit naar den
Agnietenberg verhuisde devoten in 1398 tot de Tertiarissen overgingen, ging hij een huis met leeken beginnen bij Vollenhoven. De
behoefte aan leiding van geestelijken schijnt wel gevoeld te zijn: na
den dood van Johannes Ummen (1420) zendt Dirc op verzoek eerst
Johan van Rees, die echter slechts „een wile" minister blijft; ook een
tweede bolwerkt het niet, pas Albert Griet weet zich te handhaven.
Hij vergroot het priesterelement, en weet den tegenstand, dien de
leeken hiertegen toonen, te overwinnen. Na zijn dood (1437) zendt
Dirc nog eens „sollicitus, ut apparet, pro domo", Thomas Gueterswijck, een broeder uit Albergen, die het huis lang en goed regeert,
en aan het priesterelement blijvend den voorrang verzekert. Uit
Dirc's bemoeiingen in dezen zien we, dat het niet toevallig is, dat we
in de devote gemeenschappen de priesters een steeds grooter contingent gaan zien vormen: het blijkt, dat de leiders het bewust in deze
richting gestuurd hebben. Geen wonder: hoe meer ambtsdragers
binnen den kring der ware devotie, hoe meer kans op herstel van het
verval van kerk en christenheid.
Dat dit uitzenden van broeders naar verschillende deelen des
lands inderdaad ertoe bijgedragen heeft, om de devotie te verbreiden,
blijkt wel uit de goede resultaten van hun werk, en de achting, die
de confessores vaak in hun nieuwe plaats van inwoning zich verworven. In Delft krijgt hij den naam van „pater devotus sororum in
Hollandia". De hertog van Gelre was dikwijls onder het gehoor van
Gijsbert van Vlijmen, als hij in Arnhem preekte. Ook naar de collaties
van Herman van Elburg in het Caeciha klooster in Utrecht kwamen veel
buitenstaanders luisteren. Zijn arbeid als biechtvader strekte hij, met
toestemming van den pastoor, uit over vele mannen en vrouwen buiten het klooster. Bij zijn dood droeg hij dan ook een grooten schat
van verdiensten mee, zegt de Voecht ).
Hoewel dikwijls tientallen van jaren in den vreemde werkzaam,
bleven de broeders zich toch altijd in Zwolle thuis voelen, wie maar
eenigszins kon, kwam ieder jaar met de rectoren van de fraterhuizen
op het colloquium, of op de aderlatingsdagen, de enkele dagen i n
het jaar die de broeders in het huis op hun wijze feestelijk doorbrach1

*) Narratio 83.

7°
ten *). Van één zegt de Voecht wat van velen gegolden zal hebben:
„Zij hart was meer bij ons dan bij de zusters" ).
2

C — Stichting van Niéuwe fraterhuizen
Een belangrijker deel van het werk naar buiten is dit stichten van
nieuwe huizen, en meer speciaal als directe arbeid van Dirc van
Herxen te beschouwen dan het voorafgaande. We zullen in het kort
de stichting der vier nieuwe huizen onder Dirc's bewind bespreken.
Den Bosch )
Het verzoek tot het zenden van Zwolsche broeders naar den
Bosch kwam in 1424 van de zijde van het Stadsbestuur. Een verzoek
van de stedelijke overheid zelf in dien tijd, waarin ze zoo naijverig
waren op alle vergrooting van macht van geestelijke corporaties,
moet wel een bijzonderen reden gehad hebben: de Bosschenaren
was het erom te doen om hun school tot bloei te brengen, door zich
de goede zorgen van de fraters voor de schooljeugd te verzekeren ).
Een huis en middelen van bestaan kon de stadsregeering, of misschien
particulieren verschaffen, maar de persoon, zonder wiens voorbeeld
en invloed geen gemeenschap van broeders succes zou hebben, moest
uit Zwolle komen.
Wat ook de bedoehng van het verzoek en latere directe bemoeiing
met het onderwijs geweest mogen zijn, de broeders, die Dirc naar
den Bosch gestuurd heeft, zijn begonnen, er een gewoon fraterhuis
te stichten, zooals het Zwolsche.
Als rector koos Dirc heer Gerard Scadde, broer van den anderen
Gerard Scadde, den eersten rector van het Zwolsche huis. De keuze
bewijst het belang van de zaak. Gerard was een gestudeerd man.
In 1400 was het zijn broeder gelukt hem bij een bezoek aan Zwolle
op den terugweg van Praag te bekeeren tot het devote leven, door
hem in krasse termen het verderfelijke van de keuze van het wereldsche leven aan te toonen. Een goede leerschool had hij in het Zwol8

4

') Narratio 202.
) Narratio 149.
') Zie over het fraterhuis in den Bosch de literatuur genoemd in Narratio
78') en verder Coeverincx Analecta II, (Hoofdst. IV) en I Bijlage, 325.
) Delprat 127; Inl. Narratio CXLIII. In 1425 is ook de Leuvensche hoogeschool gesticht, die goede voorbereidingsscholen wenschelijk maakte.
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sche huis gehad in dien armen en moeilijken begintijd, en gehoorzamen te allen tijde leerde hem het onderworpen zijn aan den jongeren Dirc, toen deze in 1410 het bestuur kreeg ). Nu werd hij waardig
bevonden om zelf de leiding te nemen, en hij deed dit dan ook geheel
naar wensch. Tot 1435 heeft hij het huis in den Bosch bestuurd.
Onder zijn opvolger pas kwam hier, zooals na verloop van tijd voor
bijna alle fraterhuizen, de periode van toename in personen en tijdelijke goederen, als de burgers zagen, dat de instelling hun vrijgevigheid waard was, en verdienstelijk genoeg, om hun schenkingen
tot verdiensten voor de eeuwigheid te maken. Hoe nauw de betrekking was tusschen het moeder- en het dochterhuis blijkt wel hieruit,
dat het laatste de statuten van het eerste in zijn geheel onveranderd
overnam *). Ook bevatte het Zwolsche Memoriale Defunctorum
een korte biographie van de eerste leden van het huis in den Bosch,
zooals ook van die van Deventer, Hulsbergen en Doesburg ).
Kennis van het Zwolsche Memoriale zou dus een zeer gewenschte
aanvulling zijn voor de spaarzame berichten over de nieuwe huizen.
De Zwolsche gebruiken van biechthooren van schoheren en andere
devoten, van collatie's 's avonds op feestdagen na afloop van de kerkdiensten werden ook in den Bosch gewoonte ).
Dat over het algemeen het huis gebloeid zal hebben, zouden we wel
aannemen naar analogie van het zusterhuis, waarheen de toeloop
zoo groot was. Misschien is het ook geweest wegens plaatsruimte
in het Gregoriushuis (ook de schutspatroon was uit Zwolle meegekomen) dat Johan van Wezel, die in 1444 biechtvader van de zusters
i n ten Orthen werd, er toe overging om ook broeders op te nemen,
en zoo langzamerhand in ten Orthen een tweede volledig fraterhuis
kreeg, ook met de Zwolsche Statuten, naast dat in den Bosch ).
Merkwaardig is het verschijnsel, dat hier in ten Orthen zoo een
1
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') Narratio 79, 80.
*) De Statuten v. d. Bosch bij Coeverincx, Anal. II, 93 vlgg. Hij heeft sommige capita volledig, andere gedeeltelijk. Slechts enkele zinnen verschillen
v. d. Zwolsche.
) Narratio 87.
) Coeverincx, Anal. I, 335. De bisschop van Luik regelt in 1450 de rechten v.d priesters v. h. huis in zake biechthooren.
') De Statuten bij Coeverincx zijn eigenlijk die van den Bosch en ten Orthen
samen, vgl. ook Schutjes, Geschs. Bisdom den Bosch IV, 388.
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dubbelklooster ontstond, een instelling, die door de kerk verboden
was, maar toch in alle tijden af en toe voorkwam. *)
Doesburg
Zooals we al meermalen vermeld hebben en later nog nader zullen
bespreken, werden de broeders, het lot van bijna alle geestelijken
deelend, in het jaar 1426 gedwongen Zwolle te verlaten, omdat ze
het pauselijk interdict gehoorzaamden tegen den wil van het stadsbestuur, dat aan de andere zijde stond in het Utrechtsche schisma.
Zij zochten een toevlucht op Geldersch gebied en wel in Doesburg.
Het had ook voor dien tijd niet aan devotie ontbroken in deze
plaats. Met name is bekend een priester, Dirc de Gruter, die in Deventer lector aan de school geweest was ten tijde van Geert deGroote ).
Zijn naam komt herhaaldelijk voor in de akten van schenkingen
aan geestelijke instellingen in Doesburg ). In 1405 had hij een huis
in de Bergstraat ingericht als woning voor de priesters van de al
vroeger door hem gestichte vïcarie van St. Catharina *). Zij zullen
een gemeenschappelijk leven leiden naar de gewoonten van de broeders te Deventer. Dit is niet het huis, dat de broeders bij hun komst
in Doesburg betrokken hebben. Dirc Grutershuis wordt nog genoemd in 1531 ) en is dus blijven bestaan naast het nieuwe eigenlijke fraterhuis. De Zwolsche broeders moesten in 1426 bij hun komst
een huis huren ). Later, in 1429 gaf Johanna Tengnagell, weduwe
van Dirc van Heeckeren, hun een woning in de Waterstraat. Het betrekken van dit huis kan wel aangemerkt worden als het begin van
het Doesburgsche fraterhuis ).
De komst van de Zwolsche broeders had al gauw grooten invloed
op den bloei van de Doesburgsche school. De Zwolsche rector L i v i nus van Middelburg, met de broeders meegekomen naar Doesburg,
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') Zie Moll, Kerkgeschs. II, 2, 58; Narratio 129 ')» alwaar verwezen naar
Heimbucher, Orden und Congregationen.
*) Dumbar, Analecta 3.
*) Inventaris Oud-Arch. Doesb. P. Nijhoff, passim.
*) Inventaris Oud-Arch. Doesb. P. Nijhoff, 59, 62, Zie ook Delprat 132.
') Inventaris O. A. Doesb. 114.
•) Narratio 84; Kroniek v. Doesburg 7.
') Literatuur erover genoemd in Narratio 84 ). Vooral de kroniek v. h.
Fraterhuis te Doesburg, in Hs. in het Rijksarchief te Arnhem. Zie over dit
Hs. Inleiding Narratio CXVII—CXVIII.
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kreeg ook hier de leiding der school. Vooral aan de zedelij k-godsdienstige opvoeding der schooljeugd werkten, gelijk elders, broeders
en rector samen. De school leverde een groot aantal vrome klerken
óp, die in vele kloosters en broederhuizen nog lang daarna de devotie,
waarin ze in Doesburg geoefend waren, verspreidden ).
In hun huis in de Waterstraat hadden de broeders intusschen
eenige jongeren erbij opgenomen, zoodat in 1432, toen de Zwollenaren weer naar hun eigen huis terugkeerden, het Doesburgsche kon
blijven bestaan, voorloopig nog gesteund door een kern van enkele
Zwolsche broeders, die achterbleven. Ook met huisraad en boeken
werd de jonge stichting vanuit het moederhuis geholpen. Als rector
bleef de Zwolsche broeder Gerard Negler *), uit Rees afkomstig,
dien we al hebben leeren kennen als ijveraar voor het stichten van
zusterhuizen. Hij had een moeilijken armen tijd mee te maken, en de
concfhcten met zijn eigen broeders die zijn pogingen om aan de armoede te ontkomen, hem bezorgden, kostten hem tenslotte het rectoraat ).
Pas in de veertiger jaren nam de welstand toe, in 1448 bouwen
ze een nieuw huis op een rustiger plaats dan het oude, al eerder een
eigen kapel *). Op het eind van de 15e eeuw is hun huis rijker dan
het Zwolsche, en „goed voorzien van devote broeders en tijdelijke
goederen", met een welvoorziene bibhotheek ). Verschillende zusterhuizen heeft het Doesburgsche huis geregeld van biechtvaders voorzien: Maastricht, Rees, El ten, Wamel, Syon, Kleef«).
Een succesvolle dochterstichting dus, dit Doesburgsche huis, zelf
weer een kern van devotie, met invloed in ruimen kring.
1
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Groningen
Over het Groningsche fraterhuis *) heeft lang het misverstand
*) Narratio 56, 89, Kroniek 7.
) Zijn familienaam kennen we alleen uit een oorkonde in het Doesb. Archief. Vgl. Inventaris 75.
*) Vgl. hierover uitvoerige beschrijving in de Kroniek n—16.
) Kroniek 21, 32; Inventaris 78, 79, 80.
*) Narratio 87.
') Zie het Necrologium vóór in de kroniek.
') Literatuur hierover genoemd in Narratio 104 *) verder nog: AckerStratingh in Bijdr. Geschs. en Oudheidk. Groningen VIII (1871) 64; M . van
Rhijn, Wessel Gansfort 30 en (•); E . H. Roelfsema, Het klerkenhuis te Groningen, in Groningsche Volksalmanak 1920.
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geheerscht, als zou het pas in 1457 gesticht zijn. Door onderzoek van
stukken in het Groningsche archief kwam M r . H . O. Feith ) ertoe,
om aan te nemen, dat het tusschen 1426 en 36 al opgericht moet zijn.
De Narratio behandelt inderdaad de stichting na die van Harderwijk,
op het eind van Dirc's leven, maar dit is hieruit te verklaren, dat de
eerste rector, Willem van Groningen, aan wiens biograpbie de behandeling vastgeknoopt is, op die plaats aan de beurt is. Terminus a
quo is 1432, als de nieuwe rector, Willem van Groningen nog hd van
het Zwolsche huis is.
In 1436 wordt er in een schenkingsoorkonde al gesproken van
Willem Wigboldes „priester der clerckenhues in onsse stad". Een
nieuw huis wordt hun hierbij geschonken, op den Noordoost hoek
van het St.-Walburgsplein, ten Zuiden van het oude zusterconvent ).
Dat het geen losse gemeenschap is, maar wel degelijk opgenomen in
het verband van het Zolsche colloquium, zij het dan ook nog niet
als gelijkgerechtigd hd, blijkt uit een oorkonde van 1439, waar sprake
is van „een geesthke vergaderinghe van priester ende clercken, die
een ghemeijn leven leijden sollen na insettinghe der vergaderinge
bijnnen Deventer in heer Florens huus ende to Zwolle inder clercke
huys" ). En de prior van het klooster Frenswegen en de rectoren
van Deventer en Zwolle worden genoemd als een soort voogden, die
voor nieuwe bezetting van het huis moeten zorgen, als deze proef
mislukt. Waarschijnlijk hebben ze dus pas in 1439 de nieuwe woning
betrokken.
x
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De kerkelijke en wereldlijke autoriteiten vonden het blijkbaar noodig, zich eenige waarborgen te verschaffen, dat de nieuwe stichting
onder hun controle bleef, zooals we ook elders gezien hebben *).
Er zijn een aantal bepalingen over, waarbij de toestemming van
Kerkheer en Raad vereischt wordt voor verschillende zaken. Het aantal bewoners wordt op zeven bepaald, bij intrede moet men zijn erfgoed verkoopen, wat later door erfenis verkregen wordt, moet na
den dood van den broeder aan zijn erfgenamen vervallen ).
6

') Bijdragen Geschs. en Oudhk. v. Gr. VII (1869) 1.
) Bijdragen Geschs. en Oudhk. v. Gr. 10, 11. Over de plaats handelt
Feith hier uitvoerig.
0 Feith 12.
t) Vgl. de bepalingen in Zwolle in de akte van 22 Sept. 1394, Narratio 289.
') Ms. gevoegd bij de oorkonde van 1457, Groningsen Archief i457'*> Afgedrukt bij Acker-Stratingh. Bijdragen Gesch. en Oudhk. VIII, 64.
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De eerste rector heeft inderdaad nog een testament gemaakt,
maar later zal hier waarschijnhjk niet meer aan gehoorzaamd zijn;
in 1457 geldt de bepaling, dat de erfgenamen van broeders geen
recht hebben op het goed, dat deze aan de gemeenschap afgestaan
hebben. Deze eerste rector, Willem Wigboldes was zelf uit een aanzienlijke Groningsche familie (in de Narratio heet bij Willem van
Groningen). Hij kan maar heel kort hd van het Zwolsche huis geweest zijn ). In Groningen was hij ook priester van de St.-Maartenskerk. Hij maakte de gewone eerste arme en moeilijke jaren mee,
en wist het huis wel eenigszins uit de armoede te brengen. Maar
voor leiding geven was hij niet geschikt. „Non habuit tantam graciam
regendi, quantam loquendi", zegt de Voecht (zijn welsprekendheid
als prediker wordt geroemd). Misschien is hij om zijn weinig verstandig beheer zelfs afgezet ), en slaan hierop de eenigszins zonderlinge woorden van de Voecht: et quia parum supervixit, ipseibidem
mortuus est et sepultus. In ieder geval heeft hij plaats gemaakt voor
een anderen rector tusschen 1453 en 1455 ).
Van het testament, dat van hem over is, en waarin o.a. Dirc van
Herxen tot executeur benoemd wordt, is merkwaardig de plaats van
vervaardiging: het klooster Frenswegen bij Northorn. ) De betrekkingen tusschen het Groningsche huis en dit bekende Windesheimsche klooster in Oost-Friesland, die we al eerder opgemerkt hebben,
schijnen heel nauw geweest te zijn. De prior van Frenswegen nam
waarschijnlijk ten opzichte van de fraterhuizen in het Noorden dezelfde beschermende plaats in als zijn collega uit Windesheim tegenover de Overijsselsche.
Onder den tweeden rector nam de bloei van het huis spoedig toe,
ook materieel ).
Van 2 April 1457 (eenige weken na den dood van Dirc van Herxen
dus) dateert de oorkonde, die men vroeger voor de stichtingsoor1
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') Bij het lijstje, dat de Voecht geeft in 143a, wordt hij nog onder de broeders genoemd, even voor Hendrik v. Herxen, die ± 1430 hd geworden is.
) In Vita Egb. ter Beek (Dumber 173) wordt als een van de moeilijke dingen, die Egbert als leider van het colloquium mee te beslissen had, genoemd:
item in absolvendo Rectorem Fratrum in Groningen.
*) Zie oorkonden van die jaren in het Groningsche Archief.
*) Testament in Ms. Archief Groningen 1457 ") Het is van 1441.
') Narratio 103. Een groote schenking in 1468, vgl. Lindebom 116.
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konde, later voor de kerkelijke bevestiging van het Groningsche fraterhuis gehouden heeft ). Bij nader onderzoek blijkt ze echter niets
anders te zijn dan een copie van het formulier, dat bij de broeders in
gebruik was, om gemeenschappelijk den afstand van goederen te
bevestigen. De broeders van Hulsbergen legden de verklaring al af
in 1423, die van Zwolle in 1455. De oorkonde van Groningen van
1457 is een copie van de Zwolsche van 1455. Zooals we reeds besproken hebben, is het op schrift stellen van een dergelijke verklaring
geen stichtingsbrief en geen kerkelijke bevestiging. Het is eenvoudig
een nog eens gezamenlijk afleggen van beloften, die ieder bij zijn intrede reeds persoonlijk gedaan had. Het kan ook niet zijn een voorwaarde, om als gelijk gerechtigd hd van het Colloquium erkend te
worden, want dan zou het Zwolsche huis, al sedert jaren hoofd van
het Colloquium, zelf pas in 1455 aan die voorwaarde voldaan hebben.
Wat de Statuten van het Groningsche huis betreft: uit de woorden
„na insettinghe der vergaderinge bijnnen Deventer in heer Florens
huus ende to Zwolle inder clercke huys" mogen we opmaken, wat
ook te verwachten was, dat de eerste rector de statuten van het
moederhuis meegenomen heeft naar de nieuwe stichting, zooals
gewoonte was.
1

Harderwijk
De laatste in de rij van de dochterstichtingen van Zwolle onder
Dirc's bestuur is Harderwijk. Hier is het weer de stadsregeering, die
het verzoek doet. „Pater noster requirebatur ad incipiendum novam
congregationem in Harderwijck", zegt de Voecht ) In een akte van
12 Januari 1441 dragen schepenen en raad aan Dirc van Herxen en
de andere priesters van het Zwolsche Klerkenhuis een huis en hofstede in de straat van Sevenhusen over, op voorwaarde, dat er binnen
twee jaar een „vergaderinghe der priesteren en clerken na mameren
van her-Florenshuys te Deventer ende van der Clerkehuys te Swolle"
a

*) Oorkonde in triplo Gron. Archief 1457 ( ); één op perkament, met transfix v. David v. Bourgondie en zijn zegel, twee afschriften op papier met transfix, + nog éen zonder transfix.
*) Narratio 99. Zie voor literatuur Narratio 99 (') en verder Bouman,
Geschs. Geld.Hoogeschool I, 6, 8; Narratio, Bijlage XIII 1, 2 (285, 286).
Dr. J. S. van Veen, Voormalige Geld. Hoogeschool, in Bijdr. en Meded.
Vereeniging Gelre I (1898) 1 vgl.
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gevestigd zou worden ). Zij zelf zeggen, dat ze de stichting wenschen
„tot vermeerringe Goids diensts ende urne nut ende orbaronser
stat". Misschien verwachtten zij van de zorg der broeders voor de
schoheren ook grooten toeloop naar de stadsschool, die in hetzelfde
jaar een nieuwen rector krijgt, in wiens instructie staat, dat hij 300
uitheemsche schoheren zal moeten houden ).
Als rector zond Dirc erheen Godfried van Kempen, (vroeger wel
zonder grond voor een broer van Thomas gehóuden *). Eerst kreeg
hij nog een paar broeders uit Zwolle mee, tot er van elders genoeg
gekomen zouden zijn. In 1442 ) krijgen ze een huis ernaast erbij ten
geschenke. Maar heel vlot gaat het ook hier in het begin niet. Van
alle kanten rezen moeilijkheden (van welken aard, vermeldt de Voecht
niet) zoodat de vooruitgang „in temporahbus et personis" te wenschen overliet. Godfried gaf het tenslotte op, en keerde naar Zwolle
terug, omdat hij te oud was om het bestuur goed te voeren ). Zijn
opvolger is Johan van Goch, een broeder uit het huis zelf, die te
voren als provisor opgetreden was. Dezen Johan van Goch te idenficeeren met den bekenden theoloog Johan Pupper van Goch •),
lijkt mij om redenen van chronologischen aard niet aannemelijk ).
De Harderwijksche rector kan één van de vele Johann's uit Goch
zijn, die we in de 15e eeuw telkens tegenkomen ).
Er is geen reden om aan te nemen, waarom niet het zoo kennelijk
van Zwolle uit gestichte Harderwijksche huis de Zwolsche Statuten
zou hebben overgenomen. Wel is waar bezitten we in M S . 129 E 4
Kon. Bibl. Den Haag fol. 4r—i3r een aantal leefregels voor bewoners
van een broederhuis, uit Harderwijk afkomstig. Maar deze bevatten
in hoofdzaak een beschrijving van de gebeden voor verschillende gelegenheden en van wat er op de getijden gelezen moet worden. Het
1
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*) Bijlage XIII 1, Narr. 285. Volledig in Archief Aartsb. Utrecht V, 117.
*) Schassert, Beschr. v. Harderwijk I, 58; Bonman I, 8; Delprat 145.
*) Delprat 146.
) Narratio 486; Archief Aartsb. Utr. V 118.
*) In 1452 komt hij nog in een akte als rector voor.
') Vgl. O. Clemen, Joh. Pupper v. Goch, Leipzig 1896,31.
') Diens verblijf aan de Universiteit te Keulen zou dan moeten vallen tusschen
1452 en zijn verkiezing tot rector, en dus middenin zijn lidmaatschap v. h.
fraterhuis, verblijf in Keulen en rectorschap beide tusschen 1452 en 1459; in
dit jaar vertrekt hij naar Thabor bij Mechelen.
) Vgl. Clemen 30 (»).
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is heel goed mogelijk, dat er naast de officieele statuten, die wel
geregeld voorgelezen werden, maar niet in ieders bezit waren, kortere
geschriftjes met practische leefregels en nuttige raadgevingen in
omloop waren, waarvan we dan hier een exemplaar zouden hebben
van een Harderwijkschen broeder.
Er is aan Dirc zelf een zeer direct aandeel toe te schrijven in de
stichting en instandhouding van deze nieuwe huizen. Het is merkwaardig voor de geschiedenis en de werkzaamheid van de broederschap, die als geheel zoo'n onpersoonlijk karakter draagt, dat èn
het eerste begin, èn de latere uitbreiding steeds het werk van bepaalde
personen geweest is. Hun invloed zou echter niet zoo gemakkelijk in
ruimen kring ingang gevonden hebben, als niet dat, wat zij te brengen hadden, al spoedig in vaste, gemakkelijk over te brengen vormen
geconsolideerd was. Hoewel de Voecht de stichting van nieuwe
huizen telkens behandelt onder het hoofdstuk, dat handelt over den
persoon, die als rector uitgestuurd wordt, begint hij toch iederen
keer met Dirc's aandeel in het werk. Aan hem wordt een huis voor
de nieuwe stichting geschonken, hij heeft de verantwoordelijkheid
voor het slagen en het toezicht, hij moet ingrijpen als dit noodig
mocht blijken.
Deze zorg deelde hij echter, zooals die over alle huizen, die tot het
Zwolsche colloquium behoorden, met de andere paters, die met hem
de leiding hiervan hadden.
D — Het Zwolsche Colloquium
O n t s t a a n v a n het c o l l o q u i u m
De geschiedenis van het Zwolsche colloquium ligt nog bijna
geheel in het duister door het ontbreken van alle officieele bescheiden.
Noch de statuten, noch de protocollen en akten zijn over, slechts uit
verspreide berichten en uit vergelijking met het Munstersche Colloquium, waarvan we de bescheiden wel kennen ), kunnen we eenige
gissingen maken.
2

») Vgl. hierover Delprat 249; Busch, Liber de Reform. Monast. 666; Narratio passim (zie Register i . v.); Kroniek Fraterhuis Gouda, ed. Hensen, in
Bijdr. Hist. Gen. X X (1899) 15 vlgg. 34, 35 vlgg. 45Kroniek Fraterhuis
Doesburg 15, 18. Doebner, Annalen und Akten, passim.
') In R. Doebner, Annalen und Akten des Fraterhauses zu Hildesheim,
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Hoe de ontwikkeling geweest is van een eenvoudig samen bespreken van eikaars belangen en een natuurlijk overwicht van de twee
oudste huizen tot een georganiseerde vereeniging met statuten en
reglementair erkende suprematie van Zwolle, Deventer en Hulsbergen, is niet na te gaan. In het begin zijn het de rector van Deventer
en de prior van Windesheim, die in alle belangrijke gebeurtenissen
van het Zwolsche huis gekend worden ). In 1415 worden ze in een
verklaring van de gezamenlijke broeders met name als raadsheden
genoemd ).
De dochterstichtingen uit den eersten tijd (Amersfoort en Delft
van Deventer, Albergen en Hulsbergen van Zwolle) stonden natuurhjkerwijze eenigszins onder toezicht van de moederhuizen. Nog
in 1423 maken de Hulsbergsche broeders de bepaling dat er in hun
levenswijze niets veranderd mag worden zonder raad en toestemming
van den prior van Windesheim en de rectoren van Deventer en
Zwolle ). Hier is dus nog geen sprake van de latere suprematie van
Deventer, Zwolle èn Hulsbergen samen.
Het waarschijnlijkst lijkt mij, dat de rectoren er eerst toe gekomen
zijn, om terwille van het noodzakelijk geworden contact een „Annuale
colloquium" te houden. In het begin in Deventer, toen Florens Radewijns nog de leider was ), later in Zwolle, omdat dit door Dirc van
Herxen meer en meer het centrum van de devote beweging geworden
was, en omdat de Windesheimsche prioren in het vlak bij Zwolle gelegen Windesheim den derden Zondag na Paschen hun jaarhjksch
generaalkapittel hielden ). Waarschijnhjk is wel van het begin af
het Zwolsche colloquium op dienzelfden tijd geweest *), en heeft de
prior van het klooster Windesheim steeds als raadsman gefungeerd,
zooals die van Northorn bij het duitsche colloquium ).
De Voecht knoopt zijn eerste bericht over het colloquium in Zwolle
vast aan de uitweiding over Dirc als pater omnium devotorum. Klaar1
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*) Aanstelling v. d. eersten rector, benoeming van een Zwolschen biechtvader, keuze v. d. nieuwen rector.
) Narratio 277.
*) Archief Aartsb. Utrecht V, 82.
') £ i e Busch, Chronicon Windesemense Cap. XV, Grube 42.
') Grube, Inleiding Busch XXIX.
) Vgl. Acquoy, Windesheim I 238, II 372. Schoengen, Inl. Narratio
CXCVII.
') Doebner, 254.
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blijkelijk beschrijft hij hier den toestand van ± 1420—25 *). Uit
de jaarhjksche besprekingen zal dan langzamerhand een vastere organisatie gegroeid zijn onder suprematie van Zwolle, Deventer en
Hulsbergen, met een gereglementeerde visitatie. Eigenaardig is het,
dat de Zwolsche Statuten de keuze van de visitatoren als vrijwillig
door het huis zelf stellen ), want later werden de visitatoren wel
degelijk aangewezen ).
In 1431 vind ik het eerst in een oorkonde gesproken van: de huizen
van Zwolle, Deventer en Hulsbergen en de andere, die daaraan
ondergeschikt zijn, als aanduiding van de gezamenlijke huizen van
het colloquium ). Dan is dus de toestand geconsolideerd. De opperleiding berustte bij Zwolle, daar werd ook het archief van het colloquium bewaard. Uit de opsomming, die Lindebom geeft van de
tot de Zwolsche groep behoorende huizen, blijkt, dat ook de ZuidNederlandsche hiertoe behoorden ). We lezen ook van een Deventerschen rector, dat zijn visitatiereizen zich over Zuid-Nederland
uitstrekten *).
Gedurende Dirc's bestuur heeft het colloquium, beginnende met
de vijf huizen Deventer, Zwolle, Delft, Hulsbergen en Albergen (dit
laatste werd in 1447 in een klooster veranderd) zich uitgebreid
door de stichting van den Bosch, Doesburg, Groningen, Harderwijk en Gouda in de Noordelijke Nederlanden, Luik, Antwerpen,
Gent en Leuven in de Zuidelijke. In Zuid-Nederland is meer werken
en invloed van Deventer te bespeuren (Leuven en Luik zijn beide
door Deventersche broeders gesticht) de Noord-Nederlandsche zijn
bijna alle dochterstichtingen van Zwolle.
a
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De jaarlijksche vergadering
Op den Zondag van Misericordia (3e na Paschen) waarschijnhjk
al den Zaterdag ervoor ) komen de rectoren van de fraterhuizen èn
7

*) Narratio 77.
*) Narratio 259.
») Vgl. ook de Hüdesheimsche Statuten: Visitatores per generale capitulum
deputentur, Doebner 214.
*) Narratio 515.
') Lindebom, Hist. Episc. Dav. 106—133.
') Dumbar 173.
') De afgevaardigden van het Munstersche Colloquium moeten zorgen
„feria sexta ante Misericordiam" in Zwolle te zijn. Doebner 257»
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de biechtvaders van zusterkloosters, die onder toezicht van de
broeders staan (want ook deze nemen aan de vergadering deel)
bij elkaar.
Het zal in Zwolle wel ongeveer op dezelfde wijze toegegaan zijn
als op het colloquium in Munster ). Met gezamenlijke gebeden
wordt daar de eerste avond geopend, daarna een kort inleidingswoord
van den voorzitter, in Zwolle dus Dirc van Herxen. Den volgenden
morgen (allen slapen in het huis en moeten tevreden zijn met wat
men hun bieden kan) worden de Statuten voorgelezen, en de gebeden
opgezegd voor de broeders, die in het afgeloopen jaar gestorven zijn.
De rector wijst iemand aan om notulen te maken. Dan worden de
zaken, die aan de orde zijn besproken, b.v. moeilijkheden van jonge
huizen, aanvragen om steun, toelating van nieuwe huizen, beslechting van geschillen. Kosten in het belang van het colloquium gemaakt, worden vergoed. Iedereen moet een rijnschen gulden storten
Zoodat er in den loop van het jaar geld in kas is, als er eens plotseling
een huis geholpen moet worden. In Zwolle was het blijkbaar de gewoonte, dat de procurator met zijn muts rondging om de bijdrage
op te balen. Van Johan van Wezel zegt de Voecht, dat hij gewoon
was, een gouden denarius te geven „ad pileum procuratorfs".
Tenslotte worden de visitatoren benoemd. In den eersten tijd was
het de gewoonte, dat al de rectoren ieder jaar ontslag uit hun ambt
vroegen, en dan opnieuw aangesteld werden, zooals dit ook bij het
Windesheimsche kapittel gebeurde ). Dit maakte natuurlijk het
verwijderen van ongewenschte personen gemakkelijker. Later schijnt
het in onbruik geraakt te zijn ).
Tusschen het Duitsche en het Hollandsche colloquium is van
1437 af geregeld contact. Dan wordt in Munster besloten, dat ieder
jaar twee afgevaardigden naar Zwolle zullen gaan en omgekeerd ).
Zonder twijfel is Dirc zelf ook meer dan eens naar Duitschland geweest, en heeft hij de broeders daar met zijn wijsheid en rijpe ervaring
terzijde gestaan.
J
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*) Zie Doebner 249.
*) Narratio 146; vgl. ook Acquoy. Windesheim II, 93 (').
') Acquoy, Windesh. II, 93; Narratio 143.
') Narratio 146* sicut tune moris fuit.
) Doebner 257.
s

6

82
De v i s i t a t i e
Het verloop van een visitatiebezoek wordt beschreven in de
Zwolsche Statuten ). Als de twee vreemden gekomen zijn, worden
alle broeders gezamenlijk door den rector vermaand om vrijuit te
spreken. De visitatoren praten eerst met den rector over den geestelijken en materieelen toestand van het huis. Vervolgens moet ieder
van de broeders, van den oudste af, bij hen komen om te vertellen
of zij fouten zien in rector of broeders, of de oefeningen niet te slap
of te streng zijn. De klachten en opmerkingen, die van gewicht zijn,
worden genoteerd. Daarna worden, zoo noodig, vermaningen uitgedeeld. Bij alles echter moet van beide kanten de meeste voorzichtigheid en gematigdheid in acht genomen worden. Tot slot een
toespraak tot de verzamelde broeders: ut post istam caritativam visitationem remaneat major pax et concordia inter fratres, major
obedientia et promptitudo uniuscuiusque ad profectum suum."
De visitatoren van een bepaald huis hielden het heele jaar een
sobrt toezicht, en konden in moeilijke gevallen te hulp geroepen
worden, hetgeen inderdaad herhaaldelijk gebeurde. Verplicht was
hun komst als de broeders den rector wilden afzetten, of als er wegens
sterfgeval een nieuwe gekozen moest worden *).
Een nieuw huis stond de eerste jaren waarschijnlijk onder speciale
bescherming van één van de ouderen, b.v. dat van Gouda onder den
Delftschen rector. Als het dan levensvatbaarheid getoond heeft,
wordt het toegelaten en valt ook onder de visitatie ).
1
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De l e i d i n g v a n het c o l l o q u i u m , D i r c v a n H e r xen „pater o m n i u m d e v o t o r u m "
Hoe voorzichtig de patres waren in hun leiding weten we b.v. uit
de geschiedenis van het huis in Gouda, dat van 1425 tot 1456 moest
wachten, eer het, na allerlei mislukkingen en tegenspoeden, rijp
geacht werd, tot het colloquium toegelaten te worden.
De „patres" namen hetjzeer kwalijk, als één van de rectoren zonder
*) Hoofdstuk de Visitatoribus, Bijlage II, 1, Narratio 259—260.
0 Narratio 259.
) Vgl. het Goudsche huis, waarvan in 1451 gezegd wordt: domus nondum
a patribus visitabatur, nee accepta fuerat a colloquio eorum, et nondum admisaione ordinaria admissa et certis privilegiis ad hoe necessaria communita. Kroniek Gouda 28.
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hun medeweten belangrijke besluiten nam ). B.v. als de Delftsche
rector een paar broeders naar Gouda stuurt, op een verzoek uit die
stad, voor een nieuwe poging tot een huis, zegt de Voecht: het gebeurde „sine scitu patrum de colloquio, quos in hoe satis offendit" )
Als over zijn optreden oneenigheid ontstaat in het Delftsche huis,
wordt de zaak eerst naar het colloquium verwezen, en daar nog eens
ter onderzoek opgedragen aan twee rectoren. Deze beslechten dan
het geschil.
Illustratief voor de leiding is ook de geschiedenis van het conflict
van Gerard van Rees met zijn Doesburgsche broeders ). De rector
was, om uit de armoede van den eersten tijd te geraken, begonnen
met het bebouwen van land. De broeders vonden deze bezigheid
niet geschikt wegens het nauwe contact met wereldsche heden, dat
het meebracht. De visitatoren, om raad gevraagd, konden den rector
niet overtuigen van ongelijk, en afzetten durfden ze hem met „timentes graviorem disturbationem". Op een geheime boodschap naar
Zwolle kwam Dirc van Herxen zelf, met den Deventerschen rector.
Zij gingen ertoe over, om Gerard af te zetten (1443). Maar over de
keuze van een nieuwen rector konden de broeders het niet eens worden. „Tedio fracti" gingen de patres tenslotte maar naar huis. Gerard meende nu den knoop door te hakken door zelf weg te gaan, na
een van de broeders tot rector aangesteld te hebben. Maar toen hij
hem meebracht op het eerstvolgende colloquium, om de keuze te
laten bekrachtigen, bleek deze oplossing buiten de patres om hun
goedkeuring niet weg te dragen. Nog eens kwamen Dirc en Godfried van Meurs naar Doesburg. De candidaat van Gerard werd afgezet „nullis suis demeritis exigentibus sed ordinatione divina, ut
firmiter creditur". Deze ordinatio divina ging echter klaarblijkelijk
gepaard met het vaste voornemen van de visitatoren, om niet langer
gestoord te worden door het eigenmachtige optreden van Doesburgsche rectoren: tot rector kozen ze een jongen broeder, die voortaan alles eerst overlegde met de broeders en met Dirc van Herxen.
We zien hieruit, dat het ambt van visitator geen sinecure was, dat de
1
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') Zie de Geschs. van het Goudsche huis in de Kroniek v. h. Fraterhuis te
Gouda, Bijdr. en Mededeel. Hist. Genootsch. X X (1899) —46.
) Kroniek 14.
*) Kroniek van Doesburg 15, 16.
1

2

8

4

leiders van het colloquium hun gezag wisten te handhaven, al kostte
het wel eens moeite, en dat hun leiding voorzichtig en matigend was.
Gedeeltelijk zal de persoon van Dirc van Herxen wel dezen stempel
van voorzichtigheid en bedachtzaamheid op het geheel gedrukt
hebben, maar als we naar het Münstersche colloquium kijken, zien
we, dat daar dezelfde geest heerscht. En bij het Windesheimsche kapittel zijn strenge bepalingen, om geen nieuwe broeders toe te laten,
vóórdat voldoende inkomsten hun toekomst verzekeren ). Men heeft
dit wel eens als verwijt laten gelden, en het zoo voorgesteld, alsof,
vooral onder dwang van buiten, de vroeger spontane en vrij zich
bewegende broederschap zich aan banden gelegd heeft door de organisatie der colloquia ). Zoo wordt echter eenerzijds het spontane
element overschat (dit is slechts aan heel enkele van de eerste devote
eigen geweest) en aan den anderen kant te weinig gelet op het onvermijdelijke van den remmenden invloed van iedere organisatie.
Wel is het goed opmerkzaam te zijn op het willen gaan van eigen
wegen en het eenigszins ingaan tegen de organisatie, zooals b.v. bij
het Hildesheimsche huis in Duitschland te zien is.
1

2

De rectoren van Deventer en Hulsbergen en de prioren van Windesheim, met wie Dirc samengewerkt heeft in de leiding van het colloquium, zijn alle tamelijk bekende figuren. En in het Heer-Florenshuis en in het Hieronymushuis heeft veertig jaar lang, bijna even
lang als Dirc zelf, één rector aan het hoofd gestaan, zeer bevorderlijk
dus voor de continuïteit en stabiliteit in de leiding,
f In Deventer, was het Godfried Toorn van Meurs *) (1410—1450)
die één jaar ouder was dan Dirc en nog met hem in Deventer op
school geweest was. Hoewel zelf streng geoefend door rector Aemihus
\ van Assche (1400—1404) kon hij het als rector niet over zich verkrijgen, dezelfde strengheid toe te passen. Zelf placht hij te zeggen,
dat hij om dit verzuim wel in het vagevuur zou komen. Zijn belangstelling en zorg strekte zich alleen uit tot de vragen van godsvrucht
en levenswandel („que conscientiam tangunt"), met uitwendige dingen bemoeide bij zich weinig. In de practische leiding zal Dirc dus
wel niet veel steun aan hem gehad hebben. Zijn opvolger Egbert ter
') Grube. Inleiding Busch X X X I I .
») Vgl. E . Barnikol, Studiën zur Geschichte der Br. des gem. Leb. passim,
b.v. 125 vlgg.
») Vgl. Dumbar 114—120; Frensw. Hs. foL 471:—49»/.
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stond meer in de verhouding van jongere leerling, dan van
gelijke tot den ouden, eerwaardigen vader. Hartelijke vriendschap
zal het vooral geweest zijn, wat Dirc ondervond van Rutger van Zon, I
rector van Hulsbergen, één van de oudste bewoners van het Zwolsche 1
fraterhuis, in 1411 naar Hulsbergen gestuurd als rector ). Zijn goedhartigheid en medelijden worden geroemd, zijn waardeering van
kameraadschappehjken omgang blijkt uit zijn initiatief tot het houden
van een jaarlijksche gezellige samenkomst van de broeders van Deventer, Zwolle en Hulsbergen in het Hieronymushuis. Zijn gastvrijheid toonde hij ook tijdens het interdict, toen hij aan vele voortvluchtige devoten onderdak verleende, zelfs een nacht aan alle Zwolsche
broeders samen. Hij ontving allen „gudertyrliken, myt temote ghaende handen, mit groten herten, mit wilhghen gemode, ende hantierden
sie seer menschehken ende andienden hem guetlike allent des hem
noet was toe eten ende te drincken ende tot husinghe" ). Zoolang
Johannes Vos van Heusden, de vrome en bekwame tweede prior van
Windesheim ) leefde, zal hij wel tot Dirc gebleven zijn in de verhouding van oudere tot jongere, van raadsman tot leerling. Johannes
Vos neemt in de Wmdesheimsche kloostervereeniging dezelfde plaats
in als Dirc van Herxen in de broederschap: onder hem neemt het
klooster uit- en inwendig in bloei toe, neemt de organisatie vaste
vormen aan en ontstaat onder wijs bestuur het verband van de Windesheimsche kloostervereeniging. Deze is de broederschap hierin
eenige decenniën vóór.
Tijdens Johannes Vos' bestuur is hij het centrum van de heele
devote beweging, Windesheim de plaats, waar de devoten om raad
en steun komen. „Zooals meester Geert de Groote de oorsprongen
de eerste vader geweest is van alle moderne devoten van dit land, tot
wien allen, die begeerden God te dienen altijd een veilige toevlucht
hadden, en na hem de eerwaarde vader heer Florens Radewijns, de
eerste rector van de klerkenvergadering in Deventer, zoo is de devote
vader, onze broeder Johannes van Heusden, prior in Windesheim, '
hun trouwe opvolger geworden in de zorg van raadgeven, helpen en
a
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') Vgl. over hem vooral Vita dom. Egberu' ter Beek, Dumbar 168—178.
*) Vgl. over hem Ms. 8849—59 Bourg. Bibl. fol. i27r—i3or; Frensweger
Hs. fol. i43r—i47r; Narratio 64, 65.
*) Frensw. Hs. i63r.
) Zie over hem Acquoy. Windesheim I 229,—240.
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verdedigen," zegt Johannes Busch ). Hij legt er sterk den nadruk
op, dat Vos zijn zorg over alle devoten gelijkelijk uitstrekte, broeders
en zusters des gemeenen levens evengoed als kloosterlingen. Na hun
jaarlijksch colloquium waren de patres van de fraterhuizen gewoon,
om de besluiten nog eens met Johannes Vos te gaan bespreken. Hij
vergeet erbij te vermelden, dat van den Windesheimschen prior na
diens dood (1424) de leiding overging op den Zwolschen rector, terwijl de Voecht het doet voorkomen, alsof Dirc reeds in het begin van
zijn rectoraat de vraagbaak en raadsman aller devoten was. Was er
misschien eenige naijver in den laatst en tijd van Vos' leven? In dien
tijd schrijft Dirc hem eens „gravi cum querela" een brief over het
feit, dat twee jongens, door Dirc naar Windesheim gestuurd, daar
geen nachtverblijf gekregen hebben ). Maar vóór den dood van den
prior komen nog eens alle broeders van Zwolle, Deventer en Hulsbergen in Windesheim, om door hun raadsman voor het laatst toegesproken te worden *).
De volgende prior van Windesheim, Willem Vornken *), is een
streng ascetisch en vroom man, maar niet zoo'n persoonlijkheid als
Johannes Vos. Van dien tijd af is Dirc zeker de eerste. Wel bleef het
kerkhof van Windesheim tot lang na Dirc's tijd den gestorven
broeders een laatste rustplaats verschaffen, als herinnering aan
den tijd van bescherming en zorg. Dat Dirc ook een vriendschappelijken omgang gehad zal hebben met Thomas a Kempis, den ouden
schoolkameraad, die nu vlak in zijn nabijheid woonde, wordt nergens vermeld, maar valt niet te betwijfelen.
„Pater omnium devotorum", lange jaren is Dirc het geweest. Alle
andere rectoren kwamen tot hem om raad. Van een jongen rector
heet het, dat hij nooit een nieuwen broeder aannam, zonder Dirc
van Herxen erin te kennen ). Niemand begon iets nieuws, voordat
hij eerst den Zwolschen rector geraadpleegd had, en naar zijn raad
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) Chronicon Windesemense. Cap. XV, Grube 41.
») Chronicon Windesemense. Cap. XIX, Grube 5a, 53.
Zie over de verhouding Broederschap-Windesheimsche kloostervereeniging
Acquoy, Windesheim III 169—381; hij accentueert beide m. i. iets te scherp.
») Chronicon Windesemense Cap. XXII, Grube 46—5a.
*) Zie over hem Acquoy Windesheim II106—110.
') Kroniek v. Doesburg 28.
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en wensen geschiedde het dan ). Evenals in het eigen huis, was het
ook in den ruimeren kring zijn persoon, die hem het gezag verleende.
Als een toonbeeld van heiligheid beschouwden hem de paters. Ze
kwamen des te liever op het colloquium, om hem daar te zien en te
hooren. Overal, waar hij kwam, werd hij met vreugde ontvangen,
het huis, waar hij zijn intrek nam, juichte over zijn komst ). Toen hij
in 1448 toevallig door Doesburg kwam op den dag, dat de broeders
daar hun nieuwe huis betrokken, beschouwden zij dat als een geschenk uit den hemel'.). „Pater onmium devotorum", • niet alleen
van de broeders en zusters en de Wïndesheimer kloosterlingen, maar
van allen, die de ware devotie liefhadden, ook al leefden ze in de wereld. We hebben herhaaldelijk voorbeelden gezien van menschen, die
uit verre streken naar Zwolle kwamen, om daar onder het oog van
den vereerden leider te leven, en van wie Dirc dikwijls nuttige arbeiders in den wijngaard maakte. We besluiten met den lof, die in een
beschrijving van een onder zijn bescherming staand klooster hem
toegezwaaid wordt *):
x

2

Is Theodricus erat, dictus vulgariter Herxen,
Vir probus et doctus, plenus amore Dei;
Zelus ei magnus pro lucrandis animabus
Semper erat, cupiit servus ita esse Dei.
Eius opem quivis querens sentire solebat,
Saltem devotis ipse patronus erat.
E — Verhouding van de broederschap in Dirc's tijd tot de
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten
Kerkelijke privileges
Als we de vroegste geschiedenis van de broederschap nagaan,
komen we herhaaldelijk aanvallen en verdenkingen van ketterij tegen.
Geert de Groote had hevige vijandschap verwekt onder de bedelmonniken en de seculiere geestelijkheid. De eersten had hij aangetast in de kern van hun bestaan: het leven niet van eigen arbeid,
maar van de giften van anderen; tegen de fouten van de laatsten
*) Narratio 77.
*) Narratio 58.
*) Kroniek v. Doesburg 22.
) De loco et nunistris campi S. Johanis, Arch. Aartsb. Utr. 1910, 94.
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waren sommige van zijn heftigste preeken gericht geweest (b.v. de
Sermo contra focaristas). Hem kostte het de mogelijkheid om te
preeken, door het bevel van den bisschop, dat voortaan diaconi het
recht hiertoe zouden missen.
Hier handelt dus de kerkelijke overheid onder den drang van de
oppositie. Maar al heel gauw neemt zij de nieuwe gemeenschap in
beschenning. Het aggressieve karakter verloor de beweging na den
dood van de eerste ijveraars, en de kerk volgde ook in dit geval de
taktiek, waardoor ze al zooveel oppositiebewegingen en kettersche
stroomingen meester geworden was: toelaten, wat maar eenigszins
geduld kan worden, het goede element erin voor de kerk ten nutte
maken, binnen de veilige omgrenzing van de kerkelijke zorg en tucht
de beweging zich rustig verder laten ontwikkelen. Dat het bij de
broederschap des gemeenen levens zoo goed gelukt is, komt, omdat deze nooit anti-kerkelijk-neeft willen zijn, en de gehoorzaamheid,
die ze van haar leden vroeg, bij de geboden van kerk en paus het
beginnen. De beschuldigingen, die nog telkens kwamen, waren meer
losse aanvallen, van de zijde van het monnikendom
Daartegenover komt al spoedig hulp van de zijde van gezaghebbende personen, die een verklaring van goedkeuring van de levenswijze
van de broeders afleggen.
In 1395 zijn het de prioren van de Windesheimsche kloosters Windesheim, Marienborn en Nieuwlicht ). In 1397 en '98 volgen dan
de adviezen van verschillende personen, die bij elkaar bewaard zijn
in het Haagsche Handschrift ), waarvan het voornaamste is het
tractaat Super modo vivendi, dat aan Gerard Zerbolt toegeschreven
wordt ) en de adviezen van eenige Keulsche rechtsgeleerden ).
In 1401 opent Frederik van Blankenheim de rij van bevestigingen
en privileges, door hem en zijn opvolgers aan de broeders gegeven *).
Zweder van Kuilenburg staat in 1430 aan de Zwolsche broeders toe,
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') Vgl. ook L. Korth. Die altesten Gutachten über die Br. des gem. Lebens.
Arcbiv. Köln, Mittheilungen XIII, 3.
») Fredericq, Geschs. Inquisitie II, 153; Fredericq, Corpus Documentorum
II, 156; Narratio Bijlage XVI 1, 499.
') Kon. Bibl. 70 H 78.
) Vgl. vooral A. Hyma. Is G. Z. the Autor of the Super modo viv.? Ned.
Archief Kerkgesch. XVI, 107 vlg.
•) Fredericq, Geschiedenis II 154» Corpus II 160—180.
«) Bijlage XVII 1, Narr. 512—5144
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de priesterwijding te ontvangen op de gemeenschap van h u n goederen ) .
Rudolf van Diepholt bevestigt en breidt uit i n 1451 het recht
van de priesters van het Zwolsche klerkenhuis, o m de biecht van
huisgenooten en andere devoten af te nemen ). I n 1455 bij de
bevestiging van de akten van afstand van goederen van Hulsbergen
en Zwolle, geeft hij h u n eenige nieuwe voorrechten, o.a. vergunning
om godsdienstplechtigheden te houden tijdens het interdict ). David
van Bourgondie is niet minder royaal met rijn gunsten. I n 1456
en 57 bevestigt hij vorige privileges „ o p voetspoor van rijn voorgangers Zweder en Rudolf" *). D e n i e n Maart 1464 heeft hij
rijkelijk rijn goedgunstigheid getoond i n verschillende transfixen
aan oorkondes van broeder- en zuster huizen ) . Het zal wel één
brief geweest zijn, waarvan de verschillende huizen een m i n of
meer gewijzigd afschrift konden krijgen. Deze akte van 1464 is
een opsomming van alle privileges, die hijzelf en zijn voorgangers
i n den loop der jaren gegeven hebben. Het toont ons dus den stand
van zaken op het eind van D i r c ' s bestuur en tegelijk den groei
van de broederschap gedurende zijn bewind van een kleine, arme,
nog vaak i n onzekerheid verkeerende gemeenschap tot een geëerd
instituut i n het kerkelijk leven van het bisdom Utrecht.
1
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Twee episodes, die van belang zijn voor de verhouding van broederschap tot kerk i n D i r c ' s tijd willen we nog i n het kort bespreken:
de zaak van Mattheus Grabou en het interdict.
M a t t h e u s G r a b o u en de zaak v a n de b r o e d e r s
in Constanz
vtëfiÉii-h
D e kwestie van Mattheus Grabou bracht de zaak van de broeders
op het concilie van C o n s t a n z ) . H i j was lector i n het Dominicaners

') Bijlage V 4, Narr. 428—429.
*) Bijlage V 6, Narr. 430—31.
*) Archief aartsb. Utr. V 89—94; Narr. 431—32.
*) Archief Aartsb. Utr. V 94—96; Narr. 433—34.
) Zie b.v. Bijlage V 10, narr. 437—441.
') Zie hierover Busch. ed. Grube 172—174; Delprat 53—57; H . Keussen.
Der Dominikaner M. Grabau, Mittheil. Stadsarchiv-Köln XIII 33—47; Fredericq, Corpus Doe. II 216—219, 397—411; Fredericq, Geschs. Inquisitie
II156; Narratio 105—107.
s
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klooster in Groningen. De nieuwe vorm van godsdienstige gemeenschap, die hij in deze streken zag, (hij kwam zelf uit Duitschland)
wekte zijn afkeuring en hij kwam ertoe een geschrift ertegen op te
stellen in een aantal stellingen. De voornaamste is:
„Nullus potest licite et meritorie, ymmo nee veraciter obediëntie,
paupertatis et castitatis consilia coniunctim extra veras religiones
manendo adimplere." Het is nog eens heel scherp gesteld de scheiding tusschen wat tot de rehgio in Middeleeuwschen zin hoort
( ± = kloosterorde) en wat daarbuiten valt. Vrijwillige armoede
buiten een kloostergelofte is niet alleen niet verdienstelijk, maar
verwerpelijk en kettersch, ja, het is een moord op zichzelf en
bestelen van zijn verwanten te noemen, als iemand afstand doet van
alle bezit zonder monnik te worden. Ook de paus kan tot zoo'n
levenswijze geen toestemming geven, ze is eenvoudig zondig. Het
klinkt eenigszins angstig als een roep om erkenning van de eeuwenoude instellingen en begrippen, waaraan de tijd bezig is te tornen.
Het geschrift komt in handen van de broeders. In één van de
fraterhuizen van Zwolle of Deventer (waarschijnhjk het laatste)
neemt de rector het geschrift uit elkaar en laat ieder van de broeders
's nachts een gedeelte overschrijven, zoodat er in één nacht een copie
van gereed is *). Aangeklaagd bij den bisschop van Utrecht, door
bemiddeling van den prior van Northorn wordt hij veroordeeld,
maar hij beroept zich op de Curie. Bij dit proces bleek, hoezeer de
broederschap reeds de sympathie had. Iedereen sprak ten gunste
van hen, zegt Grabou later zelf *).
Zoo kwam de zaak op het concilie van Constanz, als behoorende tot de sectio fidei. Na lang uitstel neemt eindelijk in 1418
de nieuwgekozen paus Martinus V de zaak in behandeling. Frederik van Blankenheim had een brief naar het concilie geschreven,
waarin hij de broeders en zusters des gemeenen levens prees en
verdedigde ). Vier verdedigers vonden ze er ook in de twee rectoren van de Windesheimsche kloosters Windesheim en Belhem (in
3

') Busch 172 vertelt het van Godfried van Meurs, evenzoo HS B. Narratio;
HS A. Narr. van Dirc van Herzen.
*) Keussen 6 (geciteerd naar een overdruk van het artikel in de Mittheilungen).
) Busch 173.
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Zwolle), Hendrik van Ahaus den rector van het Munstersche fraterhuis, en Everard Swane, kanunnik in Oldenzaal ). Hij deed dienst
als instigator et promotor en heeft tenslotte den eisch geformuleerd.
Als Grabou niet wil toegeven, wordt door den kardinaal van Aquileja
het vonnis geveld, te Florence in zijn huis i Mei 1419 ). Het tractaat wordt als kettersch veroordeeld en moet verbrand worden,
hijzelf wordt gevangen gezet, tot hij herroepen zal hebben, de diocees
van Utrecht zal voortaan verboden terrein voor hem zijn.
Een succes voor de broederschap dus, behaald bij het hoogste
lichaam der kerk ).
Belangrijker nog dan de veroordeeling van Grabou op zichzelf,
zijn de adviezen van de twee toonaangevende geestelijken van het
concilie, d'Ailly en Gerson, die we aan deze zaak te danken hebben.
d'Ailly had al in 1413, toen hij pauselijk legaat in Duitschland
was, van zijn welwillendheid tegenover de broederschap blijk gegeven,
door op verzoek van de fraterhuizen van Zwolle, Deventer en Munster de adviezen van de Keulsche rechtsgeleerden te bevestigen ).
We begrijpen de welwillendheid, als we daar lezen, dat hij ziet, hoe
zij leven „more primitive ecdesie rehctis sarcinis". Dat moet naar
den zin geweest zijn van den ijveraar voor de reformatio en voor het
verwijderen van alle onnutte bijvoegsels om te komen tot de oorspronkelijke eenvoud en zuiverheid van het kerkelijke leven. Dit is
een gemeenschappelijke factor van moderne devotie en reformstreven, een eisch van den tijd, die beiden verstaan en op eigen wijze
ontwikkeld hebben. Ook in Constanz zegt d'Ailly weer ): de hoofdstelling van Grabou is tegen de beginselen van de eerste Christengemeenten, zooals uit de Handelingen der Apostelen blijkt. Het is
kettersch om te zeggen, dat er buiten de monniksgeloften geen ware
rehgio bestaat: „quoniam christiana vera est rehgio etiam apud seculares". Het tractaat van Grabou is kettersch en tegen de H .
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') Busch 173.
*) Keussen 18.
') In het archief van het Zwolsche huis waren de documenten over dit proces aanwezig, vgl. de Voecht: sicut de illo plenius scriptum habemus. Misschien was er een exemplaar van dezelfde notarieele akte van het proces, die
het fraterhuis een Keulen waarschijnlijk in bezit gehad heeft (Keussen 3).
') Bijlage XVI, a, Narratio 501—511.
') Fredericq, Corpus II aai.
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Schrift. Gerson voegt er (den 3en April 1418) nog zes stellingen bij ),
waarin hij ook aantoont dat de ware Christelijke religie evengoed
buiten een orde betracht kan worden. Als voorbeeld zijn er Christus
zelf, de apostelen, de eerste Christenen. De status van ordensgeestelijke is slechts een weg om de volmaking te bereiken, maar als zoodanig niet volmaakt.
Dit ware christelijke leven, waarvan Christus en de apostelen en
de eerste christengemeenten het voorbeeld gegeven hebben, hebben
Geert de Groote en al zijn volgelingen op hun wijze in de praktijk
van het 14e en 15e eeuwsche kerkelijk leven willen verwezenlijken.
Scherp licht op het belang van dit streven, afgezien van de vormen,
waarin het verwerkelijkt werd, werpen weer uitlatingen als deze van
de twee vooraanstaande kerkreformatoren van begin 15e eeuw.
1

Het U t r e c h t s c h e s c h i s m a en het i n t e r d i c t
De gelegenheid om hun gehoorzaamheid aan den paus te betoonen
kregen de broeders tijdens het Utrechtsche schisma, toen Rudolf
van Diepholt, gesteund door het Oversticht, en Zweder van Kuilenburg, de door den paus geconfirmeerde en tijdelijk in het Sticht
zegevierende candidaat met elkaar dongen om den Utrechtschen bisschopszetel na den dood van den grooten bisschop Frederikvan
Blankenheim (1423) ).
Politieke belangen spelen in dezen strijd een grooten rol: Rudolf
wordt gesteund door de Lichtenbergers en de Hoekschen (de Voecht
noemt de partij, die Zweder uit,Utrecht verdreef, eenvoudig „Hoexen") de kansen van Zweder en Rudolf in Utrecht gingen op en neer
met den strijd in Holland. In 1426, toen Zweder uit de stad Utrecht
verdreven was, sloot hij een alliantie met Gelre. Met Philips van Bourgondie stond hij al eerder in verbinding. Bij de wereldlijke Staten
van Sticht en Oversticht bestond de duidelijke wensch om zelf hun
landsheer te kiezen, en niet hjdehjk af te wachten, wat de Curie hierover zou beschikken.
Toch moeten we, geloof ik, bij de houding van de broeders niet
2

') Fredericq, Corpus II 222—224.
•) Vgl. Th. a Kempis, Chronicon Cap. XX en XVIII, Pohl VII; Busch,
Chronicon Cap. XXXIV, ed. Grube 331—335, 399 en 406; Dumbar, Analecta
71—77; Narratio 83—86; Delprat 59—64; Acquoy, Windesheim II 110-121;
van Hattum, I 319—364; J. de Hullu; Het Utrechtsche schisma.
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aan politiek of partijbelang denken. Hen kabeljauwschgezind te
noemen, en dus conservatief, staande aan de zijde der vorsten en
minder aan die der gemeenten (Delprat), is het aanleggen van een
onjuisten maatstaf. Wanneer niet het interdict tot partijkiezen
gedwongen had, zouden de broeders rustig voortgeleefd hebben,
Zonder zich aan de twisten, waar de wereldsche menschen zich druk
over maakten, gelegen te laten hggen. Het interdict echter (den
i6en September 1425 afgekondigd) beval aan alle geestelijken in
die deelen van het bisdom, die aan Rudolfs zijde stonden, zelf de
kerkelijke plechtigheden te staken en niet aan andere deel te
nemen. Alle geestelijken in Overijssel werden nu door de wereldlijke overheid voor de keus gesteld, den godsdienst te blijven bedienen, of uit te wijken. Ze kozen bijna zonder uitzondering het
laatste.
De Deventersche broeders trokken Paschen 1426 op bevel van de
schepenen uit de stad weg, naar Zutphen. Daar zetten ze onder veel
moeite hun werk voort, ze hielden toespraken in de volkstaal op feestda gen voor Deventersche bannelingen en Zutphensche devoten en
schoheren ). Tot de Zwolsche broeders was het bevel om weg te
gaan, als ze zich niet wilden neerleggen bij de wenschen van de stadsregeering, iets eerder gekomen, den 2Qen Maart iüs6 ). Alleen de
Narratio bericht, dat zij inderdaad ook slachtoffers van hun gehoorzaamheid aan 's pausen bevelen geworden zijn. Vroeger heeft men,
deze bron niet kennende, er wel eens aan getwijfeld *), hoewel de
waarschijnhjkheid toch niet groot was, dat de Zwolsche magistraat,
die een heftig partijgangster van Rudolf was, geen maatregelen tegen
de verstokte devoten genomen zou hebben. Dat Zweder den 31 en
Maart 1430 een voorrecht verleent aan de „priesters en klerken van
het klerkenhuis in Zwolle", bewijst niet, dat deze op dat oogenblik in
Zwolle waren. In de verbanning zullen ze dezen naam toch niet opgegeven hebben.
Den eersten dag ging de tocht naar het Hieronymushuis in Hulsbergen bij Hattum, op Geldersch gebied, dat pauselijk gezind was
en dus niet onder het interdict viel. Hoe ze daarna in Doesburg zich
gevestigd hebben, weten we al.
l
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*) Dumbar, Analecta 71—75.
*) Narratio 83.
*) van Hattum I 357; Hofman, Archief Aartsb. Utrecht V 98 (*).
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De Zwolsche zusters bleven in de stad. Hun biechtvader nam
vanuit Hattum zijn werk waar, zooveel hij kon, soms geholpen door
een Hulsbergschen broeder, die zich in vrouwenkleeren moest vermommen, om veilig in Zwolle te kunnen rondloopen. We krijgen
den indruk, dat de magistraten van de steden de gelegenheid te baat
nemen, om heel wat oude haat en naijver tegen de kloosterlingen en
de devoten te luchten. Door de overheid en de burgers worden de
aan het interdict gehoorzamenden met smaad en verdrukking behandeld ). Afgevaardigden van de Staten gingen de kloosters rond,
in 1429 om de Windesheimsche kanunniken tot gehoorzaamheid of
uitwijken te dwingen. De stad Zwolle steldeeemge personen aan om
de goederen van Windesheim, Belhem en Agnietenberg tebeheeren,
na eenigen tijd eischen ook Deventer en Kampen een deel van de
inkomsten. Hoewel Zweder! tenslotte allen aanhang verloor, bleef
toch het interdict tot na den dood van Martinus V (i 20 Februari
1431).
2

Eugenius IV zond al gauw een gezant naar Utrecht om de kwestie
op te lossen, Johannes bisschop van Macon, met zeer ruime bevoegdheid van amnestie en opheffing van strafmaatregelen. Den iaën Juli
1432 werd de werking van het banvonnis geschorscht *), In de eerste
dagen van Juli had een bijeenkomst te Vianen (op de grens van het
Stichtsche gebied dus) plaats gehad van den legaat met de uitgeweken geestelijken van de stad Utrecht, en met de kloosterlingen.
Dirc van Herxen zal zeker wel behoord hebben tot de „devoti
patres", die evenals de prioren van Windesheim en Agnietenberg
na den goeden afloop van de beraadslagingen met de groote schare
geestehjken de stad Utrecht binnentrok, „cum leticia", zooals de
kroniekschrijver er, heel begrijpelijk, bijvoegt ). Alle kloosterlingen
trokken toen weer in vrede hun eigen huizen binnen, sommigen
vóór Maria Hemelvaart, anderen pas in September ).
De verstrooiing, hoe moeilijk ook voor degenen, die ze trof, droeg
4
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') Delprat 63.
') Th. a Kempis lx. 399; van Hattum I, 361.
') Zweder was niet al voor dien tijd gestorven, zooals de Voecht zegt, maar
den 9 Dec. '32 tot bisschop van Cesarea in partibus infidelium benoemd. 22
Sept. '33 overleed hij pas.
') Busch 335; Th. a Kempis 406.
') Busch 335; Narratio 92.
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veelvoudige vrucht: het fraterhuis in Doesburg, werk onder de devoten en schoheren in Zutfen; de monniken van Agnietenberg voltooiden
de reformatie van het klooster te Ludekenkerke; de zusters van
Buusken uit Deventer begonnen een huis in Wamel, Johannes van
Haarlem dat in Eken. Geen wonder, dat de kroniekschrijvers zeggen:
de duivel had gedacht op deze wijze alle devotie in het land te vernietigen, maar hij is bedrogen uitgekomen: „periculum versum est
in lucrum", „Hlusor humane salutus diabolus illusus est" ).
1

V e r h o u d i n g t o t de Z w o l s c h e m a g i s t r a a t e n
den stadspastoor
Bij de magistraat van de stad is van het begin af heel duidelijk
aan te toonen de angst voor opkooping van goederen in de doode
hand, en daarmee verbonden het tegenwerken van nieuwe kloostergemeenschappen en de pogingen om zeggenschap te krijgen over de
bestaande. Het is vooral de partij van de gilden, sedert 1371 in het
bezit van de regeeringsmacht, die in deze richting drijft ).
4 Maart 1385 bepaalt de raad: „wat erfnisse of tyns in testament
bynnen onser stad vryheden geleghen in kerken of gheestiiken personen ghegheven wart, dat sollen sie vercoepen bynnen jaers; weert
dat sy des niet en deden, soe wie die erfnisse en tyns den erfghenamen
desghenen diet ghegheven hadde" ). Het stichten van nieuwe kloostergemeenschappen op stadsgebied was eenvoudig verboden*).
Er is pas gelegenheid om een levensvatbaar fraterhuis te beginnen,
als de stadspastoor grond van de kerk ervoor afstaat. Toch weet ook
dan de magistraat zich eenige rechten voor te behouden op de bezittingen, voor het geval, dat de broeders de stad willen verlaten.
Den i3en Januari 1415, dus in het begin van Dirc's rectoraat,
worden § 330—38 van het Tweede stadsrecht afgekondigd, waarin
strenge bepalingen tegen opkooping van goederen in de doode
hand. De reeds bestaande kloosters zullen geen nieuwe leden meer
2
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0 Dumbar, Analecta 76, 77; Kroniek Fraterhuis Doesburg 7; Busch 334;
Th. a Kempis, 403.
*) Schoengen. De kloosterparagrafen in het Tweede Stadboek van Zwolle
Versl. en Meded. Ver. Beoef. Over-Recht en Gesch. 23 (1904) 12.
*) Cartularium Zw-Fraterhuis 6iv, Inl. Narr. CLX.
*) Dozy, Stadsrechten v. Zwolle 31,137; vgl. Schoengen, Schule v. Zwolle
49-
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mogen aannemen. Hierover ontstaat een proces tusschen de stad en
den bisschop, dat de stad verliest: de paragrafen moeten geschrapt'
worden. Er moet zelfs een pauselijk interdict aan te pas komen om
hen ertoe te dwingen. Den i3en December 1416 echter komt er een
eind aan de machtige positie van de gilden, die meer en meer hun wil
aan de regeering hadden trachten op te leggen den laatsten tijd."
Krijgsvolk van den bisschop komt in het geheim de stad binnan,
een gildefeest wordt overrompeld, en een goede honderd burgers
terechtgesteld. Bij dezen materieelen factor van tegenstand komt de
afkeer van wereldhngen tegen de devote levenshouding, die van het
begin af vanzelfsprekend met de m'euwe beweging gepaard was
gegaan. Met de biechtvaders van de zusters, die vaak preekten in
de kerk, en een scherpe tong in het hekelen van de fouten van regeering en burgerij hadden, was de verhouding steeds gespannen. Johannes van Haarlem werd na het interdict niet meer in de stad gelaten ). Er was in dien tijd van gewelddadigheden en vechten om de
macht nog wel het een en ander te hekelen in de Zwolsche toestanden. Maar we begrijpen ook, hoe weinig de goed bedoelde vermaningen en preeken van de devoten uitgewerkt zullen hebben.

1

1

Het lijkt wel of de verhouding tusschen de overheid, en in het algemeen tusschen de burgerij en de devoten zich langzamerhand
meer verscherpt. De houding van de laatsten in het interdict zal
nog lang verbittering nagelaten hebben.
De woorden van de Voecht: Et quoniam ei (d. i . Joh. van Haarlem)
Suollis redire non hcuit, pater noster venerabilis dedit unum de fra-o
tribus nostris, dominum Liefardum, intraneum Suollensem, ipsis
sororibus rectorare et confessere", duiden wel aan, dat deze keuze
eenigszins onder dwang van buiten geschiedde. Het is vooral
over de zusters, dat de strijd in dezen laatsten tijd van Dirc's
bestuur loopt. Uit allerlei bepalingen ) bhjkt duidelijk de neiging
van het stadsbestuur èn bij de seculiere geestelijkheid van de stad
om de zusters aan den invloedssfeer van het fraterhuis te onttrekken.
De stadspastoors waren vroeger vaak begunstigers van de broeders
geweest (Reynold van Drynen, Hendrik van Compostella). Het is
2

') Narratio 18.
») Zie van Hattum V 230—235, 383.
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waarschijnlijk Dirc Henso (1439—1460 stadspastoor), die den strijd
tegen Dirc van Herxen aanbindt ).
Hij had het Deventersche kapittel, waaraan de Zwolsche kerk onder
worpen was, op zijn hand. Zij dwongen de zusters om op feestdagen
de parochiekerk te bezoeken, en te biechten bij de kapellaans naar
eigen verkiezing. Liefaerd, de biechtvader, werkte hierin mee,
Zeer tot schade natuurlijk van het gezag der broeders over de zusters.
Op een klacht, die Dirc van Herxen bij de aartsbisschoppelijke curie
te Keulen indiende, wist het kapittel door omkooperijen en andere
middelen een vonnis tegen Dirc te bewerken. Maar de pastoor wist
een nog doeltreffender wapen te smeden: de excommunicatie over
Dirc en zijn huisgenooten, uitgesproken door den officiaal van het
kapittel. Toen Dirc op een feestdag bij de hoogmis aanwezig was als
vicaris van een van de vicarien (een ambt, dat steeds de rector van
het fraterhuis bekleed had *)), het de pastoor plotseling de godsdienstplechtigheden staken. Toen het verbaasde volk hoorde, dat het was
ómdat er een geëxcommuniceerde priester aanwezig was, begon het
tegen Dirc te schreeuwen en te schelden; hij ging „in magna confusione" de kerk uit. Een paar bijzonder kwaadgezinde lieden riepen
achter zijn rug: „Gooit den Begard in het water!" *)
Ook de schoheren, die krachtens een recht, door een vorigen
pastoor verleend, bij de broeders mochten biechten, trachtte de pastoor hierin te verhinderen.
Allen spanden dus tegen Dirc samen in dezen tijd: het kapittel,
de raad, de pastoor, de burgers, de biechtvader der zusters. Van dezen laatste werd hij gelukkig bevrijd door het ingrijpen van den bisschop, maar de gevolgen van zijn wanbeheer moeten de laatste jaren
van Dirc's leven verontrust hebben. Het volk werd ook nog tegen
hem opgezet door een terrninarius van de Augustijnerorde, die een
tijdlang tegen de broeders preekte ). Uitbarstingen van haat had
Dirc telkens te duchten en op straat was hij dikwijls zijn leven niet
Zeker. „Qui pie vivere volunt, in Christo Jesu habent persecutionem
pati", zegt de Voecht naar aanleiding van Dirc's laatste jaren.
Het is wel merkwaardig, dat terwijl de broederschap, van de zijde
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Zie van Hattum V 120 en Narratio 108 (').
Zie Bijlage VI, 2 Narratio 450—52.
Zie deze geschiedenis in Cap. 43 Narratio 108—111.
Narratio 107 en (')
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van bisschop en paus zooveel gunst genoot, en in verschillende steden
door de magistraat te hulp geroepen werd als medeopvoeder der
jeugd, toch de waardeering van het volk nog zoo vaak uitbleef, zooals
uit uitbarstingen van haat, als boven geschilderd, blijkt.
F — Laatste jaren en dood van Dirc van Herxen
Tegen het eind van zijn leven begon Dirc zwak te worden, vermagerd als hij was door de strenge oefeningen. Van geen toegeeflijkheid en laksheid wilde hij echter weten, zijn oude leden het hij met
jeugdigen ijver den geest dienen. Graag had hij de laatste jaren van
zijn leven ambteloos doorgebracht, maar hij begreep, dat de broeders
dat nooit zouden willen. Maar zooveel mogelijk toch wijdde hij zich
in zijn kamer aan „devota exercitia" en schreef erover. Zijn godsdienstige ontroering was zoo diep en innig, dat ze hem dikwijls tot
tranen bracht (een echt devoot verschijnsel).
Jacobus de Voecht, de schrijver van de Narratio, zat dikwijls in
slapelooze nachten bij hem. Eens was de pijn zoo erg dat de rector,
alle zelfbeheersching verliezende, uitriep: „Als ge wist, hoeveel ik
lijd, dan zoudt ge nog meer medelijden met mij hebben" ).
Den i4en Februari 1457 vierde hij zijn laatste nus, hij was toen al
zoo zwak, dat hij de kelk bijna niet meer kon vasthouden.
Daarna ging hij hard achteruit en werd als het ware verteerd van
pijnen. In die laatste dagen kwamen alle broeders en andere devoten
aan zijn ziekbed om voor het laatst vertroost te worden. Ook een
paar vicarissen kwamen, en vroegen vergeving, dat ze bij zijn leven
niet beter naar hem geluisterd hadden, toen hij hun in het goede
voorging. Nederig tot het einde, beschuldigde hij zichzelf vaak, dat
bij geen beter voorbeeld had gegeven. Maar het Godsvertrouwen
begaf hem met: „Laat mij maar, ik weet, hoe ik eraan toe ben, ik
heb goeden moed", was zijn antwoord op de vraag, of zijn geweten
verontrust was. Hij had een kruisbeeld bij zich, waarvan hij van tijd
tot tijd de wonden kuste, zooals hij het bij zijn devote oefeningen zoo
vaak gedaan had.
Over de keuze van een nieuwen rector, waarover de Deventersche
rector met hem kwam overleggen, maakte hij zich geen zorg: hij wist,
dat de broeders Albert van Calcar, (die waarschijnhjk den laatsten
/
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') Narratio n a .
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tijd van Dirc's leven de leiding al waargenomen had) wel zouden kiezen. Den 2ien Maart om elf uur 's avonds blies hij den laatsten
adem uit. Hij gaf zijn ziel aan God „dien hij van zijn kindsheid af
tot dat uur toe allerdevootst gediend had."
76 jaar was hij geworden, Wclaarvan had hij doorgebracht als
hoofd van het Zwolsche klerkenhuis, dat hij achterliet „bene compositam et fratribus, senibus et juvenibus bene exercitatis et probatis et
devotis vüïs ornatam." Hij werd volgens oude gewoonte begraven
in het klooster Windesheim, waar hij bij zijn leven zoo Ontelbare
malen de vriendschap der bewoners gezocht had; in het zelfde graf,
waarin zijn voorganger Gerard van Calcar rustte. De grafsteen met
de namen van beiden is bewaard, heel toevallig als het eenige overblijfsel van alles, wat tot het Windesheimsche klooster behoord
heeft ). De begrafenis had den volgenden dag plaats, en toen de
stoet de stad uit trok, stroomde heel Zwolle toe, om den man, dien
ze bij zijn leven dikwijls zooveel moeite en verdriet bezorgd hadden,
de laatste eer te zien bewijzen.
Zijn lichaam zouden ze graag in de stad gehouden hebben, want
Ze kenden het de kracht van een rehquie toe. Maar dit werd hun niet
meer gegund, de broeders droegen de baar de stad uit, gevolgd tot
aan de poort door een groote menigte.
1

0 Vgl. Acquoy, Windesheim 1,89 (')• Hij is nu ingemetseld in de consistoriekamer van het Protestantsche kerkje, dat op de plaats van het oude Windesheimsche klooster gebouwd is.

H O O F D S T U K IV
DIRC VAN HERXEN ALS AUTEUR

Algemeen overzicht van zijn werken

In het fraterhuis te Zwolle werden de werken van Dirc bewaard
in één deel, afgeschreven door den procurator en lat er en rector
Hendrik van Herxen, een bloedverwant van Dirc ). We zouden
hieruit opmaken, dat zijn litteraire nalatenschap niet zoo heel uitgebreid geweest kan zijn.
In de Narratio wordt gesproken van „hbelh et tractatuh''; van
een verzameling collaties, uit verschillende stoffen samengesteld
en in het Dietsch vertaald, in twee groote boeken; van „multa aha
devota scripta et exerdda". De titds geeft de Voecht niet, men
kan ze gemakkelijk vinden, zegt hij, in het boek met de werken van
Dirc ).
Verder vermddt hij nog een verzameling brieven ), en twee gedichten ). Met name alleen worden genoemd een tractaat: „De
duphd modo se exercitandi", in zeven artikelen, dk met vier punten
voor de zeven dagen van de week, en een „Oratio devota pro eo,
qui iam desiderat oportune mori", bdde in de laatste jaren van Dirc's
leven geschreven. Een andere biograpbie ) geeft w d een lijst
van de „multi devoti tractatuh, quos scripsit et dictavit":
v
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De cura infirmorum,
Circa que versatur oratio,

De fide et XII racionibus fidei que
fidem roborant'),

*) Narratio 56, 183.
>) Narratio 56, 64.
') Narratio 122, zie ook de biograpbie in Mss. 8849—59 Bourg. Bibliotheek, Bijlage I, Narratio 235.
*) Narratio 66, 88, 90.
') Bijlage I, Narratio 233—237.
") Schoengen, Narratio 235, splitst dezen titel in tweeën, het lijkt mij echter
juister, ze als een te lezen, vgl. Gerretsen, Fl. Radeijwns 121 (*)•
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Quomodo ambulandum est coram
[Deo,
De remedüs quorundam adversorum,
Explanacio oracionis Dominice,
Exposicio oracionis Domn.,
Eadem sub compendio,
Explanacio salutacionis angelice,

De articulis fidei,
De vita cristiana,
De fide cristiana,
Devote et interne oraciones,
De regimine devotarum feminarum,
Disputacio et objuracio cuiusdam,
[qui detrahebat devotis personis.

Dat zijn Dietsche werk meer geweest is, dan de twee boeken
met collaties, blijkt uit het vervolg van het bericht uit deze biograpbie:
„Insuper valde egregius translater fuit, et expositor de latino in
teutonicum, nam multas materias de viciis et virtutibus scripsit
et transtuht, item Passiones Sanctorum et multa aha."
Van drie rubrieken is helaas niets bewaard: van de collaties, de
brieven, en de vertalingen. En juist deze geschriften zouden zoo'n
waardevolle bijdrage zijn voor de kennis van Dirc's persoon en
arbeid; de brieven om het minder officieele karakter, dat ons den
persoon dikwijls naderbij brengt, dan vele op zichzelf veel belangrijker geschriften; de collaties, om het licht, dat ze zouden werpen
op dit belangrijke deel van de werkzaamheid naar buiten van
de broeders, de vertalingen, om de volkstaal, die we zoo noode missen
van een auteur van hollandschen bodem. Van enkele brieven is
wel bekend, aan wie en bij welke gelegenheid hij ze geschreven
heeft. Een wordt er genoemd, die Albert van Calcar van hem gekregen heeft ).
Eén heeft Egbert ter Beek van hem ontvangen, toen hij pas rector
geworden was ) (dus kort na 1450) met vermaningen voor het
nieuwe ambt .Eén de broeders van het heer Florenshuis, toen het
praatje rondgestrooid was, dat rector Egbert met Johannes Brugman
meegegaan was, om het fraterhuis vaarwel te zeggen, en Franciscaan te worden ). Bekend is ook de brief, dien Dirc eens geschreven
heeft aan Johannes Vos van Heusden over het niet toelaten in het
Windesheimsche klooster voor nachtverblijf van een paar jongens,
door Dirc uit Zwolle erheen gestuurd ).
1
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*) Narratio 122.
*) Vita dom. Egb. ter Beek, Dumbar 168.
') Vita dom. Egb. ter Beek, Dumbar 178.
*) Chronicon Windesemense 335—339.
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Van de andere werken van Dirc van Herxen, die we in de bronnen
vermeld vinden zijn verschillende tot ons gekomen. Een verzameling
„Devota exercitia" is gedrukt in 1492. We vinden in dit werkje
eenige titels uit het opgesomde lijstje terug. Het bevat drie stukjes
en een gebed over het lijden des Heeren; het eerste verdeeld in
Zeven artikelen, elk in vier punten, dus overeenkomende met het
tractaat: „De duplici modo se exercitandi", al draagt het dezen
titel niet. Waarschijnlijk zullen we hiermee ook wel gelijk moeten
stellen, wat Sweertius en Foppens de „Septimana Christiana"
noemen, en is dit dus het geschrift, dat later in het Fransen vertaald is.
Hierop volgen in de Devota Exercicia zeven verschillende „Expositiones orationis dominice", en twee stukjes over de Salutatio
Angekca. Ook bevatten ze: „De desiderio moriendi", „Devote et
interne Oraciones", en „Remedia contra quedam adversa". Ik
vermoed, dat het een bloemlezing is van Dirc's meest bekende
stichtelijke werkjes, door den drukker (waarschijnlijk Richard Paffraet te Deventer) samengesteld, dus niet in Dirc's tijd al in dien
vorm bekend. Van het in de biographie opgesomde hjstje devote
geschriften zijn dus in deze verzameling niet opgenomen: De cura
infirmorum, Circa que versatur oratio, Quomodo ambulandum est
coram deo, De fide et X I I rationibus etc, De articulis fidei, De vita
cristiana, De fide cristiana, De regimine devotarum feminarum, en
Disputacio et objuracio cuiusdam etc. Slechts één ervan is ons
van elders bekend, nml. „De regimine devotarum feminarum".
Onder den titel: „Copulata pro Confessore Sororum" komt dit voor
in een handschrift met werken van den bekenden biechtvader van
Zusterkloosters Frederik van Heilo.
Misschien zijn de hbelh et tractatuh, waar de Voecht van spreekt
te herkennen in de vier paedagogische geschriften, die in één handschrift bewaard zijn. Van drie ervan wordt Dirc als de auteur genoemd: „De innocentia servanda", „Libellus de parvulis trahendis
ad Christum", en „De laudabili studio eorum trahentium parvulos
ad Christum*'. Het eerste van de vier, het „Tractatus de juvenibus
trahendis ad Christum", is anoniem, maar het is in druk verschenen
onder den titel: „Speculum juvenum", en staat hier wel op naam
van Dirc.
Behalve deze werken, wier bestaan dus uit de biographieën van
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Dirc bekend was, zijn er nog eenige gevonden, waarvan toch zeker
Dirc de auteur genoemd kan worden.
Het zijn allereerst twee geschriften, met titatenverzamelingen,
de „Instructio rehgiosorum ex dictis sanctorum" en de „Dicta doctorum de quibusdam festis et sanctis". Door onnauwkeurige lezing
van de inhoudsopgave van het handschrift, waarin deze geschriften
bewaard zijn, is vroeger den indruk gewekt, alsof ook de rest van
het handschrift werkjes van Dirc bevatte
Onder de inhoudsopgave
staat namelijk: Nota, quod sequentem tractatitm sive materias
sequentes compilavit in unum venerabilis et devotus pater dominus
Theodericus de Herxen etc. Dit kan alleen slaan op de twee citatenverzamelingen, die hier als één tractaat beschouwd worden. Men las
echter sequentes tractatus, vanwaar het misverstand. De verdere
kleine geschriftjes dienen alleen om de katern vol te schrijven
(het zijn Remedia contra peiïcula circa canovem, Metra de morte
et de beata Virgine, en Liber de preparatione cordis). Alléén het
korte geschriftje: De communi vita kan, dunkt mij, wel aan Dirc
toegeschreven worden. Het staat dadelijk achter de Dicta doctorum,
met dezelfde hand geschreven, wordt door den eersten persoon, die
de inhoudsopgave schreef, niet eens apart vermeld, en is eigenlijk
te beschouwen als een nadere uitwerking van één van de punten
uit het eerste tractaat: De communi vita *).
Ook van de Notabilia Dicta, die van Dirc zooals van vele andere
devoten bewaard zijn, spreken de biographieën niet. We hebben
Ze in twee redacties; de ééne, veel uitgebreider dan de andere, getiteld „Notabilia quedam, que venerabilis pater Theodericus
Herxen notavit in quaternione sua"; de andere „Quedam devota
exercitia domini Theodorici Herxen, que sunt inventa post mortem
eius".
Een werk, dat bij latere schrijvers over Dirc van Herxen genoemd
wordt, maar dat noch uit de biographieën bekend, nóch bewaard
is, is „In toto psalterio", een bespreking van den psalter dus. Trithe0 Vgl. den verkoopcatalogus van de boeken en handschriften van Dr. A. M.
Ledeboer, no. 424, en de vermelding van dit handschrift door den heer Heerkens, (Narratio 233 (*))•
') In den tekst van de Instructio religiosorum heeft het caput: „De communi vita" geen opschrift, en wordt eigenlijk terloops in aansluiting op het
vorige caput behandeld.
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mius en Sweertius noemen den titel. De gedichten, waarvan de Narratio spreekt, behooren tot de bekende Middeleeuwsche geestelijke
liederen.
We hebben nu een overzicht over Dirc's arbeid als auteur en over
wat ervan bewaard is. De dateering van de verschillende geschriften
is heel moeilijk.
Alleen van de gedichten is precies bekend, wanneer ze gemaakt
zijn. Het huis, waarin de Zwolsche broeders hun intrek genomen
hadden in Doesburg tijdens de ballingschap (1426—1432) lag
middenin het stadje, tusschen verschillende kroegen. Het is dus
niet te verwonderen, dat, zooals de Voecht vertelt, de rector dikwijls
een dienstbode in een naburig huis een wereldsch hedje hoorde
zingen, dat niet geheel door den beugel kon. Verontwaardigd
hierover dichtte Dirc een latijnsch gedicht op de maagdelijkheid
en de kuischheid, op de wijs van het aanstootgevende hedje. Hij
gaf het aan schoolmeester Livinus, om het aan de jongens te leeren.
Het werd een bekend lied, geliefd bij schoheren en devoten, voor
de zusters, die geen Latijn verstonden, door Dirc zelf in het Dietsch
vertaald ). Ook uit den Doesburgschen tijd dateert het tweede lied,
dadelijk in de volkstaal gedicht voor leeken en zusters ).
In de „Instructio Reugiosorum" wordt een keer verwezen *)
naar het „Tractatus de parvulis trahendis ad Christum", waaruit
we dus mogen opmaken, dat dit laatste eerder geschreven is. Over
het algemeen maken de paedagogische geschriften den indruk geschreven te zijn in de periode, dat de schrijver nog in de volle
kracht van zijn werk staat. Eenige van de in de Devota Exercicia
verzamelde stukjes, die over het Lijden des Heeren en over de
voorbereiding voor den dood zijn in de laatste jaren van zijn leven
geschreven, zooals de Voecht meedeelt *).
In het algemeen is het moeilijke om interne criteria te vinden. Het
godsdienstig leven van de devoten, het eenige terrein des geestes,
1 dat bij hen tot ontwikkeling komt en uiting krijgt, toont geen heftige
| crisissen, waarvan de neerslag in de geschriften uit bepaalde periodes
1

2

') Narratio 56.
*) Narratio 90.
") Fol. 48r.
') Narratio 113.
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te vinden zou zijn. Kennis van brieven met meer persoonlijke uitingen
zou in dezen natuurlijk zeer belangrijk zijn.
Bij de bespreking van de afzonderlijke geschriften zullen we ze
verdeden in vier groepen:
A — Paedagogische tractaten.
B — Devota Exercitia.
C — Verzamelwerk.
D — Kleinere geschriften en gedichten.
A — Paedagogische tractaten
„Het is goed voor een man, dat hij het juk in zijn jeugd draagt"
(Klaagliederen 3 :27) is de tekst van het „Ttactatas de juvenibus
trahendis ad christum". Vier soorten winst brengt het, als men het
juk Van den dienst van God reeds in de jeugd op zich neemt. Het is
winst aan tijd, die anderen verloren laten gaan in den dienst van
de wereld. De tijd, die gewonnen wordt, is geen onverschillige,
maar de jeugdige leeftijd, bij uitstek geschikt tot het odenen in de
goede studie, mits onder goede leiding. Het is winst aan arbeid en
moeite: de zondige begeerte heeft nog niet zoo diep wortel geschoten.
En tenslotte geeft het winst aan loon: de meerdere deugd van
de langduriger en moeilijker overwinning zal meerder loon in het
hiernamaals ontvangen.
„ D e innocentia servanda" met als tekst: „Let op den vrome
en zie naar den oprechte". (Psalm 37 :37, de Vulgaat heeft: Custodi
innocentiam) toont de onschuld als een wit kleed, door de zonde
bezoedeld. Het kan door Gods genade weer gereinigd worden,
allereerst in den doop door het bloed van Christus, maar daarna ook
telkens weer door den doop der tranen van berouw. De onschuld
is een kostbaar goed, dat de jongelingen moeten bewaren voor den
duivel, die het op listige wijze probeert te stelen.
Het derde tractaat, het ,JLibellus de parvulis trahendis ad Christum",
is naar aanleiding van het bekende bijbelwoord: „Laat de kinderkens
tot mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het Koninkrijk
der hemden" (Markus 10 :16). Het richt zich tegen degenen, die
om allerlei redenen de neiging der jongelingen, om tot Christus te
komen, gering schatten en tegenwerken. Het is niet waar, dat er-
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varing van wereldsche dingen in de jeugd voorzichtig maakt en
verstandig voor later, God heeft het kwaad niet noodig om iemand
goed te maken. Een reeks voorbeelden wordt genoemd van menschen, die in hun jeugd reeds de verleiding weerstaan hebben, en
steeds rijkelijk beloond zijn geworden: Jozef, Samuel, Tobias, Job,
Daniël, Maria, Johannes de Dooper en verder vele martelaars, bisschoppen, kerkvaders en heilige maagden. Dat op iemand, die de
onschuld bezit, de verleidingen van de wereld geen vat hebben, is
mogehjk, maar zeldzaam, vooral in den tegenwoordigen tijd, nu de
ongerechtigheid hoogtij viert, en de eenvoud van den rechtvaardige
bespot wordt. Hoeveel te meer vreugde zal in den hemel het nederige
Zelfbeklag van den rechtvaardige geven, als er al zooveel vreugde
heerscht over de berouwvolle woorden van een zondaar?
Het laatste tractaat, „Libellus de laudabili studio eorum trahenttum
parvulos ad Christum" over den tekst: „Redt degenen, die ter dood
gegrepen zijn (Spreuken 24 : n ) is een lofrede op de goede leidslieden, die zich wel ervoor beijveren de jeugd te redden van het
verderf. Tot dien ijver dringen hen een voortreffelijk motief (de
liefde tot God en zijn eer); het verheven voorbeeld van Christus
en al zijn navolgers; een uitdrukkelijk bevel op vele plaatsen in
den Bijbel; de adel van het subject hunner bemoeiingen, nml. de
menschehjke ziel; de zuiverheid van het middel: het woord Gods;
de begeerlijkheid van het doel, dat is de vermeerdering der hemelsche heerlijkheid; het gevaar van den tijd, waarin de vreeze Gods
plaats gemaakt heeft voor de ongerechtigheid; de grootte der belooning: hij zal met een grooten schat van verdiensten in den hemel
komen, die zijn komst uitgesteld heeft om veel zielen mee te kunnen
brengen.
Geldt dit alles in het algemeen, het is toch wel in het bijzonder
van toepassing op de jongehngen. Hoe groot is niet het aantal
schoheren op vele plaatsen, die later de godsvrucht heinde en ver
zouden kunnen verspreiden? De velden zijn wit om te oogsten,
wie zijn de arbeiders? Allereerst moeten dit zijn de geestelijken en
ontwikkelde menschen. Maar kennis en welsprekendheid zonder
liefde is onvruchtbaar.
Het kan op vele mameren gebeuren: door openbare prediking,
persoonlijke vermaning goede voorbeelden, gebed, liefdadigheid,
afnemen van de biecht. Dat de woorden van de predikers vaak ijdel
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zijn, komt omdat ze daarna den menschen niet nog eens persoonlijk
op het hart gedrukt worden. Vertrouwelijke vermaning is de meest
directe en persoonlijke weg en heeft het meeste resultaat.
Niet zorgvuldig genoeg kan de biechtvader te werk gaan, geen
tijd genoeg eraan besteden. Het werkje besluit met een persoonlijke
vermaning tot de jeugd om op hun hoede te zijn voor zichzelf, voor
kwade vrienden, en voor verwanten, die zich zoo dikwijls verzetten
tegen het geestelijk heil van hun kinderen.
De inhoud van de vier tractaten samen is dus eigenlijk tweeledig. In de eerste plaats richt de schrijver zich tot de jeugd zelf )
met de vermaning, ja de bedreiging: Bekeert U in Uw jeugd, zegt
de wereld vaarwel en wijdt U aan den dienst van God in den tijd,
die voor uzelf de beste en voor God de aangenaamste is. Zoo kras
mogelijk wordt het gezegd: Het gaat om de keuze tusschen het
succes en de eigen begeerten in deze wereld, maar na den dood be
eeuwige verdoemenis en aan den anderen kant op aarde een leven
van verzaking en dooden des vleesches met als belooning de eeuwige
zaligheid. Het zijn bekende woorden in den mond van de devoten.
In de biographieën en kronieken zijn de voorbeelden voor het
grijpen, waarmee de tekst van deze tractaten geïllustreerd zou kunnen worden. Het was hun heilige overtuiging, dat dit de eenige weg
des behouds was, geheel en al voortvloeiende uit de MiddeleeuwschKathoheke levensbeschouwing en geloofsopvatting. Heel sterk komt
de belooningsgedachte naar voren, en de opvatting van het hemelsche leven als voortzetting en resultaat van het aardsche. Gelukkig
hij, die hier beneden een grooten schat van deugden verzameld
heeft, want „zooals volgens het getuigenis van den Heer geen haar
van het hoofd der rechtvaardigen verloren zal gaan, zoo zal geen
moment van den tijd, noch eenige poging tot deugd van het lichaam
of van de ziel zonder loon blijven" ).
Een lange uiteenzetting houdt de schrijver tegen iemand, die
hiertegen zou aanvoeren de gelijkenis van de arbeiders, die op
verschillende uren gehuurd werden, en toch 's avonds allen hetzelfde
1

2

') Misschien zijn de eerste twee tractaten oorspronkelijk als collatie voor
de schoheren door Dirc gehouden.
*) Tractatus de juvenibus fol. igr.
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loon ontvingen ). De sancti doctores hebben dit, volgens hem, op
de juiste wijze uitgelegd: de uren beteekenen niet de velschillende
leeftijden van den mensen, maar de perioden van de wereldgeschiedenis. Bekeering in de jeugd waarborgt dus wel degehjk grooter loon.
We zullen zien, hoe in de Devota Exercicia veel meer de andere kant te voorschijn komt, die de Middeleeuwsch-Kathoheke
rechtvaardigingsleer nooit gemist heeft: de vergeving van zonden
door Gods genade en het bloed van Christus.
Duidelijk blijkt ook telkens de merkwaardig materieele opvatting
van zonde en deugd. Waarom is de jeugd zoo bij uitstek geschikt
om zich te bekeeren? Telkens weer komt Dirc hierop terug. Zij zijn
nog niet zoover gevorderd op den weg der zonde, zij hebben nog
niet ongerechtigheid op ongerechtigheid gestapeld, hun rede en
hun aandoeningen zijn nog niet aangetast door de ziekte, waarmee
de kwade begeerten den heelen mensen vernielen. De jeugdige ziel
is nog slechts met een klein vlekje besmet. Grijp ze daarom, voor ze
geheel en al in het slijk gewenteld zal zijn. Eéns gebruikt Dirc zelfs
(wel is waar alleen van het verstand) den term, die later zoo bekend
geworden is bij de opvatting van de rationalistische paedagogen over
de kinderziel: een tabula rasa ).
Wel gelooft hij, dat de mensch van nature zondig is: „sensus enim
et cogitacio hominis prona sunt in malum ab adolescentia sua."
Hij spreekt van de radix concupiscentie innate ). Maar deze kan
beteugeld en onderdrukt worden, zoodat de neiging niet in daden
uitbreekt. iDat, wat de eigenhjke zonde uitmaakt, zijn de zondige
daden en gedachten.] Als de ziel van zonden bevrijd is, b.v. in de
biecht door den priester, is er een soort leegte, die zoo spoedig mogelijk gevuld moet worden met positief goede dingen. Anders komt de
duivel en neemt weer bezit van de verloren vesting.
Eigenaardig is het wel, dat deze materieele en realistische opvatting van zonde en deugd en de onbedorvenheid van de jeugd toch
de kiem van latere rationalistische gedachten in zich draagt.
Dat de roepstem tot bekeering zoo speciaal tot de schooljeugd
gericht wordt, is typisch voor de heele devote Revival-beweging,
en hangt nauw samen met de behoefte aan een ernstigen deugdzamen,
x
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*) Tractatus de juvenibus iov—aov.
') De laudabüi studio 53V, 54r.
) Tractatus de juvenibus 6r.
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toegewijden clerus, waarvan regeneratie van het kerkelijke leven
wordt verwacht. Op de „studia particularia" is een groote toeloop
van klerken en jongelingen *), een bij uitstek geschikt arbeidsterrein.
Een arbeidsterrein: hier komt de tweede kant naar voren, en hier
toont de broeder des gemeenen levens zich in zijn ware kracht.
Even krachtig als hij den roep tot bekeering laat klinken tot de
jeugd, maakt de schrijver het geweten wakker van de ouderen, die
deze jeugd ertoe moeten brengen de wereld te verzaken, en die hun
voorgangers en leidslieden moeten zijn op het pad der deugd.
Allereerst zijn dit de ouders. Het bezit van vrome en wijze ouders
is een „goed, waartegen geen rijke erfenis opweegt" ). Laten de
ouders een voorbeeld nemen aan Tobias, die zijn zonen van kindsbeen af leerde God te vreezen, en af te laten van alle kwaad ).
„Ouders, die rechtvaardig zijn, en God vreezen, en hun zonen tot
de vreeze Gods en zijn dienst aansporen, zijn dubbele eer van hun
kinderen waardig, ten eerste als ouders, ten tweede, omdat ze godvreezend zijn" *). Maar wee de ouders, die hun kinderen tegenwerken
en verhinderen in het vaarwel zeggen van de wereld. Op hun kinderen is het woord van toepassing: Wie vader of moeder hefheeft
boven mij, is mijns niet waardig ). Dan moet een zoon alle aardsche
banden verbreken en alle natuurlijke gevoelens onderdrukken. Ook
hiervoor illustraties te over in de kronieken en biographieën van
broederschap en Windesheimers! Voorbeelden ervan hebben we
ook aangetroffen bij Dirc's werkzaamheid als rector van het Zwolsche
huis.
Naast de ouders zijn het de leermeesters. Hier zijn we midden
in de praktijk van het leven van de broeders, hun samenwerken
met de leermeesters aan het zieleheil van de jeugd. Om deze taak
van de magistri et pedagogi duidelijk te maken, had Dirc eigenlijk
slechts het werk behoeven te beschrijven van rijn ouderen vriend
Johan Cele, die het ideaal van een leermeester in de oogen van de devoten zeer nabij gekomen was. Hij had niet behoord tot degenen, die
bij de middelen (de wetenschap) blijven stilstaan, en het doel (een
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deugdzaam leven) vergeten*). We zouden dit woord als motto kunnen schrijven boven al, wat te zeggen valt over de verhouding van de
broeders tot de wetenschap en hun bemoeiing met onderwijs en
opvoeding: „medium est scientia, fin is vero est bona vita."
In de voornaamste plaats zijn het de geestelijke verzorgers, degenen, die ex offïcio als herders en leeraars voor het zieleheil van
hun beschermelingen te werken hebben, en de ontwikkelden, de
viri hterati, die de heilige schrift grondig kennen, en daaruit hun
leering kunnen putten. Maar vooral, als hij het over de plichten van
geestelijkheid en kerk in dezen heeft, komt de klacht boven, die eigenlijk de ondertoon van al de tractaten is: De tijden zijn verdorven:
Heu senescente mundu habundat iniquitas" ). Het is de gewone
klacht van boetpredikers en zedenapostels, maar daarom met minder ernstig gemeend. De wereld, die haar ondergang volgens Bijbelsche voorspelling tegemoet gaat, is nu in het ook vooruit aangekondigde stadium, waarin de boosdeid en zonde de overhand hebben
en er slechts weinige rechtvaardigen overblijven. Dit zijn algemeene
klachten, rhetorisch misschien. Maar ze krijgen inhoud, als Dirc
ze toepast op wat hij als symptomen van het verval ziet: Dat degenen,
die het christelijke volk den weg des levens door woord en voorbeeld
moesten toonen, op zijwegen wandelen, en velen tot een oorzaak van
ondergang zijn *). Eerzucht en geldzucht heeft de kerk vergiftigd,
en weinig geestelijken zijn er te vinden „modernis temporibus", die
niet zoeken „que sua sunt, sed que Iesu Christi" *). Hoe weinig
wordt Christus' leer en leven en dat van de heiligen in praktijk gebracht en nagevolgd. Christenen in naam zijn allen, maar een
christelijk leven ontbreekt ten eenenmale ).
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Uit deze ontevredenheid en bewogenheid om de nooden van den
tijd, zooals Geert de Groote ze ook zag, is diens werk ontstaan en
uitgegroeid in wijden kring. De menschen te brengen tot een
ernstig leven van waarachtig Christendom, zooalsrijzich dat voorstelden, was de drijfveer van al hun werk.
Dat dit werk zoo vaak miskend en gedwarsboomd wordt, is een
') Tractatus de juvenibus jt.
*) Tractatus de juvenibus 6v.
) De laudabili studio 5or.
*) Tract. de iuv. 7V, 8r.
*) De laudabili studio 50V.
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andere klacht. Daar zijn allereerst de bovengenoemden, die de jonge
menschen en kinderen verhinderen en tegenwerken in hun komen tot
Christus, de een door ze onder verkeerde suggestie te brengen, de
ander door een verderfelijk voorbeeld, een derde door dreiging en
onthouding van inkomsten *). Het preeken en onderwijzen van de
jeugd wordt zoo vaak tegengewerkt, in plaats van met open armen
als hulpmiddel tot redding van de verlorenen ontvangen. En bij
deze tegenwerking van den arbeid voor het zieleheil van anderen
komt nog dikwijls bespotting. De rechtvaardige wordt uitgelachen
om zijn simphcitas („onnoselheyt", een epitheton ornans in de devote
kringen) en wie de slechten niet navolgt, wordt een voorwerp van
smaad voor hen ).
Maar Dirc van Herxen laat het niet bij dit negatieve klagen en
zuchten, hij wijst positieve wegen ter verbetering, en dit is het
belangrijkste van deze geschrift]es.
Wel zijn het geen nieuwe dingen voor wie van het werk van de
broeders des gemeenen levens op de hoogte is. A l de middelen die hij
noemt om het werk ter hand te nemen worden door de broeders dagelijks ijverig toegepast: preeken, vertrouwelijke vermaning, goed
voorbeeld, gebed, barmhartigheid en hefdadigheid, biechthooren.
Het voorzichtigste is hij op het gebied van de openbare prediking.
Hierbij komen licht onwaardige motieven en bijoorzaken, haast zonder
dat men het zichzelf bewust is. Vooral voor pas-bekeerden is het
een gevaarlijk werk, door de lof of blaam van de menschen, waaraan
men zich blootgeeft, en die zoo licht invloed uitoefent op de eerzucht *).
Groote waarde kent Dirc natuurlijk toe aan de privata admonicio.
Hier voorzag de werkzaamheid van de broeders werkelijk in een leemte. Op dit terrein van de methode van godsdienstonderwijs hebben
zij zeker iets nieuws gebracht ). Hoe verstandig en juist gezien is het,
als hij zegt: „Maar omdat, zooals wij ondervinden, velen de goede leer
aan het volk preeken, de woorden van de heilige schrift naar behooren
gebruikende, maar niemand dat, wat in het algemeen gezegd wordt,
a
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*) De innocentia serv. a8r.
') De innocentia serv. 3gr.
') De laudabili studio 66r.
*) Vergelijk over de gebreken van het godsdienstonderwijs in de 15e eeuw,
Dr. A. Troelstra. De toestand der Catechese in de latere Middeleeuwen,
passim.
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afzonderlijk met hen bespreekt, niemand in hun dagehjksch leven hun
leiding geeft, daarom vervliegen de woorden als het ware in de lucht,
en raken het hart van de hoorders niet. Hoe geschikt is hier op
z'n plaats persoonlijke en vertrouwelijke vermaning, en aanmoediging tot het goede; deze heeft immers dikwijls des te meer uitwerking, naarmate ze meer afzonderlijk gegeven wordt, ze blijft des
te meer bij, naarmate ze onmiddelijker treft, ze wordt des te meer
ter harte genomen, naarmate ze nederiger toegediend wordt" ).
„De admonicione" is het hoofdstuk van de Zwolsche Consuetudines getiteld, waarin de broeders op dezen plicht van vermaning van
elkaar en anderen gewezen worden. Hier wordt inderdaad op feestdagen, als schoheren en andere belangstellenden in het fraterhuis
samengekomen zijn, eerst een gedeelte uit de Heilige Schrift in het
hollandsch voor gelezen,daarna „non quidem per modum predicationis, sed simphce exhortacionis", het gelezene den hoorders op het
hart gedrukt door vermanende woorden in kleinen kring, dikwijls
in vertrouwelijk gesprek op de kamer van een van de broeders ).
En de leiding in den dagehjkschen levenswandel, gepaard met het
goede voorbeeld, gaven de broeders aan de schoheren in hun kosthuizen. In de huizen voor arme schoheren nog verbonden met de
Christelijke liefdadigheid, die in dezen vorm van zorg voor arme
schoheren van het begin af een arbeidsveld van de devoten geweest
was.
De biecht eindelijk als laatste middel is niet minder vlijtig gebruikt
door de broeders. „Weet", zegt Dirc „aangezien het ons te veel is de
noodige zorg en aandacht te wijden aan onze biechtelingen, daarom
worden er zoo weinigen grondig van de ziekten van hun ziel genezen
of zelfs voor een terugvallen tot hun vroeger leven behoed ).
Leiding geven, in het groote en het kleine, met toewijding, zorg en
liefde, dat is het ideaal voor de opvoeding van de jeugd tot een leven
in Gods dienst, dat Dirc van Herxen allen, die ervoor verantwoordelijk zijn, of het hart drukt. Wat de „privata admonicio betreft", dit
is eigenlijk de plicht van iedereen. Het is niet het werk van een bepaald ambt, zooals het preeken grootendeels wel. Ieder is door God
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*) De laudabili studio 58r, 58V.
') Consuetudines, Bijlage II, 1, Narratio 347.
') De laudabili studio 63V.
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aangesteld tot hoeder van zijn naaste. ) Dat liefde het eenige motief
zijn moet, en dat welsprekendheid en geleerdheid niets uitrichten,
als er liefde aan ontbreekt, zegt Dirc herhaaldelijk *).
Hoe zeer de gedachten, hier uitgesproken, ook overeenstemmen
met de inzichten van de broeders des gemeenen levens, geheel origineel zijn ze niet. Driemaal citeert Dirc, wat „quidam famosissimus
nostri temporis doctor cancellarius parisiensis in scripto quodam
de parvulis trahendis ad Christum" zegt. We herkennen in dezen beroemden kanseher zonder veel moeite Johannes Gerson, die inderdaad een „Tractatus de parvulis trahendis ad Christum" geschreven
heeft ). Het blijkt, dat Dirc behalve de drie citaten, waarbij hij den
kanselier als bron noemt ), nog heel wat meer van hem overgenomen
heeft. Allereerst twee van zijn titels: „Tractatus de juvenibus trahendis ad Christum", en „De landabili studio eorum trahentium
parvulas ad Christum" ). Twee teksten, die als thema dienen: sinite
parvulos venire ad me etc. (tekst van Dirc's derde tractaat, begin
van dat v. Gerson) en Bonum est viro, cum portaverit jugum in
adolescentia sua ( tekst van Dirc's eerste tractaat, en van Gerson's
eerste consideratio).
Verschillende versregels: het gezegde „Angelicus juvenis senibus
sathanizat in annis" );
een citaat uit Horatius: . . . . „Nunc adhibe puro Pectore verba
puer, nunc te mehoribus offer, Quo semel est imbuta ineens servabit odorem Testa d i u " . . . . *)
Naast deze formeele overeenkomsten zijn ook heel duidelijk dezelfde gedachten aan te wijzen.
Ook Gerson is diep overtuigd van de noodzakelijkheid, de bekeex

3

4

5

6

') De laudabili studio 58V.
') De laudabili studio 42V, 56r.
) Opera omnia, ed. du Pin. III, 277—291.
) v. Herxen, De laudabili studio 54V, 55r, 64V; Gerson. Tract. de par., du
Pin. III 279, 280, 282.
) Bij Gerson titel van de 3e der 4 considerationes, waaruit zijn tractaat
bestaat; eenigszins anders: De laud. studio eorum qui reducunt parvulos ad
viam, quae ducit ad Christum (282).
) Dirc v. Herxen, Libellus de parvulis a8v, Gerson 279.
') Dirc v. Herxen, Tractatus de juven. 4V, Gerson 279. Dirc noemt Virgilius
als auteur ervan.
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ring in de jeugd te laten beginnen. Ook op grond van de beschouwing, dat de jeugd nog minder verdorven, minder verhard in
slechte gewoonten is.
Zijn tractaat is eigenlijk een verdediging tegen degenen, die het
hem kwalijk nemen, dat hij als kanseher van de Universiteit zich.
ook bemoeit met de godsdienstig-zedelijke opvoeding van de jeugd
aan de Universiteit. Als beste middel heeft hij zelf in zijn praktijk
bevonden de biecht. Maar ook de praedicatio pubhca en de admonitio
secreta, die Dirc meer in den breede bespreekt, noemt hij. Met
denzelfden ernst als Dirc van Herxen dringt hij erop aan zich te
ontfermen over de zielen van de jeugdige leden der kerk, en vaart
hij uit tegen degenen, die hen op verkeerde paden leiden, en dan
nog spotten en tegenwerken de weinige arbeiders in dienst des
Heeren.
Toch heeft Dirc niet slaafs nagevolgd. Van de gedachten en voorbeelden, die hij bij Gerson gevonden had, heeft hij gebruik gemaakt
bij de behandeling van het onderwerp, dat hun beiden zoo na aan
het hart lag, misschien is het lezen van Gerson's tractaat ) de aanleiding geweest, tot het op schrift stellen van zijn eigen gedachten,
maar het is wel degehjk de moderne devoot en de rector van de
fraters, die hier spreekt, zooals het in het andere geval de kanseher
van de Universiteit is.
Overeenkomst zou men misschien ook verwachten van Dirc's
paedagogische geschriften met die, waarin Dionysius de Karthuizer
zijn idealen van verbetering van de verschillende standen beschrijft,
b.v. „De vita clericorum" (waarin ook een gedeelte over de plichten
tegenover de biechtelingen) en „De doctrina scolarium" ). Maar deze
zijn veel ruimer en algemeener, er wordt niet zoo uitsluitend als
bij Dirc de nadruk gelegd op de bekeering van de jeugd. Virtus
praestantior extat scientia", zegt Dionysius, maar hij voegt eraan
toe: „Optimum vero est utrique simul studere, et in scientiis atque
virtutibus simul prohcere".
In ieder geval zijn deze tractaten van Dirc belangrijk omdat zij
zoo geheel aansluiten bij wat wij van het leven en de denkwijze
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') De tijd hiervan, die ons een terminus post quem voor Dirc's tractaten
zou verschaffen, is niet bekend, zie Inleiding du Pin. I, LIV.
') Dionysius Carthusiensis, Opera Minora V, 217—373. (Deel 37 van de
Opera Omnia, Tournay 1909); zie over hem D. A. Mougel, Denys le Chatreux.

"5
van de broeders des gemeenen levens weten, en de eenige van hun
soort zijn in de litteraire nalatenschap van de broeders. Geen van
de anderen heeft afzonderlijk geschreven over dit deel van hun werk,
ook Geert de Groote niet.
Op het terrein van het practische werk van de broeders blij ven we
met het tractaat, dat we ook nog onder deze rubriek willen rangschikken, de „Copulata pro confessore sororum". We hebben vroeger gezien, dat een groot aantal broeders uitgestuurd zijn door Dirc uit
Zwolle, en door andere rectoren van elders, om het ambt van biechtvader in een zusterhuis of nonnenklooster op zich te nemen. Eén
van die personen heeft Dirc gevraagd om voorhchting bij de moeilijkheden van het ambt
en Dirc voldoet aan dit verzoek door het schrijven van dit tractaatje, waarin hij over verschillende punten zijn eigen
meening zegt, gebaseerd op en gestaafd door uitspraken uit de kerkelijke litteratuur. „Wenken voor een biechtvader", zouden we het
misschien het beste kunnen vertalen, geschreven op speciaal verzoek
van één, maar bestemd voor de heele groep.
Ook hiervan eerst de korte inhoud.
Het begint in één zin, met een omschrijving van het doel van het
gemeenschappelijke leven in de gewone bewoordingen, en de verzekering, dat het door de uitspraken van theologen en kerkelijke juristen is goedgekeurd. Dan komt dadehjk het punt in kwestie:
Zusters hebben, behalve een mater, een biechtvader noodig, die niet
alleen een wijs en geletterd man is, maar ook geoefend in kuischheid
en begeerig zielen voor God te winnen. Dwaas en overmoedig zou het
zijn, als iemand uit zichzelf streefde naar dit bij uitstek moeilijke
ambt. Maar wie ertoe geroepen wordt, mag er zich niet aan onttrekken.
Voor het goed volbrengen van deze taak is echter noodig:
i ° . Dat de biechtvader eenvoudige, onaanzienlijke kleeren draagt.
Een nederig uiterlijk kan de innerlijke nederigheid bevorderen.
Ook zal hij in dit opzicht een voorbeeld voor de zusters moeten
zijn in nederigheid. Het verhindert ook, dat de vrouwen tot
den priester aangetrokken worden, en zoo in verzoeking komen,
zoodat hij tot een ergernis wordt voor zijn beschermelingen.
Ook zullen de praatjes van de menschen hem achtervolgen,
als hij fraaie kleeren draagt.
*) Copulata 127V.
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2 ° . Hij moet kort in zijn woorden zijn. "Langt gesprekken, vooral
vertrouwelijke, zijn gevaarlijk, de begeerte sluipt gemakkelijk
binnen, ook al worden ze om vrome redenen begonnen. Korte
en bondige woorden hebben bij vrouwen ook meer resultaat,
van een massa woorden kunnen ze den draad niet bewaren.
Lange gesprekken geven ook reden tot achterdocht aan de
anderen. Ook de te vriendelijke en heve woordjes moeten achterwege blijven.
3°. Hij moet zooveel mogelijk vermijden, dat hij en de zusters
elkaar zien, of in eikaars onmiddellijke nabijheid komen, altijd
door een met doek bespannen luikje spreken bij de biecht. Nooit
hun huis binnengaan zonder getuige, nooit een gesprek met een
Zuster alleen (behalve in de biecht).
4°. Hij moet sober leven. Wie kuisch wil zijn, moet de soberheid
betrachten: als de zusters hem rijkelijk willen onthalen, moet hij
zich ertegen verzetten.
5°. Ledigheid is uit den booze. Als de godsdienstige plichten afgeloopen zijn, moet hij ander werk gaan doen. Maar werk, dat
past bij den geestelijken stand. Niet zich bemoeien met allerlei
uitwendige aangelegenheden.
6°. Een braaf, kuisch en godvruchtig man moet hij tot huisgenoot
hebben. Alleen wonen is niet goed, dan zoekt men vanzelf
ander gezelschap.
7°. Een ervaren priester moet hij hebben, om in moeilijke gevallen
raad te kunnen vragen.
8°. Hij moet altijd de bedrieglijkheden der vrouwen wantrouwen,
en goed onderscheiden, of er onbetrouwbare zusters onder zijn.
9°. In alle opzichten moet hij de zusters nederigheid leeren, liefde
tot God en den naaste, gehoorzaamheid aan de gewoonten van
het huis, belijdenis van zonden, vergeten van de wereld, in bedwang houden van de tong, matigheid van spijze.
Zooals men ziet, is de heele toon eenigszins angstig. We weten,
dat voorzichtigheid hem eigen was op het gebied van dit werk.
Het is te begrijpen, hoe ernstiger men deze taak opvat, hoe meer
gevaren er gezien, en hoe meer voorzorgen er genomen moeten
worden. Ons doet het grootste deel van het tractaat aan als onnatuurlijke voorschriften voor een even onnatuurlijke positie, maar
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inderdaad is het slechts een scherpe accentueering van het monniksideaal van dooding van alle natuurlijke begeerte als voorwaarde
voor een Gode welgevallig leven.
We vinden de gewone Middeleeuwsche opvatting van de vrouw
als de verleidster van den beginne: Eva, die Adam tot zonde brengt.
De vrouwen zijn van nature bedrieglijk, praatziek, behaagziek *), wel
is waar dikwijls schrander, maar onbekwaam tot het volgen van
redeneeringen, in het kort: nooit te vertrouwen. Toch is er geen
onderscheid tusschen de waarde van de zielen van vrouwen en
mannen, en daarom moet ook het werk voor hun zieleheü ter hand
genomen worden.
We missen hier met allen eerbied voor de caritas, die tot het op
zich nemen van het als moeilijk en gevaarlijk beschouwd ambt drijft,
toch wel sterk de eenvoudige, menschehjke waardeering en de liefderijke belangstelling voor het subject van de herderlijke bemoeiingen.
Van belang zijn niet deze waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen op zichzelf, maar de ernst, waarvan ze getuigen, en het verlangen, dat eruit blijkt naar een van alle gebreken gezuiverde uitoefening van het ambt. Herhaaldelijk treft bij het lezen, hoe verstandig en methodisch juist gezien de raadgevingen rijn. Als de
biechtvader één van de zusters berispen moet, omdat ze zich te
veel aan zijn persoon hecht, moet hij geen lange toespraak houden,
niet heftig uitvaren, niet te zachtzinnig zijn, maar met redelijke,
korte woorden haar op haar fouten wijzen ). Met veel nadruk wordt
de mogelijkheid naar voren gebracht voor een bezwaarde zuster,
om bij een ander te biechten, als het gaan tot den eigen biechtvader
haar meer schade dan zegen zou brengen ). Hij moet in het algemeen
de zusters vermanen, om openlijk en volledig hun zonden te biechten. Dit is beter, dan in de biecht zelf navraag doen naar allerlei
speciale overtredingen. Hierdoor wordt vaak de verbeelding aan
het werk gezet over dingen, waar ze anders niet aan zouden denken ).
Dirc riet het ambt van biechtvader als zuiver geestelijk werk. Hij
moet zich niet bemoeien met de dagehjksche zaken van het huis,
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) Vgl. Cap. VI (De natura feminarum) van Fr. van Heilo's tractaat „De
regimine sororum". Pool 56—58 en 48.
*) Copulata i i 4 T .
') Copulata i25r.
') Copulata ia6v.
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die alleen de zusters te behartigen hebben. „Tractent sacerdotaha
sacerdotes, muhebria muheres".
Evenmin moet hij naar buiten optreden voor de materieele belangen, als bouwen en koopen. Hierbij volgt men zoo licht eigen wenschen en plannen, en zoekt eigen eer.
Hij is geen procurator ,maar priester. „Het werk van een priester
is, in geestelijke dingen te zorgen, raad te geven in wat tot heil en
vooruitgang in deugd strekt, in den geest te bidden, te lezen, de
sacramenten te bedienen, het woord Gods te verkondigen, in de gevaren der ziel hulp te bieden" ).
We merken hier op het verlangen naar den kern van het ambt,
ontdaan van de bijkomstigheden, die verwarring en vertroebeling
brengen. Telkens treffen we uitingen aan van dit verlangen naar
den ouden, nog niet door de latere misbruiken bedorven toestand en
beteekenis van de dingen. B.v. als hij het heeft over den eenvoud,
die de kleeding van den biechtvader past, herinnert hij aan de
„statuta sacrarum canonum", die men meer moet respecteeren
dan de „abusus moderni temporis" ). Bij de vermaning, om toch
vooral, als het noodig is, biechten bij een ander toe te staan, zegt
hij: „Laat men teruggaan tot de bedoeling van de instelling van dit
sacrament van de biecht, dat, zooals ook de andere sacramenten,
als een hulpmiddel en geneesmiddel voor de ziekte def ziel is
ingesteld". De bedoeling van de instelling van de biecht is hefde,
volgens den H . Thomas van Aquino ).
De citaten nemen een groote plaats in in dit tractaat, waarschijnlijk
Zeer tot genoegen van degenen, voor wier stichting en leering het
bestemd was.
Het vertoont veel overeenkomst met de tractaten van Frederik
van Heilo, waarmee het samen in één handschrift voorkomt. Ook
hier ernstig streven naar verwijdering van alle wantoestanden, verstandige raadgevingen, diep besef van de moeilijkheden van het ambt
en de bedrieglijkheden van de vrouwen.
De pessimistische houding van Frederik van Heilo heeft tenslotte
in de praktijk het gevolg gehad, dat hij onmeffing van het ambt gevraagd heeft. Een biechtvader, die ernst met zijn werk maakt,en
1
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*) Copulata i2iv.
') Copulata ii2v, ii3r.
*) Copul. 124.V, 125V.
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tucht en gezag wil handhaven, is den zusters niet naar den zin, zegt
hij, één, die zich bij haar vleierijen en bedrieglijkheden aansluit
hebben ze graag, maar dan is het tot schade van zijn eigen ziel.
„Daarom heb ik het beter geoordeeld, de vlucht te nemen, dan
ermee door te gaan" ).
1

B — Devota Exercitia
De Devota Exercitia zijn in verschillende groepen te verdeelen:
i°. Over het lijden des Heeren.
2°. Over het Onze vader.
3°. Over het Ave Maria.
4°. Over dood en hemelrijk.
5°. Devote gebeden.
6°. Dagehjksche oefeningen.
7°. Raadgevingen in allerlei moeilijkheden.
Alle hebben ze een gemeenschappelijk doel: stof en leiding te
geven voor de dagehjksche meditatie van de broeders. Daarom
heeten ze exercitia, oefeningen. De meditatie was een van de wijzen,
waarop de broeders zich oefenden om te verkrijgen de reinheid des
harten (puritas corchs), die noodzakelijk is als men ooit de volmaaktheid wil bereiken (qua neglecta frustra ad perfectionem mtimur) ).
Gebed, lezen van de Heilige Schriften, handenarbeid, waken, vasten,
oefeningen in nederigheid, zijn andere middelen. Alle moeten ze
dienen om de zonden te leeren kennen en uit te roeien, en de deugden
aan te kweeken. Hierdoor wordt het hart rein, en komt er plaats voor
de volmaakte deugd: de caritas ).
Aan de meditatie waren verschillende uren van den dag gewijd
en ieder vrij oogenbhk gebruikte een goede broeder voor vrome
overpeinzingen. Voor iederen dag was een bepaalde materie vastgesteld, afwisselend een die tot vrees, en een die tot hoop stemde,
na de zonden het hemelrijk, na deze dood de weldaden des Heeren ).
De grootste plaats bij dit alles nam in de stof, die van Bernard van
Clairveaux afhet middelpunt van de innigste en vroomste gedachten van
kloosterlingen geweest was: het leven en vooral het lijden des Heeren.
2
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') Apologia super resignatione regimiois sororum. Pool, Fr. .v Heilo 98,
82, 83.
*) Consuetudines, Bijlage II Narratio 241.
') Consuetudines, Bijlage II Narratio 241.
') Consuetudines, Bijlage II Narratio 241—42.
v

120

Bernard wordt herhaaldelijk door Dirc genoemd in deze oefeningen
over het lijden des Heeren. Geschriften, die Dirc zeker ook gekend
heeft, en die hem geïnspireerd zullen hebben, waren de in de latere
Middeleeuwen veel gelezene Levens van Jezus, waarin een groot
gedeelte aan het lijden gewijd werd. Het bekendst zijn die van
Bonaventura en van Ludolphus van Saksen, in vele Dietsche vertalingen over. Ook Johannes Brugman heeft er een geschreven,
waarvan het grootste deel gewijd is aan des Heeren p a s s i e E e n
afzonderlijk tractaat over het Lijden des Heeren, ook zeer geliefd
in dien tijd, waren de 65 artikelen erover van Jordanus van Quedlinburg.
Allen sporen ze hun lezers aan om met aandacht en methodisch
de stof te lezen met vrucht voor de eigen devotie.
„Het hjden des Heeren", zegt Dirc, „is het boek des levens,
waarin alles wat tot het heil dient gevonden wordt; wel hem, die
zich op de studie daarvan ernstig toelegt, hij vordert in wereldverachting en hefde tot God, hij neemt toe in alle deugden en genadegaven
en vindt daarin de beste medicijn tegen de zonden" ).
De Heer aan het kruis is als de koperen slang in de woestijn;
zooals de Israëlieten door den bhk daarop genezen werden van de
beten der vurige slangen, zoo reinigt de bhk op Jezus ons van zonden
en drijft tot goede werken. Daarom moet men het hjden des Heeren
steeds weer opnieuw met innige aandacht overpeinzen (cordiahter
ruminare) zoo, dat men bewogen wordt tot bewondering, medelijden,
liefde, dank en navolging *).
Op verschillende wijzen kan men deze overpeinzing indeelen.
Eerst beschrijft Dirc van Herxen de verschillende onderdeden van
den lijdensweg, in 7 artikden, elk weer verdedd in 4 punten.
Het gehede hjden van Jezus wordt in den geest aanschouwd en
doorleefd, hoe hij, neergeknidd, bidt in den hof van Gethsemane,
hoe hij overgeleverd wordt aan de krijgsknechten, beschuldigd
voor de overpriesters, gegeesdd, met den doornenkroon getooid,
mishandeld en gesmaad, ter dood veroordeeld en naar Golgotha
gevoerd. Dan zien we hem aan het kruis opgehangen tusschen twee
moordenaars, daar hangende, bloedend uit vele wonden. Hij is ver2

•) Zie Moll, Johannes Brugman II, ie Hoofdstuk en Bijlagen.
*) Exerc. a*.
*) Exerc. a .
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hoogd aan het kruis als een misdadiger aan de galg, naakt, verlaten
van God en menschen. Hij was ten doode toe lijdend, bedroefd en
gesmaad, maar toch vol hefde en genade. Zoo, aan het kruis nog
biddend, roept bij met groote stem, en geeft den geest.
Bij elk van deze punten (28 dus) wordt met groote innigheid
Jezus toegesproken en dat bijzondere onderdeel van zijn hjden beschreven. Het is de bedoeling van den schrijver, dat eiken dag van
de week één van de zeven artikelen overpeinsd wordt.
Dan volgen meer algemeene beschouwingen over Jezus hjden (in
5 artikelen verdeeld): over zijn hefde, nederigheid, gehoorzaamheid
en geduld (de deugden, die de 4 hoeken van het kruis tooien); over
Gods rechtvaardigheid, medelijden met de menschen, en wijsheid
tegenover den duivel, die bij den kruisdood blijken; hoe het kruis
leert, dat de wereld te verachten is, de hel te vreezen, het paradijs
te verlangen; dat de herinnering aan Jezus' hjden ons moet bewegen
tot medelijden, navolging en gebed; en hoe voor dit navolgen
noodig is het geduldig dragen van beproevingen en het liefhebben
van vijanden. Een „devota consideratio passionis domini de quattuor
modis respiciendi in faciem christi" beschouwt de vier dingen, die
treffen, wanneer men den lijdenden Christus in het gelaat ziet:
hoe droevig het aspect is, hoe smadelijk, maar ook hoe liefdevol
en vol van genade.
Het geheel besluit met een „Oratio de passione domini", waarin
nog eens in den vorm van een gebed al het vorige samengevat wordt.
Wanneer we het doel, waarmee deze bladzijden geschreven werden,
in aanmerking nemen: het brengen van de lezers in een devote stemming van meditatie, dan mogen we ze wel zeer geslaagd noemen.
De diepe vroomheid en hefde voor den lijdenden Christus van den
schrijver zelf spreekt eruit, de taal waarin ze geuit wordt is sprekend
en beeldend, de toon teer en innig. Het telkens terugkeerende pie
Jesu, bone Jesu geeft de stemming van het geheel weer. Laat ik
als voorbeeld het laatste van de 28 punten in zijn geheel geven:
Jezus den geest gevende: „Gij hebt den geest overgegeven in de
handen van den vader, en deze heeft, uw goddelijkheid meedragende
met een menigte engelen in een geweldig licht zich gehaast naar het
rijk der duisternis, het lichaam aan het kruis latende als een dorre
en levenlooze massa, geheel bebloed en overal gewond, gij die
schoon waart boven alle menschenkinderen. Hoe zijt gij, onze voor-
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vechter, als overwonnen en verslagen, gij die toch door uw verslagenheid en Uw dood al uw vijanden overwonnen hebt en deze
wijze van overwinnen door geduld ons getoond hebt. Vroom geloof
zegt, dat uw gebenedijde moeder Uw vereerenswaardig lichaam van
het kruis genomen heeft met liefderijk uitgebreide armen en in
haar schoot gelegd, uw wonden met tranen overgoten, en met
kussen bedekt, en zachte woordjes gesproken, zoolang het mogelijk
was, en toch met maagdelijke schuchterheid zich bedwongen. Zie
o mensen, nu is de zonne der gerechtigheid uit de wereld geweken,
ze heeft de duisternis der onwetendheid overgelaten. Nu is de
gouden tijd, door de eeuwen verlangd, voorbij, de tijd waarin men
op aarde zien en hooren kon den Schepper des menschen in menschengestalte. Hoe is die luide stem tot zwijgen gebracht, die de
leer van alle deugd en waarheid deed uitstroomen. Hoe zijn gesloten
de oogen, helderder dan de zon, die alle wegen der menschen
doorschouwden. Hoe zijn de ooren doof geworden, die naar ieder
liefderijk luisterden, hoe zijn zoo wreed doorboord de handen,
die de hemelen geschapen hebben. Hoe is uw zijde, door de lans van
den krijgsknecht doorboord, met een wijde, wreede wonde geopend,
zoodat tegelijk het hart getroffen werd, waarin alle schatten van
wijsheid en deugd verborgen zijn geweest. Hoe is uw schoon lichaam
nu gezwollen door slagen, verbleekt door den dood, met bloed
besmeurd. N u , O Jeruzalem, O stad, waarin totnutoe de gerechtigheid gewoond heeft, nu echter menschenmoorders, ja, als het zoo
gezegd mag worden, Godsmoorders, bedrijf rouw en ontdoe u
van de kleederen der vreugde, doe aan het boetekleed en bestrooi
u met asch, want binnen uw muren is gedood de Heiland der wereld.
Laat nu de gansche wereld zich ontzetten en rouw bedrijven over
de gruwelijkheid van zoo'n grooten misdaad, op de wereld bedreven".
Het treft ons, hoe het onderscheid tusschen God en Christus telkens
bijna uitgewischt wordt, en Christus als God beschouwd. Heel sterk
komt hierin op den voorgrond de gedachte, die we in Dirc's paedagogische tractaten, die'zoo geheel in de sfeer van zaligheid als
loon van verdienste stonden, misten: het plaatsvervangend en verzoenend hjden van Jezus Christus. Gods gerechtigheid eischt
dat de zonde van de menschheid gestraft wordt, maar in zijn genade
en hefde neemt hij dien geweldigen last van zonde en schuld van
de schouders der menschen af en legt ze op zijn eigen Zoon aan het
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kruis. De macht van den duivel was hierdoor gebroken, want door
de handen uit te steken naar een onschuldige, verloor hij zijn rechten
op de schuldige menschheid, die door Christus' werk bevrijd is
uit des duivels m a c h t „ O , heihge vader, zie op het gelaat van uw
Zoon Jezus Christus, want als gij ziet op het gelaat van hem, die
aan het kruis hangt, kunt gij ons ellendige menschen de vergiffenis
niet weigeren" *). Hier hangt dus het heil des menschen geheel
af van de reddende hand, die God uitsteekt door de zending van
zijn zoon. We moeten hierbij bedenken, dat dit de liefste stof was
van meditatie voor de devoten, dat dus dit besef wel heel diep bij
hen zal zijn doorgedrongen.
De beschouwing van Christus' hjden en hefde moet allereerst
onze deernis en wederhefde wekken. Maar hierbij mag het niet
blijven. Telkens weer worden de bedrijvers van deze devote oefeningen opgewekt om dezen Christus na te volgen. Bij iederen aspectus hoort een affectus, en naast den affectus compassionis staat
de affectus imitationis. Christus heeft alleen van ons afgenomen,
wat voor onze menschehjke krachten te zwaar was: voor ieder blijft
het eigen kruis te dragen, achter Christus aan *). Zou een mensen
zich niet schamen, ooit te klagen over verdrukking of smaad, als hij
ze vergelijkt met wat Jezus heeft moeten dragen?
Christus heeft naakt aan het kruis gehangen: wij moeten hem
volgen, ontbloot van alles, wat ons zou verhinderen achter hem
aan te gaan ). Christus heeft aan het kruis voor vrienden gezorgd
en voor vijanden gebeden: ook wij zijn gehouden den naaste hef te
hebben en den eigen wil te verzaken.
Het ethisch-affectieve element, dat in de contemplatie bij Bernard van Clairveaux sterk op den voorgrond kwam ), doet zich ook
hier gelden. Met het zich liefdevol verdiepen in de heihge dingen moet
een omzetting in goede daden gepaard gaan.
We zouden ook dit gedeelte kunnen besluiten met een variatie op
het vroeger geciteerde gezegde: „Medium est meditatio, fïriis vero
est bona vita."
4
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*) Exerc. c*,'
*) Exerc. d
*) Exerc. c'.
') Exerc. b'.
') Vgl. R. Linhardt, Die Mystik des Heiligen Bernhard von Clairveaux,
München 1923, 79.
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2,3* Het tweede gedeelte van de Exercitia vormt de bespreking van
de twee voornaamste gebeden: het Pater Noster en het Ave Maria.
Mét de geloofsartikelen (waarvan Dirc's uitlegging in het verloren
gegane „De articulis fidei") dus de drie stukken van het Christelijk
geloof, die ieder Middeleeuwsch Katholiek hoorde te kennen, en op
school al leerde ).
Van het eerste geeft Dirc, na een Prologus brevis et compendiosus
over de waarde van het gebed in het algemeen en de voortreffelijkheid van het gebed des Heeren boven alle andere, verschillende manieren om zich er in te verdiepen.
Men kan de beden achter elkaar beschouwen in hun samenhang.
Dan blijkt, dat ze logisch op elkaar volgen, dat de eerste bede de
hoogste is en iedere volgende een voorwaarde voor de voorafgaande.
Tot God den Vader is alles te herleiden als tot het doel van al onze
wenschen. Hij kan niet verheerlijkt worden, als niet zijn rijk op aarde
komt; om deze komst mogehjk te maken, moet door alle menschen
op aarde Gods wil volbracht worden. De kracht om dit te doen
geeft het brood van de genade, van de sacramenteele gemeenschap
met God en van de voorziening in de natuurlijke behoeften. Dit verkrijgen wij niet, als we beladen met zonden erom vragen: daarom
moeten we vragen om vergeving van zonden, zooals wij ze ook anderen
moeten vergeven. En opdat we daarna niet meer zondigen, vragen
we, bewaard te blijven voor het vallen in verzoekingen. En tenslotte:
Moge de Heer ons bevrijden van den Booze, den oorsprong van alle
kwaad en alle verleiding. Nog op een andere wijze hangen ze samen:
in de ie bede vertoont zich de hefde, waarmee wij God liefhebben
om hemzelf, in de anderen de hefde, waarmee wij ons zelf liefhebben
in God. De 2e, 3e en 4e vragen God om de komst van het goede voor
ons, de 5e, 6e en 7e om de verwijdering van het kwade van ons.
Men kan de 7 beden ook beschouwen als remedies tegen de 7 hoofdzonden in deze volgorde: superbia, avaritia, accidia, gula, ira, luxuria,
invidia.
Ook kan men ze zoo opzeggen, dat bij elk gebed de passende gestemdheid verkregen wordt, daarvoor moet men zich de gevoelswaarde van de verschillende gebeden goed realiseeren (ex verborum
denotatione affectum formare) ).
1
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») Vgl. A. Troelstra, Toestand der Catechese in de Nederlanden, passim.
') Dev. Exerc. e*.
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Het is ook zeer nuttig, om ze op te zeggen en dan steeds aan den
een of anderen heilige te denken, die verkregen en gerealiseerd heeft,
wat in dit gebed gevraagd wordt. Ieder moet nu maar uit al deze
methodes kiezen, welke „magis accomodum sui cuique devotioni"
is.
Na een reeks citaten van kerkvaders volgt dan nog eens in gebedsvorm een bespreking van al de beden („Aha expositio devota Orationis Dominice").
Over het Ave Maria krijgen de broeders minder stof, alleen, na een
„prefatio" een „Explanacio brevis", ook weer woord voor woord behandeld.
De inhoud van de bespreking van deze twee gebeden geeft geen
nieuws, er zijn vele meditaties over geschreven in de latere middeleeuwen ). De verdienste van deze van Dirc is, dat ze eenvoudig en
goed geschreven zijn, geheel geschikt voor het doel: gebruiken als
leiddraad bij dagehjksch gebed en meditatie. De gangbare geloofsvoorstellingen worden den lezers heel dichtbij gebracht en diep ingeprent op deze wijze. B.v. bij de woorden „gratia plena" van het Ave
Maria volgt een definitie van gratia (het kan niet met één woord vertaald worden, zegt hij, daarom gebruikt men in de volkstaal ook
meestal het latijnsche gracie) „Gratia is een instrooming van de goddelijke genade, bovennatuurlijk, om niet, geestelijk, heilaanbrengend,
het rijk van den duivel uitbannend en een tempel des Heiligen Geestes bouwend in de rede van hem, die ze ontvangt, zijn verstand verlichtend tot de kennis van het ware, zijn gevoel bezielend tot de
hefde van het goede, en zoo een goeden wil teweegbrengend, waardoor
de mensen Gode aangenaam wordt en het eeuwige leven waardig.
De deugden zijn de resultaten, de vruchten en de aanvulling van de
gratia" ). Maria moge haar Zoon bidden, dat hij bij God gracie voor
de menschen verkrijgen. In een paar woorden dus een samenvatting
van de Katholieke leer over de verhouding van den mensch tot God.
Telkens legt Dirc den nadruk op de manier van bidden, een punt,
dat de voortdurende zorg van de broeders uitmaakte, zooals uit hun
statuten b.v. blijkt ): het gebed heeft geen waarde, als het niet met
vrome aandacht gezegd wordt. De uitlegging van de gebeden heeft
1
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*) Vgl. Troelstra, Catechese, 141—142.
') Dev. Exerc. g', .
') Consuetudines, Narratio 243, 270.
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Dirc gegeven, zegt hij, „opdat wij niet, doordat de woorden, die wij
dagelijks herhalen, onbegrepen aan ons voorbijgaan, de vrucht der
devotie zouden missen" ).
„Eén Ave Maria, dat haar devoot aangeboden wordt, brengt de
Heihge Maagd meer eer en is haar aangenamer dan honderd, die
met een afwezigen geest gelezen worden; deze bereiken de ooren
der hemelsche koningin niet, want ze kunnen door hun lauwheid niet
ver genoeg opstijgen" ).
1

2

4. Tot de mooiste stukjes uit de verzameling behooren de drie over
den dood en het hemelrijk.
Het eerste, „De desiderio moriendi secundum illam petitionem
domimce orationis: adveniat regnum tuum", gaat over de dingen,
die de komst van het Koninkrijk Gods belemmeren en bevorderen.
Vier soorten menschen zijn er, die het rijk Gods niet binnen kunnen:
de „voluptuosi", die het genot in de zinnen zoeken, de „actuosi",
die zich met vele dingen druk maken en daardoor het verlangen
naar het eeuwige leven verstikken, de „conscientiosi", die bezwaard
zijn door den last der begane zonden en de „fehcitatis patrie celestis
ignari", die tevreden zijn met wat de wereld geeft.
Als we deze beletselen overwonnen hebben, kan het verlangen
nog versterkt worden door oefeningen; we moeten ons oefenen in
het prijzen van God (het eenige werk der hemelbewoners), we moeten uit hefde vrede houden met alle menschen en God trouw bhjven
ook in smart en moeite. Het laatste middel is gebed, „si forte oratione
possis extorquere a deo regnum suum, quod meritis non potest" ).
We merken op, dat het koninkrijk Gods hier geheel opgevat wordt
als de hemel na den dood, vgl. den titel „De desiderio moriendi".
Hoe kan men het best voorbereid den dood tegemoet zien? De
beste woorden in den mond van een stervende zijn die van Symeon:
„Nu laat, o Heer, Uw dienstknecht gaan in vrede, want mijne oogen
hebben Uw zaligheid gezien" *).
Voor Symeon was de zaligheid, de troost van Israël, het kindeke
Jezus. Voor den tegenwoordigen mensch bestaat ze in overwinning
3

) Dev. Exerc. g".
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') Dev. Exerc. h*.
*) Lukas 2 : 29, 30.
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op de hartstochten, reinheid, bekendheid met de goddelijke genade,
reformatie van de kerk, verzwakking van de heerschappij van den
duivel, bekeering van velen tot God. Dit zijn de eenige dingen, die
een ware geloovige dag aan dag najagen moet. „Lieve broeders, als
wij zóó vurig zijn, zóó aandringen en bidden, dan zijn wij als Symeon, verwachtende de vertroosting Israels, en wij zullen het antwoord ontvangen van den Heiligen Geest, dat wij den dood niet zullen zien,voordat wij de vertroosting verkregen hebben en ons verheugen en vertrouwend zeggen: Laat nu, Heer, Uw dienstknecht
gaan in vrede, naar Uw woord" ).
Meer nog dan in de beide vorige stukjes komt een persoonlijke
toon voor den dag in de „Oratio devota pro regno celorum impetranda". Ook al wisten we niet van elders ), dat Dirc deze stukjes geschreven heeft in de laatste jaren van zijn leven, we zouden het er
duidelijk uit lezen. Het zijn woorden van iemand, die terugkijkt op
zijn leven en ziet, dat het niet voor God bestaan kan. „Ik herinner
me, dat ook ik in vroegere tijden wenschte, dat ik nog lang zou leven
opdat ik tenslotte met een grooten schat van deugden en verdiensten
God zou bereiken". (We herkennen den schrijver van de paedagogische tractaten). Maar nu is gebleken, dat de zonden het van de goede
werken winnen, op zijn verdiensten hoopt hij niet meer, alleen nog op
Gods genade, en op de eenige verdienste, die voor God opwegen kan
tegen de zonden der menschen: den kruisdood van zijn zoon Jezus
Christus. Er is een toon van vermoeidheid i n : „Neem mij weg uit
dit leven, Heer, want zoolang ik hier beneden bhjf, zal ik niets doen
dan iederen dag den last der zonden verzwaren; mijn werken hebt
gij ook niet noodig, ik ben slechts een onnutte dienstknecht." Er is
ook een neerslag in van de moeilijkheden van zijn laatste levensjaren,
met woorden van de psalmdichters klaagt hij tot God over de vijanden, die hem van alle kanten benauwen. Maar de hoop wint het:
„Immers Uw goedheid is grooter dan eenige ongerechtigheid" ).
x
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5. In de „Devote et Interne Orationes" bereikt Dirc een bijna dichterlijke hoogte van uiting zijner vrome overpeinzingen. Het lange
eerste gebed getuigt van een diep besef van de menschehjke klein*) Dev. Exerc. h .
') Narratio 113.
') Dev. Exerc. h"
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heid tegenover Gods groote Majesteit. „Als ik U zag. Heer, zou ik
uit ontzetting over de grootte van Uw heerlijkheid niet kunnen bestaan, ja, zooals was smelt voor het vuur, zoo zou de zondaar vergaan voor Gods aangezicht" ). Hoe kan de mensen leer en om God te
prijzen? Alleen uit de kennis van God kan bewondering, hefde en
lof, ontstaan. Wie God met het oog des geestes leert kennen, komt
ook tot dank voor Gods weldaden, de algemeene aan het heele mensch dom (schepping naar zijn beeld), de bijzondere genade van de zending van zijn eeniggeboren Zoon om de wereld van zonde te verlossen, en tenslotte voor Gods speciale hefde tot den enkelen mensch.
„Gij hebt mij van mijn prilste jeugd af, vóór ik door de verlokkingen
dezer wereld in beslaggenomen was, geroepen, getrokken, ja gedwongen tot Uw dienst, gij hebt mij leermeesters, „patres" en makkers gegeven, die mij tot de betere dingen geleid hebben" *). Hoe
kan echter de ondankbaarheid van den mensch staan tegenover al
deze weldaden Gods? De eenig mogelijke houding is die van een
gebroken en verslagen hart. Als ook dit nog niet tegen den last van
zonden opweegt, is vluchten tot Christus het eenige redmiddel.
Aan den voet van zijn kruis is rust te vinden. „Laat mij rusten in
de veilige schuilplaats van de wonde van Uw rijde, want daar is
het goed te zijn."
Dit gebed is een schoon en evenwichtig geheel, dat weldadig
aandoet door eenvoud en ware vroomheid.
1

6. Meer pracrisch is de laatste helft van het boek. Eerst drie „Exercitia", door de broeders op te zeggen, om zichzelf te onderzoeken.
Als antwoord op de vraag: hoe moet men met den Heer wandelen?
worden in de eerste der drie een aantal devote deugden opgesomd:
zich beheerscht (composite) gedragen in z'n uitwendige bewegingen
en handelingen, werk en oefeningen niet ordeloos en door elkaar
doen, altijd voor den Heer een vrome stemming kweeken, van schaamte en verdriet over de zonden, van vrees voor de eeuwige straf. Daarop kan dan volgen dank voor al Gods weldaden, hefde en eerbied,
onderwerping aan zijn wil, dankzegging en opwekking van anderen
om mede God te danken.
Het „Examen post completorium pro neghgentiis diei" is een ge*) Dev. Exerc. i .
*) Dev. Exerc. k'.
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woon avondgebed. Het moet op de knieën gezégd worden, bij elke
Zeh^eschuldiging sla men zich op de borst. In de Consuetudines van
het Zwolsche huis worden de broeders vermaand, iederen avoad een
dergelijke oefening te houden: Fïdelis servus Jesu Christi post completorium singulis diebus capitulum sibi teneat et convocatis eogi>
tacionibus suis, ponat cum eis rationem" ).
Het volgende Examen Generale" doet eenigszins wonderlijk
aan door de opsomming van alle mogelijke gebreken en ondeugden,
die men zich moet toedichten. Allerlei uiterlijke h'chaamsgebrekwi
komen erin voor, en minder aardige karaktereigenschappen, b.v.:
Je bent dom en onhandig, niet vriendelijk in den omgang, je hebt alles
vergeten, wat je geleerd hebt. Het doet denken aan wat de Voecht
vertelt van de broeders, die om elkaar te vernederen een soort plagerijen gebruiken. Hier is het weer de kleine kant van de devotie als
vulling van het dagehjksche leven, die te voorschijn komt, het verhevene tot iets kleingeestigs geworden.
7. Het slot van de Devota Exercitia vormen eenige raadgevingen in
moeilijke gevallen, in den vorm van een dialoog tusschen Vecors
I en Consultus (de Dwaze en de Wijze dus).
„Toen ik de „Remedia utriusque fortunae" las, zooals ze doof
Franciscus Petrarcha, den poetus laureatus en door magister Adrianus den Karthuizer, den doctor in de theologie, beschreven worden,
philosoftsch en moreel, kwam de gedachte bij mij op, of ik niet hieruit en uit anderen naar het fundament van ons geloof, zooals het
geweten en de rede het gebiedt, met de autoriteit van de Heilige
Schrift iets samen zou kunnen stellen, waarin ik een middel zou vinden tegen mijn eigen en anderer ziekten, zoodat voorspoed ons minder verheft en tegenspoed minder terneerdrukt" ).
Tot voorbeeld voor Dirc hebben dus gediend Petrarcha's bekende
geschrift: „De remédiés utriusque fortunae", 2 boeken met dialogen
tusschen Gaudium, Spes et Ratio en Dolor, Ratio et Metus over
allerlei gevallen uit het dagehjksch leven ) en een gelijknamig geschrift van Adriaan den Karthuizer ).
1
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*) Consuetudines, Narratio 246.
") Dev. Exerc. m*.
) F. Petrarcha, Opera Omnia, Bazel, Sebastiaan Henricpétri, 1—222.
') Over als incunabel (gedrukt in Leuven in 1485), een exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Vgl. over hem Moll. Kerkgesch. II 2,
378.
s

9

I

3°

Dirc's raadgevingen gaan over gevallen, die in het weinig-bewogen
leven van een broederhuis natuurlijk van groot belang waren: het
afdwalen van de gedachten onder het gebed, ongeduldigheid over
lauwheid en ongehoorzaamheid van degenen, die aan de zorgen van
de broeders toevertrouwd zijn, laster, dreigende belastingheffing,
slechte tijden, slecht klaargemaakte spijzen, de lust in lekkere spijzen
en dranken.
Het zijn weer heel verstandige en menschkundige opmerkingen,
zooals we van Dirc gewend zijn: Als de menschen kwaad van U
spreken, bedenk dan, dat de woorden van de groote menigte heftig
zijn, maar met lang stand houden. Als de spijzen U tegenstaan, onderzoek dan eerst, of meerderen er last van hebben, dan moet de
kok een berisping hebben, niet te streng, want hij is het toch, die
voor allen dit nederige werk doet; maar als ge er alleen last van hebt,
draag het dan als een oefening in geduld. Maak U geen zorgen vóór
den tijd, misschien zal het gevreesde onheil nooit gebeuren. Als de
menschen minder goed van U spreken dan ge zijt, kan het niets
geen kwaad, erger is het omgekeerde, want dat kan U tot zelfverheffing brengen, terwijl het oordeel in den hemel over U U toch blijft
zien, zooals ge werkelijk zijt.
Het meest afdoende antwoord is, zooals te verwachten was, telkens weer ; Maak U niet bezorgd over de tijdelijke dingen, die voorbijgaan, maar richt U naar de eeuwige. Wees geen slaaf van Uw
lichaam, maar een dienstknecht van den Heer; begeer geen rijkdom
en aanzien, als zoovele vromen smaad en armoede geleden hebben.
Het is beter bier op aarde het kwaad te hebben, en in den hemel goed,
dan omgekeerd. En vertrouw in alle dingen op den Heer, die U altijd
voortgeholpen heeft. Ook al stelt hij U op de proef, het is voor Uw
bestwil, en de eenig goede houding is die van Job, als hij zegt: De
Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren
zij geloofd.
Uit de bespreking van de verschillende Devota Exercitia is gebleken, dat het inderdaad een bloemlezing is. Het feit, dat deze gemaakt
is en zelfs in druk verschenen, bewijst wel, dat Dirc's geschriften
geliefkoosde lectuur waren. Menigen broeder en kloosterling en
scholier zullen ze gesterkt en tot vrome gedachten gebracht hebben,
toen rector Dirc er niet meer was om hun persoonlijk voor te gaan
in het leven, dat zij allen zich als ideaal voor oogen stelden.
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C — Verzamelwerk
Belangrijk, niet zoozeer om den inhoud, maar als verschijnsel rijn
de twee groote citatenverzamelingen, de „Instructio religiosorum ex
dictis sanctorum" en de „Dicta doctorum de quibusdam festis et
sanctis", samen in één handschrift bewaard. Het werk begint met
een „Tabula de materis, circa quas utihter et oportune versari potest
memoria et collacio in diebus festivis per rircuitum anni secundum
officium ecclesiasticum diei". Voor al de Zon- en feestdagen van het
kerkehjk jaar worden een aantal punten opgegeven ter meditatie, b.v.
Op den eersten Kerstdag te denken aan het feest zelf, de groote
vreugde van den dag, den lof van God, den goeden wil, de nedrigheid, de armoede, de kuischheid.
Op den eersten Zondag na de octaaf van Pinksteren over den tijd
van ballingschap, de geschiedenis van het boek der koningen, den
strijd tegen de zonden, de hefde Gods tot ons en van ons tot God en
den naaste, over kostbare kleeren, gulzigheid, bedelen, de hemelsche
glorie en de straffen der hel.
Daarop volgt een hjst onderwerpen voor de heiligendagen (41 in
getal), b.v. op H . Agnes over de heihge zelf, de onschuld, de voorzichtigheid, de maagdelijkheid en de standvastigheid.
De meditatie of toespraak moet dus altijd uitgaan van het onderwerp van den dag. We verbazen ons over de verscheidenheid van de
serie onderwerpen. Eenige ervan, b.v. de zeven hoofdzonden en
deugden, de contemptus mundi, de vier uitersten, keeren telkens
terug, maar verder weet de auteur steeds weer bij het eerste punt een
reeks andere te vinden, die er min of meer bij passen.
In het eerste van de eigenlijke tractaten die hierop volgen, de
„Instructio rehgiosorum" geeft Dirc een verzameling citaten uit de
kerkelijke literatuur over een reeks onderwerpen, die het godsdienstig en dagehjksch leven nauw raken. Het begint met drie tamelijk op
zichzelf staande: het doel van de oefeningen, het zuiveren van verstand en gevoel, en de vreeze Gods. Dan volgen de vier uitersten
(dood, oordeel, hel en hemel), altijd gebruikelijk als middelen om
de vrees op te wekken. Vervolgens enkele punten, meer in betrekking tot de praktijk van het dagehjksche leven van de broeders: het
nut van het hooren en bestudeeren van Gods woord, de goede wil,
de verzoekingen, de instincten, het vermijden van het gezelschap
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van slechte heden, het gemeene leven ), het verlaten van vaderland
en ouders om Christus wü, nederige kleeren, handenarbeid. Met de
bespreking van de onschuld, de afschuw voor de zonden en de vergeeflijke zonden gaat hij over tot den strijd tegen de zonden zelf:
de zeven hoofdzonden (hoogmoed, hebzucht, wanhoop, toorn, afgunst, gulzigheid, wellust) met eenige synoniemen (droefheid, ijdele
eer, kwaadspreken) gevolgd door een paar minder zware: bedelen,
ergernis, hchtvaardig oordeelen. Op de zonden volgen de stukken
van de biecht (berouw, verslagenheid, biecht,vergiffenis). Dan gaat
het uit de diepte opwaarts langs den weg van het bekeerde leven: liefdadigheid, discipline der zeden, spreken, bidden, dankbaarheid, en
bet culmineert in de zeven voornaamste deugden (geloof, hoop en
hefde, nederigheid, gehoorzaamheid, geduld en kuischheid) en eenige
andere (liefderijkheid, vrede, verachting van de wereld, armoede en
wijsheid). Tot besluit nog eenige onderwerpen zonder veel samenbang: geestelijke vreugde, volharding, vermaning, berisping, de
priesterstand, de volmaaktheid, het dubbele leven.
1

„De festis et sanctis" behandelt, zooals de titel aangeeft, met een
areeks citaten de feestdagen en heiligendagen, d.w.z. 18 feestdagen,
van Advent tot Triniteitszondag (eerste na Pinksteren), de feestelijke
helft van het kerkelijk jaar, en 25 heiligendagen (vanaf den H . Andreas
30 November, het jaar rond).
De „Instructio rehgiosorum" is te vergelijken met het tractaat
van Florens Radewijns, bekend als „Omnes inquit artes"*). De
j n W i n g ^ gelfs woordelijk gelijk, zoodat we wel moeten aannemen,
dat Dirc deze van Florens Radewijns' tractaat overgenomen heeft.
Ze wordt gevormd door een citaat uit de „Prima Collatio Abbatis
Moysis" (uit de „Collationes patrum" van Johannes Cassianus),
waarin als doel van professie nostra wordt aangegeven puritas cordis,
te bereiken door hét uitroeien van de zonden en het aankweeken
van de deugden. Bij Florens Radewijns is dit inderdaad het thema van
het heele geschrift. Uit het feit, dat Dirc er ook mee begint, zouden we opmaken, dat hij met deze citatenverzameling hetzelfde doel
heeft als Florens met zijn tractaat: den weg aangeven, waarlangs
) Dit stuk wordt na de beide tractaten nog eens uitgebreid afzonderlijk
behandeld.
*) Ms. Atheneum/ Bibliotheek te Deventer no. 61. Vgl. Gerretsen, Flor.
Radewijns, 97—102 en Hyma, Chr. Renaissance 54—58.
x
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de reinheid des harten te bereiken is. Inderdaad hebben we deze lijn
wel eenigszins kunnen terugvinden in de opeenvolging van de onderwerpen van de Instructio religiosorum, maar het verband is toch
bij Dirc veel losser. Er is in den tekst geen overgang van het eene
onderwerp naar het andere, het blijft een citatenverzameling en
geen tractaat.
Florens Radewijns heeft het geschrift later omgewerkt tot het
„Tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et passionum et
acquisitione verarum virtutum etc." *), terwijl beide tractaten van
Radewijns weer als grondslag dienden voor Gerard Zerbolt bij het
samenstellen van zijn bekenden leiddraad voor devote oefeningen,
de „Spirituales Ascensiones" ). Het is de gewone manier van
werken in den kring van de broeders: ijverig lezen in de Heihge
Schriften, uitgebreide excerpten maken en rapiaria, (verzamelingen
van allerlei wetenswaardigs, een bekende gewoonte van de broeders),
stukken uit het hoofd leeren, om deze stof dan later soms zelf te
verwerken ). De wetenschap wordt beoefend met een practisch
doel: verwerken van de stof tot nut en stichting van zichzelf en anderen. „Een ijverig lezer moet maken, dat hij al, wat uit de verschillende passages van de Heihge Schriften van een ander was, door
goed begrijpen en zich eigen maken in zijn eigen bezit verandert;
daaruit kan hij dan vermanen, praten en redeneeren", zegt Frederik
van Heilo, als hij spreekt over het ten nutte maken van wat men
leest. De heele stichtelijke literatuur van dien tijd bestaat uit dit
verwerken van vroegere kerkelijke en stichtelijke literatuur, ten dienste van de dagehjksche oefening in vroomheid.
Het zou geen zin hebben, den inhoud van de vier honderd bladzijden citaten, waaruit de twee tractaten samen bestaan, te bespreken,
hoe belangrijk ook het stuk Middeleeuwsche literatuur moge rijn,
dat erin geciteerd is. Het is een eerbiedwaardig getuigenis van
Dirc van Herxens kennis van het geheele gebied van de theologische
literatuur, des te eerbiedwaardiger, omdat de auteur geen theologische studie aan de Universiteit doorgemaakt had, en de kennis had
moeten verzamelen door jarenlange ijverige studie in het fraterhuis,
waarvan hij al zoo kort na zijn intrede de leiding gekregen had.
a
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>) ed. J. F. Vregt, Archief Aartsb. Utrecht X, 383—498.
') Gerretsen, Flor. Radewijns 107—111; Geesink, Gerard Zerbolt.
) Vgl. Geesink, Gerard Zerbolt, 138.
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Uit de opsomming van alle schrijvers, die hij citeert, zullen we zien,
dat het niet al te overdreven is, dat de Voecht hem noemt: „zeer
ijverig in het bestudeeren van de Schriften, zoodat hij belezen en
ervaren was bijna in alle geschriften op het gebied van theologie,
kanoniek recht en historie" ), en dat een onbekende biograaf zegt:
„want bij was goet voor enen doctoer in der hilhgher scrift ende
ook in den rechten" ).
Wanneer we een hjstje opmaken van al de auteurs, die Dirc van
Herxen citeert, (in de twee verzamelwerken vooral, maar ook af en
toe in zijn andere geschriften) staat bovenaan Bernard van Clairveaux ). Daarop volgen: Gregorius de Groote, Augustinus, de Profectus Rehgiosorum, die men aan Bonaventura toeschreef, Hierónymus, Thomas van Aquino, Crisostomus *). Na hem Chmacus
(eigenhjk Johannes Scholasticus, naar zijn boek Climax Paradisi,
de Paradijsadder, in de Middeleeuwen altijd Chmacus genoemd;
een zeer gehefd boek in dien tijd), het Compendium theologie ),
de Sententien, Vitae Patrum (een aan Hieronymus toegeschreven werk
eigenlijk getiteld „Vitas Sanctorum patrum ac heremitarum") ),
Ambrosius, Hugo van St. Victor, een Passionale, paus Leo *); Beda,
het Horologium eterne sapientie van Suso, Maximus, de Collationes
patrum van Johannes Cassianus, Ancelmus, Basihus, Bonaventura,
bisschop Cyprianus, paus Innocentius, bisschop Isidorus Hispalensis,
Franciscus van Assisi, Johannes Gerson, Gregorius Nazianzenus,
Petrarcha, Philosophus (Aristoteles?), Petrus Damiani, het Tractatus de gradibus ecclesiasticis, de summa Vitiorum (van Willem
van Parijs?), Seneca, delnstituta patrum,het speculum Monachorum
(dat men aan Bernard v. Clairveaux toeschreef) ). Slechts één maal
geciteerd vond ik Aulianus, Albertus Magnus, Adrianus Carthusiensis, Boetius, Cassiodorus, Clemens, Demosthenes, Dionysius
(de Karthuizer), Frater Egidius' Collationes (ook wel Verba Aurea
genoemd), Fulgentius, Geert de Groote, Henricus de Gand, Henx
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) Narratio 55.
») Frensweger Hs., 136V. (zie ook Narratio 233).
) Hij wordt ± 115 maal geciteerd.
') ± 70—30 maal geciteerd.
') Meinsma 284.
") Meinsma 185.
') ± 20—10 maal geciteerd.
*) ± 10—a maal.
l
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ricus de Hassia, Jacobus Vitriacus, paus Lucius, Maxius, Prosper,
Bartholomeus Pisanus, Richard van St. Victor, Urbanus, Virgüius,
de Decreta, Liber de Apibus, Ethymologya, Poeta (Virgüius?), het
Tractatus de vestibus preciosis van Gerard Zerbolt, de Gemma
Crucifixi*).
Natuurlijk is uit deze lange lijst niet op te maken, dat al deze schrijvers door Dirc van Herxen in origineel gelezen zijn. Veel van wat hij
citeert, zal hij zelf weer in verzamelwerken gevonden hebben, b.v.
de klassieken, die genoemd worden. Er is van de bibliotheek van
het Zwolsche fraterhuis geen catalogus over, zooals van die in Gouda,
en van die Van de Windesheimsche kloosters te Windesheim en
Frenswegen ), waaruit we zouden kunnen opmaken welke werken
Dirc ter beschikking stonden voor zijn studie. Zooals we zien, zijn
het vooral de bekende kerkvaders, waaruit hij zijn wijsheid geput
heeft, (hun werken kwamen in alle Middeleeuwsche kloosters voor ).
Merkwaardig is de voorrang, dien Bernard van Clairvaux boven alle
anderen inneemt; hij heeft wel den meesten invloed geoefend
op Dirc, zooals op vele anderen in de latere Middeleeuwen. Tijdgenooten vinden we in de hjst slechts weinig: Gerson, Geert del
Groote, Gerard Zerbolt. Thomas a Kempis wordt nergens genoemd.
D — Kleinere geschriften
2

3

Tot de kleinere werkjes kan ook wel gerekend worden het stukje:
„De communi vita", dat achter de twee citatenverzamelingen voorkomt, en eigenlijk een uitwerking is van het gelijknamige caput
van het eerste tractaat.
Het gemeenschappelijke leven is nuttig en aangenaam om verschillende redenen: i°. Is het gemakkelijker en voordeeliger, men
heeft maar één huis enz. noodig; 2°. Men heeft minder zorg voor
de dagehjksche levensbehoeften, dit is geen geringe winst voor het
geestelijk leven; 3 . het is er gemakkelijker Gods geboden te vervullen,
b.v. elkanders lasten te dragen; 4 . het leidt tot meerdere zelfkennis,
0

0

') Hyma Christian Renaissance Appendix A geeft een lijst van bij Geert de
Groote geciteerde geschriften.
) Meinsma, Middeleeuwsche bibliotheken 257,284,252. Vgl. over de bibliotheek van het Deventersche huis: Mej. M . E. Kronenberg, Ned. Archief voor
kerkgeschs. 1912.
') Meinsma, 184—185.
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er is minder gelegenheid om groot van zichzelf te denken dan in
de eenzaamheid, waar iemands fouten niet opgemerkt worden;
5°. Men kan zich gezamenlijk beter oefenen in deugden. Verschillende kerkvaders en pausen bevestigen dit alles.
Het is niet waar, dat het verbod in de Extravagans de heretiris,
caput ne nimia, van het Corpus juris Canonici slaat op gemeenschappen als die van de broeders en zusters. Hierin wordt alleen
het stichten van een nieuwe rehgio verboden, en daaraan maken zij
zich niet schuldig. Samenwonen tot een vroom leven is toegestaan
in het burgerlijk recht, evenals een gemeenschap van schrijvers, van
schoheren, van armen. Door verschillende pausen is het samenwonen
van kettersche Begijnen verboden, maar zoowel Benedictus X I I als
Gregorius X I hebben aan personen van beide sexen toegestaan
den Heer in armoede en kuischheid te dienen.
Aan het eind verwijst Dirc naar de „tractata de hoe materia collecta
diversorum doctorum et magistrorum sacre pagine", de bekende
adviezen der Keulsche rechtsgeleerden dus. Ook de stellingen
van Johannes Gerson en Peter van Ailli hierover citeert hij, waaruit
blijkt, dat dit geschrift van Dirc na 1418 geschreven is (vgl. vorige
hoofdstuk).
Notabilia Dicta
Het was gewoonte in de devote kringen om bekende en geliefde
uitspraken van de rectoren en andere vooraanstaande personen op
te teekenen en te verzamelen. Van Geert den Groote zelf heeft
Thomas a Kempis in zijn Vita Gerardi Magni „Notabilia quedam"
overgeleverd ). Van Florens Radewijns bestonden ze in verschillende
redacties *). Van Thomas a Kempis zelf zijn ze over, ) ook van
Johannes van Hattum, een Deventerschen procurator *). Verder
nog eenige verzamelingen getiteld Dicta patrum ).
Eenigszins biertoe te rekenen zijn de korte gedachten over ver1

8

5

9 Pohl VII 107—109.
) Gerretsen, Flor. Rad. 95—97 en 115—121. Als vijfde Hs. waarin Notabilia Fl. R. voorkomen, is hier nog bij te voegen MS.128G. 16 K.B. den Haag.
fol. 179—183 en 225—226.
*) Ms. 128 G 16 fol. 239—242.
) Ms. 128 G 16 fol. 157—166.
) Ms. 128 G 16 fol. 166—175; Ms. 8849—59 Bourg. Bibl. fol. 67—
73V. en 266r—268r.
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schillende onderwerpen van Frederik van Heilo ), en het Brevüoquium van Gerlach Peters ). Ook dit is waarschijnlijk „niets anders
dan eene allengs uitgebreide verzameling van gedachten en leeringen, welke haar ontstaan aan des jeugdigen schrijvers zucht tot eigen
vorming te danken had, . . . . óf tijdens Gerlachs leven, óf na zijn
dood in omloop gebragt" ). Dikwijls werden ze devota exercitia
genoemd, zooals die van Lubbert ten Bussche ) en Johan Kessel ),
leerlingen van Florens Radewijns. De grens tusschen devota exercitia
en Notabilia Dicta is moeilijk te trekken. Die van Dirc heeten
eenmaal Notabilia Dicta, meen ander handschrift Exercitia quedam.
Het zijn altijd korte opmerkingen, raadgevingen en vermaningen
over de praktijk van het leven van de broeders. Daarom geven ze
zoo'n goeden kijk op hun houding, en maken veel dingen reëel, die,
in statuten of tractaten in het algemeen verkondigd, den lezer niet
zoo direct treffen. Heel leerzaam is de lectuur van die van Florens
Radewijns, die vaak een fijnen psychologischen kijk verraden. In
die enkele bladzijden wordt de ware devotie ons ineens dichtbij
gebracht, en begrijpen we het aantrekkelijke, dat ze voor zoovelen
gehad heeft ).
Ook de „Notabilia Dicta" van Dirc van Herxen toonen hem van
zijn meest beminnelijken kant. Er spreekt een geest uit van rustig
vertrouwen, en zuiver eenvoudig geloof, zooals we al aangetoond
hebben met citaten bij de beschrijving van Dirc's persoon. Meer
dan de helft van het aantal gaat over het thema: Vertrouw op God,
zijn weldaden zijn menigvuldig; maak U geen zorg over rampen
en tegenspoeden, wees alleen bezorgd over uw zonde, en bedenk
verder, dat alles u mee zal werken ten goede. Zorg verontrust het
hart, geduld en rust des harten zijn de hoogste goederen.
Met Dirc's eigen woorden, over het godsvertrouwen: „O, hoeveel
zwarigheden en bedruktheid worden weggenomen door het vertrouwen op God, die niet verlaat, wie op hem betrouwen. Als
1
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) J. C. Pool, Fr. van H . 208—211.
*) W. Moll, Gerlach Peters, Kerkhistorisch Archief II (1859) 169—199.
) Moll. t.a.p. 171.
) Th. a Kempis, De discipulis Fl. M . Pohl VII260—267.
°) Th. a Kempis, De discipulis Fl. M . Pohl VII, 306—317.
') Dr. Gerretsen bespreekt in bovengen, bladz. niet den inhoud van Florens'
notabilia Dicta. Daarom wil ik er bier nog eens de aandacht op vestigen als een
belangrijk document.
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ge deze hoop wüt hebben, ontvlucht dan hoogmoed en bezorgdheid.
De hoogmoedige steunt op zichzelf, en staat daarom zwak en wankelt
in alles, omdat hij steunt op één, die niets is. De nederige steunt op
God, en staat dus vast"
„Zoo groot zijn geweest en zijn nog Gods
weldaden, die hij u bewezen heeft, dat ge met recht hem altijd
moet zoeken, eeren, liefhebben, zegenen en prijzen, in hem verblijd zijn en U verheugen, zijn roem zoeken, op hem betrouwen,
u hem onderwerpen, hem in alles gehoorzamen, in hem geheel berusten" ). En over het verkeerde van zorg en onrust: „Als ge een
rustig hart wüt krijgen, doe dan uw best om niet te veel u aan te
trekken lichamelijke pijn, onrecht, schade en smaad" ). „Vrees
alleen en wacht u voor zonde, en wees overigens zonder vrees,
want: Nulla nocebit adversitas, si nulla dominetur iniquitas ).
Noch baat van de menschen, noch laster, noch vervolging, noch
eenige schade, noch ziekte of dood van de Uwen, noch afvahgheid
van een van de aan Uw zorgen toevertrouwden kunnen schaden of
mogen angstig maken of bezorgd. Wees slechts onderworpen aan
den Heer en bid tot hem. Openbaar den Heer uw weg en hoop op
hem, en hij zal zijn belofte gestand doen" ).
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Als een samenvatting is de langste van de Dicta die begint:
„Drie groote goederen zijn geduld,vertrouwen en tevredenheid.
Geduld brengt rust voort, vertrouwen blijdschap, tevredenheid
dank. Wie deze drie zou bezitten, zou een gelukkig leven leiden op
aarde )".
Enkele hebben meer speciaal betrekking op het huis. In de eerste
herinnert hij er de broeders aan dat hun gemeenschap niet afhankelijk is van menschehjke hulpmiddelen en praktijken, maar van hun
eigen deugdzame levenswijze. Als er soms één door zijn gedrag de
kracht van het gemeenschappelijke devote leven verzwakt, moge
hij het dan zelf begrijpen, en weggaan, voor hij de anderen aansteekt )
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*) Ms.
') Ms.
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128 G 16 fol.

231T.
232v, 233r.

') Ms. 128 G 16 fol. 231V.
*) Citaat uit Gregorius, herhaaldelijk bij Dirc van Herxen voorkomend.
•) Ms.

128 G 16 fol.

236*.

*) Ms.

128 G 16 fol.

234r.

) Ms.

128 G 16 fol.

230V.
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Hoe hij waarschuwt tegen gedachten aan bouwen en vergrooten
van het huis, hebben we al besproken
In een enkele klinkt een persoonlijke toon: „Och, dat de heve
Heer niet toelate, dat de vrucht mijns levens verijdeld worde, eer ik
dit leven verlaat, nml. mijn kruis hem nadragen, zijn schande vroohjk
dragen, in den geest verzadigd worden met het manna, dat verborgen is in de Heihge Schrift, anderen tot redding zijn ). Misschien
wijzen deze woorden erop, dat Dirc deze „Dicta" opgeschreven
heeft kort voor zijn dood, een gissing waartoe ook het opschrift
van de verzameling aanleiding geeft: Exercicia quedam domini
Theodorici herxen, que sunt inventa post mortem eius. Hieruit
blijkt ook, dat Dirc ze zelf op schrift gesteld heeft, en dat ze niet
later door leerhngen uit het geheugen opgeteekend zijn, wat de waarde ervan voor ons verhoogt. Dat de meeste ervan inderdaad geen
gevleugelde woorden zijn, maar neergeschreven in het studeervertrek, bewijst de lengte en de betoogtrant. Slechts enkele korte,
kernachtige gezegden zijn erbij, waarvan we ons werkehjk kunnen
voorstellen, dat de rector ze vaak gebruikte, b.v. Solhcitudines maxime oriuntur ex diffidentia de deo ); Sepe suspirando dicito: Domine,
deus meus, fac me confidentem, continentem, humilem; *) Bene
indigeres omni mane te disponere ad futura certamina, injurias,
damna, inquietudines, vexationes, tentationes ).
Wanneer we Dirc's Notabilia Dicta vergelijken met die van Geert de
Groote en Florens Radewijns, zien we, dat ze nergens van elkaar overgenomen zijn, zooals men misschien geneigd zou zijn te veronderstellen. Wel spreekt er dikwijls dezelfde geest uit, hetgeen wel niet
anders te verwachten was. Vgl. b.v. bij Geert de Groote: Pro nulla
re mundi deberet homo turbari •); Semper magis sperabis de aeterna
gloria quam timebis de gehenna.') Het is de geest, die het zuiverst
tot uiting komt in de Imitatio Christi. Kunnen we misschien uit den
indruk, die deze meer directe uitdrukkingen van hun gedachten
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) Zie pag.
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Ó Th. a Kempis Vita Ger. M . Pohl VII, 107.
') Th. a Kempis Vita Ger. M . Pohl VII, 108.
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en gevoelens bij ons wekken, opmaken, dat de omgang en het dagehjksche verkeer tusschen de broeders minder somber en afgemeten
was, dan wij het ons gewoonlijk voorstellen, gemoedelijker ook en
huiselijker? Het is zoo moeilijk, zich een voorstelling te maken
van de stemming van een milieu uit het verleden, die door zooveel
kleine nuance's bepaald wordt, te vluchtig en onbestemd voor de
historische overlevering ).
Gedichten
1

Een goeden indruk maken ook Dirc's beide gedichten. „Me juvat
laudes canere praeclare castitatis" is, zooals uit deze eerste regels
al blijkt, een loflied op de kuischheid, deze kloosterdeugd bij uitnemendheid. Ze wordt vergeleken bij een margarita nobüis (een
perle fijn), een arbor peramena (boem mit goeden vruchten), een
hlium gratissimum (een lehe, die voer Gode bloeit). Het groote voorbeeld is Maria, gevolgd door een „schaer seer groot van joncferen,
die ghene pyne Om God ontsagen noch den doot". Het tegendeel
ervan, het „doethc droevich overtraet der boser lust" is het verderf
van de jeugd, wie op dezen slechten weg is, keere er van terug
(„Mijn raet is weder keere"). Het dichterlijke gaat hier wel wat
schuil onder het betoogende en vermanende, wat niet te verwonderen
is als we denken aan de reden, waarom het werd gedicht. De vertaling is nogal vrij, al blijft de gedachtengang wel goed bewaard.
Spontaner en frisscher doet het tweede gedicht aan, een Kerstlied,
dat beschrijft hoe een door schuld bezwaarde tot het Kerstkindje
gaan kan, in het voetspoor van de herders en de koningen en Symeon.
Het kindje Jezus moet zijn hefde in ons hart storten, Koning
Jezus ons van zonden bevrijden. Heel fijn is bezongen het steeds
dichterbij komen, en steeds inniger aanbidden van het kindje:
Mocht ic noch vorder naken
Mit Symeon bi saeken,
Dat my Maria hoer heve kijnt
Wolde handelen laten seer gernint,
Sijn voetkens wolde ic oepen )
In minen tranen doepen
Sijn hertken vol der godlichheit
Dat wolde ic cussen al bereyt.
2

*) Zie de uitgave van de Notatilia Dicta in Bijlage III
*) = kussen.
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Wold hy sijn handekens reicken
Een minlic vrendehc teyken.
So waer mynen noot verwonnen,
Wat sold my deeren konnen?
Mocht hi mynen adem hden
Ic solde noch naerre tiden
Sijn mondeken sold ic nieren,
Och mocht my langhe dueren.
O alrehefste kyndekijn
Mijn Heer mijn God end Schepper mijn
Stort nu doch in mijn hertekijn
Die alre suetste minne dijn.
Het eindoordeel over Dirc van Herxen als auteur zal na de beschouwing van de geschriften, die van hem over zijn, hetzelfde
moeten zijn, als over zijn persoon. Hij heeft niets nieuws gegeven,
maar wel zich de wijsheid van vroegeren tot eigen bezit gemaakt,
en hij bezat de gave om ze in goeden vorm weer te geven. De broeders des gemeenen levens hebben niet veel schrijvers onder hun leden
geteld, na Geert de Groote en Florens Radewijns is alleen Gerard
Zerbolt's arbeid van belang geweest ). De andere moderne devoten,
die door hun geschriften bekend zijn, zijn allen Windesheimers:
Gerlach Peters *), Hendrik Mande ), Thomas a Kempis.
Wat bij vergelijking treft, is dat bij de broeders de mystiek
niet tot haar ware en hoogste gedaante: het schouwende leven, het
directe opgaan in God, opklimt. In de beschouwing van het hjden
des Heeren van Dirc van Herxen wekt hij wel gedurig op tot na' volging, maar nooit wordt het zich voorstellen van den lijdenden
Christus gegeven als middel om de extase te bereiken, zooals b.v.
Bonaventura wel gedaan had. We zien hier duidelijk, hoe de godsdienstigheid van de broeders meer ethisch dan mystisch gekleurd
was. Dirc komt in zijn geschriften nooit verder dan het tweede
1

3

') Uitgave van. de belangrijkste geschriften van Dirc, de vier paedagogische
tractaten en de Devota Exercitia, zou daarom wel gewenscht zijn.
') Zie over hem W. Moll, in kerkhistorisch Archief II (1859) 147—246.
') Zie over hem G. Visser, Hendrik Mande, Dissertatie Leiden 1899.
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stadium, het „gheestlic, dit is inwendich of ynnich leven". Wat
Hendrik Mande hiervan zegt in zijn „Boecskijn van drien staten
eens bekierden mensche, dairin begrepen is een volcomen geesthc
leven" *), past geheel bij wat Dirc zijn lezers steeds als ideaal voor
oogen houdt: „Gheestlic leven is ghelegen in vijf punten, dat is in
een oetmoedich versmaden of vertyen ons selfs ende aire eyghenscap;
in een minhc aencleven aen Gode mit minnen; in ynnighen ende
devoten oefeninghen; in een nauwe wairnemen ons selves van binnen,
ende in een sterven onser natuerhker of vleyschehker sinnen."
Maar van het schouwende leven, waarvan Mande spreekt met de
gewone mystieke termen, het „mynlic ontsinken des gheests in den
diepen afgronde der godheyt", met als hoogste trap een „claer
aenstaeren der bloter godheid", is bij Dirc geen sprake, terwijl
Gerlach Peters, wiens Brevüoquium geheel in den sfeer van rustig
Godsvertrouwen blijft, waarin ook Dirc's Notabilia Dicta ademen,
in zijn Soliloquium wel opstijgt tot de „unio ecstatica" *). Men zou
geneigd zijn, in dit onderscheid tusschen al de schrijvers van de
broederschap eenerzijds en Gerlach Peters en Hendrik Mande anderzijds op te maken, dat er voor mystieke naturen in den kring van
de broeders geen plaats was in tegenstelling met de Windesheimsche
kloosters (Gerlach Peters is inderdaad van het Heer-Florenshuis
overgegaan naar Windesheim), maar misschien is een algemeene
conclusie niet te rechtvaardigen uit vergelijking van deze enkele
auteurs. Wel bevestigd de kennisname van Dirc van Herxens geschriften de algemeene opinie, dat bij de broeders des gemeenen
levens de practisch-zedehjke kant, het bereiken van de puritas cordis,
elders het voorbereidende stadium voor hoogere mystiek, op zichzelf
als het hoogste ideaal geldt.

*) Uitgegeven door Moll als bijlage bij Johannes Brugman I, 259—313.
') Moll, Kerkhist. Archief II, 234.

BIJLAGE I
Statuten

In de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage zijn drie Hss.,
die regels van fraterhuizen bhjken te bevatten. Ze worden reeds
vermeld, door Dr. K . O. Meinsma, Middeleeuwsche Bibliotheken,
127. Dr. Schoengen bespreekt ze even in de inleiding C X X V I I
en op pag. 59 ( ) van de Narratio, maar onthoudt zich van verdere
beschouwingen, omdat Dr. Meinsma toentertijd van plan was ze
uit te geven, hetgeen echter niet gebeurd is.
Ze worden ook vermeld door Mej. Kronenberg i n : „De Bibliotheek van het Heer-Florenshuis", Ned. Archief v. Kerkgeschs.,
I X , (1912) 262—63. Het rijn twee kleine Hss. en één grooter. Van
het eerste (70 H 79) bevat fol. 1—14 regels van een fraterhuis. Op fol.
i staat met groote letters: „Consuetudines domus nostre". Op
het schutblad Henricus Krell vicarius Daventrie met dezelfde hand,
die telkens bijschriften geeft. Het begint in den ik-vorm, die echter
langzamerhand overgaat in wij. Het geheel maakt den indruk een
meer persoonlijk geschrift te rijn, het eindigt b.v. met een vermanende toespraak. Schoengen zegt ervan (Narratio 59 ( )) dat het
misschien uit het Heer-Florenshuis te Deventer afkomstig is, en dan
de Constitutiones van dit huis zou behelzen. In het tweede (129 E 4),
uit Harderwijk afkomstig, en geschreven in 1503 door Cornehus
Vyanen, vinden we eveneens regels van een huis. De overeenkomst
met die van Hs. 70 H 79, waarvan Schoengen spreekt, komt mij met
zoo bijzonder groot voor. Die van 129 E 4 zijn voor een groot deel
gewijd aan de beschrijving van de kerkelijke verplichtingen van de
broeders, de gebeden voor de verschillende getijden, de mis, wat er
op verschillende tijden gelezen moet worden enz., terwijl het Deventersche Hs. veel meer het dagehjksche leven en het bestuur van
het huis beschrijft.
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Dan is er nog een derde Hs., 73 G 22, waarvan fol. 1—48 ook
Statuten van een fraterhuis bevat. Schoengen veronderstelt, dat ze
van een dochterstichting van het Zwolsche huis zijn (Inl. Narratio
CXXVII).
Kort geleden nu is dit laatste Hs. uitgegeven door Dr. A . Hyma
als bijlage bij zijn boek „The Christian Renaissance" (Appendix C,
440—476). Hij neemt hier plotseling als zeker aan, dat het de Consuetudines zijn van het Heer-Florenshuis te Deventer. Zijn argumenten zijn de volgende: Hs. 70 H 79 kan niet de oorspronkelijke
statuten van het Heer-Florenshuis bevatten, want waarom zouden zij,
die alle andere huizen stichtten, direct of indirect, tevreden hebben
moeten zijn met alleen maar een fragment van de consuetudines van
Zwolle, die toch naar hun eigene gemaakt zijn. M i . is het juist heel
verklaarbaar, dat de eerste statuten uit den begintijd weinig volledig
en inderdaad eenigszins fragmentarisch geweest zijn. Verder wordt
in de statuten van 73 G 22 vermeld, dat het huis door een „devota
matrona" gesticht is, waarbij we aan de Deventersche vrouwe
Zwedera van Runen denken, die in 1391 haar huis met de broeders
daar ruilde, en doet de inleiding sterk denken aan het tractaat van
den Deventerschen broeder Gerard Zerbolt „Super mode vivendi
hominiun simul commorantium" *). Zijn voornaamste argument is,
dat in het hoofdstuk „De oracione" gebeden voorgeschreven worden
„pro fratribus nostris in Delf et in Gouda defunctis" (Gouda op den
kant erbij geschreven). Het huis te Delft nu is inderdaad van Deventer uit gesticht in 1403 en heeft steeds heel nauwe betrekkingen
met het moederhuis onderhouden.
Tegen zijn meening pleit echter, dat de bepaling over de beperking
van het jaarlijksche inkomen tot 100 fransche schilden, waarvan we
uit verschillende bronnen weten, dat Dirc van Herxen ze nieuw in
Zwolle ingevoerd heeft, in 73 G 22 woordelijk gelijk als in de Zwolsche
Statuten teruggevonden wordt. Dit argument lijkt mij afdoende om
de prioriteit van de ons bekende Zwolsche statuten boven die van
Ms. 73 G 22 aan te toonen. De laatste zijn dus niet de oorspronkelijke
statuten van het Deventersche huis. Bij vergelijking van beide, zien
we, dat ze voor het allergrootste deel woordelijk dezelfde zijn. Ms.
*) Deze twee argumenten noemt Hyma in zijn artikel „Is Gerard Zerbolt of
Zutphen the autor of the Super modo vivendi?" in Ned. Archief v. Kerkgesch. 1921,125 (*)•
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73 G 22 is op velschillende plaatsen uitgebreider. In de Zwolsche
statuten ontbreken de hoofdstukken: De rasura, minucione et locione; de custode; de hospitario; de portario, en de reeks strafbepalingen, die achter het laatste hoofdstuk in 73 G 22 voorkomen en
klaarblijkelijk daar later bij gezet zijn, want ze hooren onder het
laatste hoofdstuk (De ambulantibus) in het geheel niet thuis. Ook deze
uitbreidingen wijzen op een overnemen van 73 G 22 van het Zwolsche dat alle kleinere takken van dienst nog samenvat onder den titel:
De aliis officiis.
Het is nu echter de vraag: van welk Fraterhuis geeft 73 G 22 dan
wel de Statuten? Het moet er ieder geval een zij n, dat met Delft in
nauw contact stond.
Een oplossing kan natuurlijk zijn, dat 73 G 22 wel de Consuetudines van het heer-Florenshuis zijn, maar niet de oorspronkelijke.
Het zou heel goed mogelijk zijn, dat men in Deventer de redactie,
die in Zwolle tijdens Dirc van Herxens bestuur van hun eigen oude
regels ontstaan is, later overgenomen heeft, omdat ze beter was dan
hun eigen oude. We zouden hierin dan een symptoom zien van
het overgaan van de leiding van de heele beweging van de Fraterhuizen van Deventer op Zwolle.
Wat de veronderstelling van Schoengen betreft', dat het de Statuten zouden zijn van een dochterstichting van Zwolle: ik zie in
het rijtje van Zwolle uit gestichte huizen er geen, waarvan een speciale connectie met Delft mogelijk is.
Wat nu het andere Hs. betreft, dat Schoengen voor de statuten
van het heer-Florenshuis hield, bij vergelijking met de Zwolsche
Consuetudines blijkt, dat er af en toe zinnen in voorkomen, die
woordelijk overeenstemmen met gedeelten uit de Zwolsche Consuetudines. Het zijn: fol. 3 (niet om zich heen zien) quid in mensa fiat..
nisi hoe mihi ex officio incumbat. Zie Narratio 245
Fol. 3 .
In hyeme cum gravatus fuero modicum inchno caput (sedendo in sede) per miserere vel duo.
Zie Narratio 246
,,
6 , 6 . De „festa cornmumcabiha" opgesomd.
Zie Narratio 272
,,
8 , 8 . (Elkaar vermanen) de duris verbis, clamorosis et
iocosis, de excesso risu, de ociosis verbis et de multiloquio infra tempus cuiushbet laboris, aut rumoribus
V

V

r

V

r

V

146

seculi que non spectant ad nos sive intra nos aut cum
hospitibus. Item de silentio infra commestionem post
octavam et in coquina; de (apertis) negligentiis in
officüs (in consuetudimbus domus) de pertinacia in
propria voluntate et proprio consilio, sive excusando
sive defendendo, de moribus, de incompositis gestibus et inconsuetis, etc. Et visum est omnino expedire
ne per minima non correpta successive vitia in domo
pullulent et fervor paulatim pereat
Zie Narratio 248
Fol. 18, i o . (Item) quando desideratur a nobis ut oremus pro
aliqua pia causa sc. pro defuncto pro infirmo vel
temptato vel aha causa instante vel urgente (nobis
vel aliis), turn non debemus hoe neghgenter perrruttere
excidere a memoria nostra, nee etiam perfunctorie
et superficiahter perficere, sed diligenter, constanter,
cordiahter et efficaciter pro posse nostro succurrere
apud deum predbus nostris his qui tribulato sunt
corde, attendentes necessitatem ahorum, qui gravati
sunt et nos et quomodo nos vellemus fieri, si in
jeimili angustia constituti fuerimus.
Zie Narratio 270
Het is dus wel mogelijk dat Schoengen's veronderstelling juist is,
hoewel de uitdrukking van de Voecht: „aliqua mutans a modo D a
ventriensi" ) voor Dirc's aandeel in het veranderen van de Deventersche regels voor Zwolle dan toch wel heel zwak is.
Een andere veronderstelling lijkt mij meer waarschijnhjk, nml. dat
het een uittreksel is, dat een broeder voor zichzelf gemaakt heeft, in
den geest van het „Parvum et simplex exerdtium ex consuetudine
humilis patris domini Florentii et ahorum devotorum" ). Het eindigt met een vermanend woord tot hen, die in het begin ijverig en
gehoorzaam zijn in het huis, maar al gauw hun dgen wil weer op
den voorgrond probeeren te brengen en zoo het geheel groote schade
doen.
v
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*) Narratio 59.
•) Uitgegeven door Wüstenhoff in het Archief voor Ned. Kerkgesch. 1905»
-105.

B I J L A G E II
H A N D S C H R I F T E N V A N DIRC'S W E R K E N

De werken van Dirc van Herxen worden het eerst vermeld bij
Trithemius: De scriptoribus ecclesiasticis (1494). Hij noemt de
volgende titels*):
In toto psalterio L i b . I
Super Oratione dominica L i b . I.
Super Ave Maria
„ I.
De passione domini
,, L
De moriendi desiderio
,, I.
et aha multa.
We zouden hieruit opmaken dat de drie laatstgenoemde geschriftjes,
die we kennen als deel van de „Devota Exercitia", op het eind van
de 15e eeuw ook apart in omloop waren.
Sweertius in zijn Athenae Belgicae (Antwerpen 1628) *) citeert
Trithemius, maar geeft toch de titels eenigszins anders: In totum
psalterium, De passione Domini, De Moriendi desiderio, super oratione domini et salutatione Angelica, en voegt er nog aan toe: Septimana Christiana.
Lindebom (Historia Sive Notitia etc. Keulen 1670, 305) noemt
in zijn biograpbie geen titels van werken.
Bij Foppens, Bibbotheca Belgica II, 1116 komt weer behalve De
passione Domini, de Moriendi desiderio, super oratione Dominica,
et aha a Trithemio recensitade „Septimana Christiana" voor den dag.
En hij vertelt er het merkwaardige bericht bij. dat dit werkje in 1592
in Douai in een fransche vertaling is uitgegeven, van de hand van
Paulus Montius (een goed talenkenner, leefde van 1530—1602, ook
*) Keulsche uitgave van Trithemius (1546) p. 354.
*) Pag. 686.
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vertaler in het Fransch van de Imitatie- en de Confessiones van Augustinus
Dit is het eenige bericht over een vertaling van een werk van
Dirc van Herxen na de 15e eeuw. De eerste, die in later eeuwen weer
op de werken van Dirc van Herxen opmerkzaam maakte; is natuurlijk
Delprat. Hij kent de Notabilia dicta uit Hs. 884?;—59 Bourg. Bibl. en
het Speculum juvenum. Moll besprak Dirc v. Herxen in zijn kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming *) en kent als werken van hem: „De innocentia servanda" (het tweede van de 4 paedagogische tractaten), De moriendi desiderio", „Notabilia quedam"
en de „Copulata pro confessore sororum" *).
Acquoy ) kent ook de tweede verzameling Notabilia dicta uit
het Haagsche handschrift, en ontdekt Dirc als auteur van de twee
gedichten.
Op zijn verdere werken is pas door Schoengen attent gemaakt ).
Hij wees erop, dat het al aan Moll bekende Utrechtsche Hs. 380 (393)
nog drie andere paedagogische tractaten bevatte behalve: „De innocentia servanda." Hij vond in Luik het exemplaar van de „Devota
Exercitia", en wist van het bestaan van het Frensweegsche handschrift met de „Dicta Doctorum etc." We zullen nu de handschriften
in het kort bespreken.
ï. Ms. 380 van de Utrechtsche Universiteitsbibhotheek (vroeger
393) bevat de vier paedagogische tractaten. Het is eenklein boekje
in hout met leef overtrokken band, 178 folio's met podood genummerd. Voorin is een blaadje papier geplakt, waarop Prof. W .
Moll 1 Febr. 1874 de inhoudsopgave met aanteekeningen geschreven heeft. In het Hs. zelf komt geen inhoudsopgave voor.
Het bevat:
Fol.
i —ao Tractatus de juvenibus trahendis ad Christum.
„
20 —27 Libellus venerabilis patris domini theodoriti
herxen de innocentia servanda (op de kant erbij
geschreven).
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*) Foppens II, 945.
') II, 2, 369, 370.
') Ook het artikel in het Nieuw Nederl. Biogr. Woordenboek van Ds.
Brinkerink over Dirc van Herxen (VI 7 70—71) noemt nog alleen deze door
Moll opgesomde werken en de gedichten.
') Windesheim I, 88.
) Narratio CXXV ('), 233 (*)•
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Fol.

27 —4i

Euïsdem patris libellus de parvulis trahendis
ad Christum (met kleinere letters tusschen dit,
en het eind van het vorige geschreven).
„
4 i — 7 i Notabilis hbellus devoti patris domini theodorici
herxen secundi patris domus fratrum in Zwollis
de laudabili studio eorum trahentium parvulos ad
Christum (ook deze titel met kleine letters tusschen den tekst).
tt
7 2 ' — i n Secunda epistola missa in Eemsteyn van Johannes v. Schoonhoven.
» H3 —116 Memoriale compendii sacrae theologie (Moll
teekent hierbij aan: niet van Gerson rie Opera I,
234).
„ i 6 — i Ö 5 De quinque gradibus hurnilitatis.
„ 166—i6g vacant.
tt I Ö 9
I eenige regels de redenen opgegeven, waarom
men volgens Pythagoras geen visch mag eten.
tt i 7 ° — i 7 2 Sermo de monte aureo (van Johannes van Schoonhoven, Zie Moll, Kerkgeschs. II, 2, 368).
„ 172 —i78 Henricus de Hassia, Regulae de peccato mortah,
in tractatu de rudibus confessoribus.
De tractaten van Dirc van Herxen rijn met één hand geschreven.
Dan volgen eenigè andere handen, o.a. van frater Leonardus Zittant, (163* Exphcit hic hber deo gracias per me frantrem leonardum zittart anno domini 1482).
Op fol. 2 (bovenaan) en i i 2 (onderaan) staat de eigenaar
vermeld: Liber monasterii sancti pauh in Trajecto Inferiori. Het
heeft dus behoord aan de Utrechtsche Benedictijnerabdij van St.Paulus, een klooster, waarvan heelwat boeken bewaard rijn gebleven. Een catalogus van exemplaren, uit deze abdij afkomstig,
en nu in de Utrechtsche Univers. Bibl. berustend, is te vinden bij
Meinsma, Middeleeuwsche bibhotheken, 282—284.
2. Het eerste van de vier tractaten is ook bewaard in den vorm van
een incunabel (Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage, 171 G 88),
24 bldz., met als opschrift: „Incipit opus parvum et utüe, quod
ab autore speculum iijvenum intitulatur, docens quomodo ab
ineunte etate dominumj^recipue propter quattuor est deportan- v/ -w
dum", en tot slot: „Exphcit speculum invenum, compositum ab
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humili viro domino theoderico de hercksen patrc domus clericorum
in Zwollis, opus licet parvum tarnen perfructosum."
J. W. Holtrop, die het bespreekt in zijn: „Monuments typographiques des Pays-Bas au i5me siècle", pag. 90, noemt als den
vermoedehjken drukker Johan van Vollenhoven te Zwolle en als
datum 1479. Het komt ook als no. 1653 voor in CampbelTs Annales de la typographie Néerlandaise.
3. Eveneens in de Utrechtsche Universiteitsbibhotheek berust het
groote handschrift met als voornaamsten inhoud de twee citatenverzamelingen (No. 1586, Catal. God. M s . II 1909).
Het is een octavo-deel, gebonden in houten, met leer overtrokken band. Op den binnenkant van den band is een strookje papier
geplakt, waarop gedrukt staat: Dr. A . M . Ledeboer, daaronder
met podood geschreven (catal. bibl. no. 424). Daaronder de gedrukte inhoudsopgave van de Utrechtsche bibliotheek.
Het begint met drie perkamenten bladen.
Op het eerste ( ) bovenaan staat: Liber monasterii nemoris
beate Marie vhginis prope Northorn ordinis canonicorum Regularium, daaronder met podood Ms. Eccl. 540.
Op
de inhoudsopgave:
Instructio rehgiosorum ex dictis sanctorum *).
Dicta doctorum de quibusdam festis et sanctis ).
b. Remedia contra pericula circa canonem )
Metra de morte et de beata virgine )
a. De communi vita ).
(De letters a, en b en de woorden: de Communi vita zijn er later
bijgeschreven. Blijkbaar werd dus dit geschriftje door dengene,
die de eerste inhoudsopgave maakte, niet als een apart tractaat
beschouwd).
Nota quod sequentem tractatum sive materia sequentes compüavit in unum venerabilis et devotus pater dominus Theodoricus
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) fol. i4r—i4ir, fol. 4—14 bevat de Tabulae, 4r over het ie tractaat, 4V
over het tweede, 5r—iyr de Tabula de materiis circa quas utüiter et oportune
versari potest memoria, etc.
l

*) i4ar—aoov.
*) ao6r—aiar.
) 2iav—ai4v.

4

•*) aoir—205r.
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de herxen natus de prope Wyndesym secundus rector domus
clericorum in Zwollis. In quo aperte relucet cuius spiritus et quante scientie fuerit. Cuius anima requiescat in pace Amen.
Dan volgen de 219 folio's, 220 X 135, met een 15e eeuwsche
hand. Fol. 1—141* rijn van één hand. Dan volgen telkens andere
handen.
Op fol. 216—219 staat het „Liber de preparatione cordis",
dat niet in de inhoudsopgave vermeld is; blijkbaar is het later bij
het binden erbij gevoegd).
Zonder eenigen twijfel is dit het handschrift, dat Dr. Schoengen nog slechts bij naam kende, toen hij er in de Bijlage van de
Narratio melding van maakte ). Hij heeft het vermeld gevonden in den Catalogus van de Hss. van wijlen den raadsheer Heerkens te Zwolle *) (in Ms. in de bibliotheek der Ver. voor Overijss.
Recht en geschs. te Zwolle) onder no. 36 (4°). De daar vermelde
inhoud komt geheel met die van ons Hs. overeen, terwijl ook in den
Catalogus van Heerkens erbij staat: Ex librario Monasterii Nemoris Beatfae Mariae prope Nordhorn." Verder had Heerkens
erbij aangeteekend: „Van den heer Esling, senior van gezegd
klooster en pastoor te Nieuwenhuis ontvangen."
We hebben bier dus te maken met één van de overblijfselen
van de beroemde bibliotheek van het klooster Frenswegen bij
Northorn *), waaruit de Heer Heerkens verschillende exemplaren
gekregen heeft door bemiddeling van denzelfden pastoor Esling.
In 1838 rijn de boeken en handschriften uit deze bibliotheek
pubhek verkocht, een zeker, Dr. Tross, heeft er toen een verkoopscatalogus van gemaakt (Verzeichnis einer Sammlung
sehr seltener und wertvoller Handschriften und Bücher, welche
dem Meistbietenden abgelassen werden sollen, Hamm 1838) ).
Zoo is deze kostbare verzameling verspreid en grootendeels
uit het gezicht verdwenen. De rest is door den Graaf van
1

4

') Bijlage I Narratio 233 (*).
') Vgl. over hem Inleiding Narratio CLXXVI—CLXXXI.
') Vgl. hierover naar aanleiding van het Frensweger Hs. Inl. Narratio
CXXIV, CXXV en (>).
) Een copie hiervan is waarschijnhjk de catalogus die in Meinsma, Middel.
Bibl. 252—257 voorkomt, door Dr. Tross in 1850 aan Prof. Moll geschonken.
Zie Inl. Narr. CXXV (').
4
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Bentheim, Steinfurt die toen eigenaar van het klooster Frenswegen was, aan de universiteit van Straatsburg geschonken, in
1874, een ander gedeelte hadden de monniken, toen zij in 1809
uit het klooster verdreven werden, al meegenomen. Ons handschrift is in het bezit gekomen van den bekenden bibliograaf en
bibhophiel D r . A . M . Ledeboer*), en na zijn dood aangekocht
door de Utrechtsche Universittitsbibhotheek. (Vgl. Catalogue
des hvres, incunables, manuscrits formant la bibhothèque de feu
A . M . Ledeboer, Leide E . J. Brfll 1888. No. 424, alwaar een onnauwkeurige beschrijving van het handschrift).
4. De „Copulata pro confessore sororum" komt, zooals reeds vermeld
is, voor in een Hs. met werken van Frederik van Heilo, dat besproken is door Dr. J. C. Pool in de Inleiding van zijn dissertatie
over Frederik van Heilo. Het was toen (1866) nog eigendom van
Prof. Moll, maar is met zijn nalatenschap in 1880 aan de Amsterdamsche Universiteitsbibhotheek gekomen, waar het thans als
no. 610 van de handschriftenverzameling berust.
Het bevat echter niet, zooals Dr. Pool zegt 143, maar 148 bladen. De tekst van het laatste geschrift van Fr. van Heilo loopt tot
143 j 144 is leeg, 145—147 worden ingenomen door een Nederlandsen geschriftje, een vermaning tot zusters, om zich toch
te vernederen en onder de regels te blijven, en den biechtvader te
gehoorzamen, met verschillende strafbepalingen in geval van
overtredingen. De auteur ervan wordt echter niet genoemd.
Het geschrift van Dirc van Herxen loopt van fol. 107**—I27.
5. De Notabilia Dicta komen voor in twee heel bekende handschriften. Het eene is Ms. 8849—59 der Bourgondische bibliotheek te
Brussel, uitvoerig besproken door Dr. Schoengen, Inleiding
Narratio L X X X I — C V I I . (Het wordt in de Narratio geciteerd
als Hs. B) Dr. Schoengen komt daar tot de conclusie, dat dit verzamelhandschrift, dat behoord heeft aan het heer-Florenshuis te
Deventer, door den rector van het heer-Florenshuis gedurende
verschillende bezoeken aan het Zwolsche huis ± 1500 afgeschreven
is van Zwolsche manuscripten ).
v
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») Zie over hem Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek III, 744.
) Later nog eens besproken door Mej. M. E. Kronenberg, Ned. Archief v.
Kerkgeschiedenis IX (1912), 257—262 en door Dr. W. J. Kühler, J. Brinckerinck, 344 en 352 (')> die ten opzichte van de biographieën van zusters van
Diepenveen deze conclusie niet aanvaardt.
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Fol. 2i2 —2i3 bevat „Notabilia quedam, que venerabilis
pater Theodoricus Herxen notavit in quaternione suo." Waarschijnlijk is er dus een origineel ervan, door Dirc van Herxen
zelf in een aanteekenboek (quaternio) opgeschreven, in de bibliotheek van het Zwolsche huis geweest.
Een copie van dit gedeelte van Ms. 8849—59 gemaakt door
P. J. v. d. Geyn, conservator der handschriften van de Bourgondische Bibliotheek, was Dr. Schoengen zoo vriendelijk mij te
leenen.
6. De tweede verzameling komt onder den titel „Exercitia quedam
domini Theodoriti herxen, que sunt inventa post mortem eius",
voor op fol. 230 —23Ö van Hs. 128 G 16 van de Koninklijke
bibliotheek te 's-Gravenhage, eveneens zeer bekend *). Het is het
handschrift, waarnaar G . Dumbar in zijn Analecta het scriptum
van R. Dier de Muden met eenige vervolgen heeft uitgegeven *)..
(fol. 1—157 van het Hs.) Verder bevat het verschillende brieven,,
testamenten, en Notabilia dicta van devoten. Het Hs. heeft eveneens behoord aan het Heer-Florenshuis.
De verzameling uit dit laatste handschrift is veel grooter, dan
die van het eerstgenoemde. Acht uitspraken komen in beide
woordelijk gelijk voor (o.a. de zes eerste van beide), één alleen
naar inhoud. Verder bevat het Brusselsche handschrift nog acht
andere dicta, en het Haagsche nog vier- en twintig, zoodat dit
laatste dus bijna tweemaal zoo uitgebreid is.
Daarbij zijn in het Haagsche handschrift op fol. 23Ö nog gevoegd eenige uitspraken, die ook in de Narratio voorkomen. Dat
ze met bij de Exercitia quedam behoorden, maar door den afschrijver erbij gevoegd, blijkt uit de woorden: Hic venerabilis
pater solet dicere, waarmee fz beginnen. De redactie ervan komt
meer overeen met Hs. B dan met den door Schoengen uitgegeven
tekst van de Narratio. Het zijn de volgende uitspraken: Expedit
hominem semper valde timoratum esse, nescit enim quo lacu
forte sub mergi eum contingit ) en Item dixit: quod ahquis non
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*) Vgl. voor beschrijving ervan en plaatsen waar het gebruikt en genoemd.
is Cat. Cod. Ms. Bibl. Reg. I Libri Theologi (Haag 1922) 285.
*) Een nieuwe uitgave van het Scriptum, nauwkeuriger en met inleiding en.
registers behoort tot de desiderata op het gebied van de geschiedschrijving
van de broederschap.
*) Narratio 61.
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proficit, vel deficit, vel a deo derelinquittir contingit sepe ex eo,
quod homo habet apud se ahquod peccatum occultum, nondum
purgatum, quod non studet emendare, vel pro eo dolere, nee
curet agnosxere, vel pro cognito humiliare *). Daarop volgt nog
(fol. 236 —238') een soort uittreksel van Cap. X L I en X L I I van
de Narratio, het verhaal van Mattheus Grabou, Liefaert van U l Zen, en de oneenigheden met den Zwolschen pastoor, ook weer
in kleinigheden meer met Hs. B. dan met Hs. H overeenkomende*)
hetgeen zeer begrijpelijk is, daar Hs. B. aan het Deventersche
" huis behoorde, en dus den Deventerschen broeder, die in het
heer-Florenshuis de Exercitia quedam van Dirc van Herxen copieerde, ter beschikking stond. We weten hierdoor ook, dat ons
handschrift geschreven zijn moet na de Narratio, waarvan de
tijd van vervaardiging tusschen 1490 en 1500 gesteld moet worden ).
7. Van de Devota Exercitia zijn op het oogenblik twee incunabelen
bekend. Eén in de bibliotheek van het groot-Seminarie te Luik )
(no. 6 M 27), ingebonden met enkele andere geschriftjes, waarschijnhjk vroeger eigendom van de Kruisheeren van Hoey of
Luik ).
8. Het tweede exemplaar (dat door mij gebruikt is) berust in de
Stadsbibliotheek in Trier (nl. 1532). Het is tezamen ingebonden
in een houten met leer overtrokken bandje met het „Compendium Nycolai de Lira, sive Manuale super decem preceptis" (a —
k ) en een geschriftje ,,De antichristo, compendium de vita antichristi" (k —k ) *). Dan volgt het tweede gedeelte van het
boekje, met op pag. a (de nummering begint opnieuw) als titel:
„Exercicium dominice passionis secundum articulos distinctum
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') Narratio 62.
') B.v. hij schrijft het copieeren van het geschrift van Grabou aan den Deventerschen rector toe, zooals ook Hs. B en niet aan Dirc van Herxen, zooals Hs. H .
*») Inleiding Narratio CXIII.
*) Vgl. Narratio 233 0), waar Schoengen den inhoud van het boekje gedeeltelijk weergeeft.
) Volgens mededeeling van den bibliothecaris van het Seminarie.
Vgl. over de vriendschappelijke verhouding van Kruisheeren en Broeders des
gemeenen levens: BarnikoLStudien 52—56.
•) Alleen de eerste bladzijde van iedere katern is genummerd met de letters
van het alfabet (a , b , enz.).
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et expositiones varie domirüce orationis necnon salutationis angelice breves et utiles valde cum quibusdam orationibus devotis
et pulcherrimis."
Van a tot n volgen dan de verschillende exercitia, met als einde:
Finit collectum venerabilis et devoti patris domini Theoderici de
herxen. Anno ab incarnatione domini M C C C C . X C I I secunda Maij.
Geen plaats of naam van den drukker wordt vermeld.
Op pag. n volgt een inhoudsopgave:
Excerpta quedam valde compunctina ex opuscuhs venerabilis et
devoti patris domini theoderici de herxen.
Exerritium utile quomodo quisque circa memoriam passionis
dominice singuhs diebus iuxta septem articulos passionis eiusdem se
exercitare possit ). Item devota quedam consideratio passionis dominice de quattuor modis respiciendi in faciem Christi ). Item devota
et nobilis oratio comprehendens totam seriem passionis domini
nostri jesu christi ). Expositiones varie dominice orationis secundum diversas considerationes et affectus ex quibus unusquisque poterit ehgere unum secundum quem suam orationem formare veht ).
Expositio brevis et devota super salutatione angehca ). De quattuor generibus hominum qui non anhelant ad celestem patriam, qui
male orant dominicam orationem, cum non velint exaudiri.
Item de his que prestant fiduciam perveniendi ad regnum dei ).
Item quomodo convenientissimum eulogium hominis morientis
sit canticum illud symeonis: Nunc dimitte, etc. ).
Oratio devotisima pro adipiscendo regnum celorum ).
Devote et interne orationes et profunde considerationes, caute in
temptatiombus et variis occurentibus viciis, multum intente omnibus
devotis revolvende ).
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*) Loopt van a*—c'. De „quinque articuli singuli cum quattuor particulis
considerandi circa passionem salvatoris Jesu Christi" (b"—c') worden hier
dus bij het eerste tractaat gerekend.
.) c"—d>.
') d —d .
) d"—g', bestaat eigenlijk uit 7 stukjes.
') g —g", bestaat eigenlijk uit 3 stukjes.
*) g"—h', hooren in den tekst bij elkaar met het opschrift: De desiderio
moriendi.
') h'—h».
_ .
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Exercitia quedam devota quibus singulis diebus se homo exercere
habet ).
Op pag. n staat de eigenaar van het boekje vermeld: „Codex domus beate Marie vir ginis in clusa everhardis ordinis canonicorum regularium treverensis diocesis." Dit klooster, gewoonlijk Everardsclaüsen genoemd, lag ten N.O. van Trier, gesticht in het midden van
de 15e eeuw door initiatief van een boer uit den omtrek, Everard.
± 1465 werd het in de Windesheimsche kloostervereeniging opgenomen ). Campbell in zijn Annales de la typographie Neerlandaise au XVe siècle (La Haye 1884) vermeldt dit boekje uit de Triersche bibliotheek als no. 1652. Hij noemt als drukker den bekenden
Paffraet uit Deventer.
Een derde exemplaar moet nog ergens in Duitschland zijn, afkomstig uit de bibliotheek van Frenswegen. no. 340 van het Verzeichniss van Dr. Tross luidt Theod. de Herxen Exercitium dominice
passionis. S. loco (Daventriae R. Paffrad 1492) in duodecimo ).
Ook Campbell zegt, dat er een exemplaar van geweest is op de verkooping in Hamm in 1838 als no. 340 v.d. catalogus). In 1905 was een
exemplaar uit Frenswegen, dus waarschijnlijk wel ditzelfde, in het
bezit van Dom Probst Berlage in Keulen ). Het is echter niet bekend,
waar het na den dood van Dr. Berlage gebleven is. Noch in de Stedelijke bibliotheek ), noch in die van het Priesterseminarie in Keulen
is het terecht gekomen ). Navraag bij een van de particulieren,
die boeken uit de nalatenschap van Dr. Berlage gekregen hebben ),
bracht het evenmin aan het licht. Campbell vermeldt nog, dat ook
op een auctie in Antwerpen in 1868 een exemplaar van de Devota
Exercitia te koop aangeboden is (P. Cockx, Bulletin no. 49, Juillet
1868, no. 164).
Gedichten
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Over de twee gedichten van Dirc van Herxen is reeds zoo vaak geschreven, dat er niets nieuws meer over te zeggen valt. Hoffmann von
') l —n*. Bestaat uit 4 stukken.
) Acquoy Windesheim, UI 149.
*) Narratio 233 (')• Vermeld door Heerkens.
) Volgens mededeeling van Dr. W. de Vreeze.
*) Waar Dr. Schoengen ernaar geinformeerd heeft.
) Volgens Mededeeling van den bibliothecaris Dr. Hensgen.
') Pfarrer Dritte in Süsterseel.
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Fallersleben gaf i n zijn Niederlandische Geistliche Lieder des ijtn
Jahrhunderts naar een H s . uit Berlijn uit het lied: „ O c h heer der hemelre stichter". H i j zegt, dat het op de wijs was v a n : „ I c sach een frisch
vrouken voor m i staen, si was fier ende", e t c , dus van een wereldsch
hedje. D e l p r a t ) , houdt, omdat hij het gedeelte van de Narratio,
waar de gedichten behandeld worden verkeerd leest, L i v i n u s van
Middelburg voor den dichter van dit hed, en van „ M e juvat laudes
canere", waarvan de Nederlandsche vertaling hier door Delprat afgedrukt wordt, naar H s . 8858 Bourg. B i b l . Eveneens door verkeerd
lezen van dezelfde passage schrijft de Coussemaker ) de beide liederen toe aan D i r c de Gruter. Ook hier beide liederen gedrukt, het
eene ook met den Latijnschen tekst. Eveneens gaf de Coussemaker
een transcriptie van de muziek naar H s . 8858 (de melodie van „ O c h
heer der hemelre stichter" is tweestemmig i n het Hs.)
1

2

Acquoy heeft voor het eerst door juiste lezing van de Narratio den
werkehjken dichter, D i r c van Herxen, ontdekt ).
In zijn bundel „Middeleeuwsche geestelijke Liederen en Leisen
met klavierbegeleiding naar den aard hunner tonen" (Haag 1888)
geeft hij den Nederlandschen tekst van beide liederen uit, met de
muziek, naar H s . 8858 B . B . Zijn transcriptie van de muziek van « M i
lust te loven" komt vrijwel met die van de Coussemaker overeen, die
van „ O c h heer" wijkt nogal af.
W . Baumker ) drukt naar hetzelfde Berhjnsche handschrift, dat
Hoffmann van Fallersleben gebruikt heeft, af „ M i lust te loven
hoghentlyc". A l s opgave van de oorspronkelijke melodie staat er i n
het H s . boven: Ons is verlenghet een deels den dach, ons doet ghewach cleyn wout voghelkyn d'maerl. H i j noemt nog D i r c de Gruter
als dichter. D e melodie geeft bij eenstemmig zonder begeleiding.
Tenslotte geeft F . van Duyse ) nog eens beide hederen, zooals ze i n
H s . 8858 Bourg. B i b l . voorkomen, en naar de andere redactie (dus
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) Algemeene konst- en Letterbode 30 Sept. 1854.
) Dietsche Warande III (1857) Partie Francaise 29.
) Acquoy, de Kroniek, Versl. en Meded. Kon. Academie 1880, 40—4a.
Acquoy, Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de Herv. Archief v. Ned.
Kerkgesch. II (1887) 32, 33.
) In Niederlandische Geistliche Lieder nebst ihren Singweisen aus Handschriften des XVen Jahrh., 295 (oorspr. in Vierteljahrschrift für musikwissenschaft, 1888, 153 vlgg.).
') Het Oude Nederl. Lied III (Haag, Antwerpen 1907) 2206—2217.
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„Och Heer" naar het Berhjnsche Hs. van Hoffm. v. Fallersl. en
„Mi lust te loven" naar hetzelfde volgens Baumker). v. Duyse geeft
ook weer een eigen transcriptie van de muziek van het eerste Hs.,
(„Och Heer" in */ maat ipv. in */ maat, zooals Acquoy, „Mi lust" in
74 7«).
Wanneer we de woorden van de verschillende Hss. vergelijken,
komt het mij voor, dat die van Hs. 8858 oorspronkelijker zijn. De
tekst van Baumker van „Mi lust te loven" mist het 7e en 10e couplet
van de andere redactie, die in het Latijnsche origineel wél voorkomen.
Hoffmann's tekst heeft 17 coupletten van „Och heer, der hemelen
stichter" i.p.v. 16 in het andere handschrift, de volgorde is anders,
en minder juist, de woordenkeus minder goed, het zijn blijft wel eens
in gebreke.
De liederen zijn, voor zoover bekend is, niet in geestelijke liederboeken van de 15e en latere eeuwen opgenomen (b.v. Een devoot
en profetehjck Boexken).
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Tenslotte nog iets over de bronnen over het leven van Dirc van
Herxen. Zooals uit voorafgaande hoofdstukken wel gebleken is, is
de voornaamste bron voor het leven van Dirc van Herxen en het
Fraterhuis te Zwolle in zijn tijd de „Narratio de inchoatione domus
clericorum in Zwollis" van Jacobus Trajecti alias de Voecht, door
Dr. M . Schoengen in 1908 uitgegeven in de werken van het historisch genootschap, 3e serie 13, naar twee handschriften, één uit de
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage (70 H 69) en één uit de
Bourgondische Bibliotheek te Brussel, het op pag. 152 besproken
Hs. 8849—59) ). In het laatste handschrift komt nog een tweede
biograpbie van Dirc voor, eveneens door Dr. Schoengen uitgegeven
als Bijlage I achter de Narratio (229—238). Een hollandsche vertaling van deze laatste, korte biograpbie vinden we fol. i35 —i37
van het bekende Frensweger handschrift, het lang verloren gewaande
werk met biographieën van devoten en geschiedenissen van de
eerste fraterhuizen, dat in 1924 door Dr. A . Hulshof, bibliothecaris
van de Utrechtsche Universiteitsbibliotheek, teruggevonden is en
aangekocht voor de Utrechtsche bibliotheek ). Verschillende gedeel1

r

v

2

*) Vgl. over deze handschriften Schoengen, Inleiding Narratio, XV—XVI,
LXXIV—CXVII.
») Vgl. over dit handschrift Inleiding Narratio CXIX—CXXV, en Dr. A.
Hulshof in Het Boek, 1924, 318—319.
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ten ervan waren al in copie bekend, o.a. ook dat waarin de biograpbie
van Dirc voorkomtZe is eveneens door Dr. Schoengen gepubliceerd naast de Latijnsche achter de Narratio. Ze komt, op twee
stukjes, na vrijwel woordelijk met de Latijnsche overeen. Het blijkt,
dat de copie op enkele schrijffouten na, geheel met het origineel
overeenkomt.
Lindebom *) voegt bij zijn beschrijving van Dirc erbij: „ait Biographus". Waarschijnhjk bedoelt hij hiermee de korte latijnsche biograpbie in Ms. 8849—59 Bourg. Bibl., dat bij gekend heeft ). Verder haalt hij aan het oordeel van de „Tabulae Hulsbergensium Benefactorum", een gedeelte van het Hulsbergsche Necrologium dus,
een bron, die ons niet meer ter beschikking staat *). Wat hij eruit
citeert, zijn slechts algemeenheden.
8

0 No. 75 Verzameling Heerkens in de bibliotheek van de Ver. tot Beoef.
van Overijsselsch Recht en Geschs.
') Historia episcopatus Daventriensis 305.
) Vgl. Schoengen, Inleiding Narratio CXIII.
*) Het Hulsbergsche Necrologium wordt meer dan eens door Lindebom
gebruikt, vgl. b.v. pag. 115.
3

B I J L A G E III
EXERCICIA QUEDAM DOMINI THEODORICI HERXEN, QUE SUNT INVENTA
POST MORTEM EIUS

(Ms. 128 G 16 Kon. Bibl. 's-Gravenhage, fol. 230 —23,6 )
v

V

* ) Stabüimenturn status nostri nullis humanis practicacionibus providendum videtur, nee fulcimentis procurabüibus ab hornine, sed
orandus est deus ut sic geramus nos, ut digni simus operarii in vinea
sua, et ut non auferat a nobis regnum dei daturus alteri genti facienti
fructus eius. Et postulandum ab eo, ut qui debilitaturus esset statum
nostrum per tepidam suam conversacionem, ipse se tempestive antequam alios corrumpat, eiciat; et mater congregatie- eum tamquam
abortivum projiciat et evomet.
1

* O, si pius dominus non patiatur me fructu huius vite fraudari, antequam vitam istam finiero, videücet crucem meam post eum portare, improperium eius bilariter sustinere, medulla sacro. (2310 rum
sensuum in mente saginari, quod est manna absconditum ex verbis
sacre scripture elicere, aliis ad salutem proficere.
* Ad ) quam multas gravadines et perplexitates tollit confidentiade
deo, qui non deserit sperantes in se. Hanc si optas habere, fuge superbiam et presumptionem de teipso. Superbus innititur sibüpsi, et
ergo debiliter stat, et in omnibus vacillat, quia innititur ei, qui nichil
est. Humilis innititur deo, et ergo firma stat.
2

* Si unam peticionem posses obtinere a deo ad profectum tuum,
videretur petendus contemptus suüpsius.
') De met * gemerkte komen ook voor in de verzameling in Mss. 8849—
59 Bourg. Bibl. Brussel fol. aiav—2i3r. dat we Hs. B zullen noemen.
) Hs. B. heeft O.
2

r6i

* Contemnit homo eum,qui sibi injuriam facit, et quis amplius
injuriatus est nobis quam nos ipsi? Contemnit homo eum, qui deum
graviter offendit et exacerbat, et quis amplius quam tu?
* Qui debet con versari int er homines, necesse valde habet, quod sit
chcumspectus in verbis, si (231 ) debet cavere quod neque aduletur,
neque detestetur, neque confundat, neque detrahat, neque mentiatur,
neque presumptuose, neque iactanter vel vane gloriose loquatur,
neque per gestus incompositos offendat. Qui ab hiis non cavet:
gravem conscienciam et rixas et inquitudines cordis reportabit, et
dolens necesse habet dicere: „Quotiens inter homines fui, minor
homo redii."
v

* Bene stat, qui dicit: „lek bins te vreden, wat God doet." Mehus,
qui dicit: „God en kans my niet verderven". Optime, qui dicit: „God
en kans mij niet beter maken dan bij doet."
* Si vis acquirere oor quietum: stude non nimis egre ferre penas
corporales, injurias, damna, despectiones.
Oretur deus ut indulgeat peccata, ut dispergat inimicos tentantes,
ut abstergat ymagines viciosas a facie mentis nostre, ut disponat,
que circa te sunt, et pro quibus times in mehus (232*) mutando, ut
visitet te per suam presentiam, ut quietet te, tumultibus viciorum et
curarum silentium imponendo, ut sanctificet te, puritatis et virtutum
charismatibus hominem interiorem fovendo, ut beatificet, locum in
patria concedendo.
1

Vivit homo in deo, cum sui immemor non que sua sunt querit,
sed que dei sunt, in deo delectatus.
Tempore auditus (?) mali et mfortunü die dei gracias; „Sic tibi
placeat, domine deus. Hec exigunt peccata mea, domine deus. Hoe
necessarium est michi ad salutem. Düecte domine deus, da michi
pacienciam ut sciam, quid faciendo opus sit. Amice, commoda michi tres panes, ut intelhgam, ut dihgam, ut faciam semper voluntatem tuam.
Bonitatem et disciphnam et scienciam doce me. Doce me facere
voluntatem tuam quia deus meus es tu."
11

l62

(«33*) Sollicitudines maxime oriuntur ex diffidentia de deo. Item
de amore recurvo.
In adversitatibus et contrariis occurrentibus exhibe dorsum latum
per fortem pactónciam et tranquüitatem animi. Serva oor bonum
per confidentiam ad deum. Magnam pacem cordis haberet, qui prospera mundi despiceret, et nulla eius adversa formidaret, sicut nee
formidanda sunt.
Merito diligendi sunt injuriantes et molesti et eis ex «arde dimittendum, ut dimittafltur nobis debita nestra. Isti fabricant nobis
coronas.
Ad reprimendum murmur cordis, suspiciones et impacienciam ac
pro bonö corde et dulci habendo, sic cogita: Bonus deus, boni fratres, boni sunt homines, bona opera dei non minus adversa quam prospera. Nam qui adversantur iubente ant permittente deo hoe faciunt.
Bene omnia disponet bonus deus. T u solus malus, qui abuteris
bonis et donis dei.
Tanta fuerunt et sunt beneficia dei, que tibi exhibuit, ut merito
ipsum semper requireres, coleres, (233 ) düigeres, benechceres,
laudares, de eo gauderes, in eo confideres, ei te submitteres, et ei in
ommibus obtemperares et ei totum te resignares. Sed proch dolor
— male ad te recurvus es per amorem tui. Ad meipsum anima mea
conturbatur, propterea memor ero tui.
r

Cave admittere cogitaciones mutandi ac amphandi edificia. Time
comminationem prophete: „Ve, qui coaiangite agrum agro, domum domui" ). Time sententiam domini ad divitem dicentem:
Detruam horrea mea, etc: „Stulte, hac nocte repetunt animam
tuam", etc. ) Item: „NoKte thezaurire in teros.*' *) Item: „Attendite ne graventur corda vestra in crapula et ebrietate curis huius secuh et veniat super vos repentina dies üla" ) Item: «Sint mores ves1

2

4

*) Jesaja 5 : 8.
') Lucas ia : 40.
) Mattheus 6 : 19.
) Lucas 21 : 34.
a

4
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tri sine avariria contenti presentibus" ). Item: „Nolite sollicite esse
de crastino" ). Sic omnes sancti solliciti fuerunt corrigere mores
non erigere muros. O, si convertat deus cor patrum in (2 3 ) filios,
qui de temporalibus non curabant, expectantes fundamenta habentem civitatem, cuius artifex et conditor deus.
x

2

v

3

Indubie graciam ad omne bonum optinebit qui dicere ex cordis
propositO' novit: „Lieve heer, wair om en wilt gij my Uwe gracie
niet geven. Ick wil doch alle guet, alle duechde, alle eer, alle behagehcheyt wandragen ende toe scryven, ende my niet dan onnutticheyt
ende ghebreckhcheyt. Ego cantabo fortitudinem tuam, et exaltabo
mane misericordiam tuam. Quia factus es susceptor meus et refugium
meum in die tribulationis mee ). Adiutor meus, tibi psallam, quia
deus succeptor meus es, deus meus, misericordia mea *).
8

Exonera te a curis, ad quas non exigeris a spiritu dei. Nimia solhcitudo presentis vite fidem evacuat, spem projicit, charitatem nescit,
grarias non rependit, divine provisioni se subducit, sibi pocius quam
deo fidit, caput turbat, vitam breviat, ad orandum deum se non levat.
Ideo sepe vani et vacui (234') sunt conceptus de temporahbus, quia
oracionis tempore concipiuntur instigante maligno.
Propter iacturam, damna, mcircurnspectionem, temporahum inprovisionem, cum non simus de prudentibus huius secuh, sed simphces servi dei, noh graviter turbari, maxime cum ex vicio non proveniunt, nee cum iurgio fratres increpare. Qui nos decipiunt videant
sibi.
Tria magna bona sunt paciencia, confidencia, sufficiencia. Paciencia facit tranquilhtatem, confidencia hilaritatem, sufficiencia sive
contentacio graciarum actionem. Qui hec tria haberet, fehcem vitam
duceret in terra. Cognicio peccatorum suorum reddit hominem pacientem, cum omnia que deus inmittit adversa quasi necessaria
nobis pro extirpatione vitiorum et ne declinemus a via recta per pro') Hebreeën 13 : 5.
') Mattheus 6 : 35.
*) Psalm 58 : 17.
) Psalm 58 : 18.
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videntiam dei credimus nobis contingere, cum ipse tamquam pater
zelet salutem nostram. Recordacio eciam benefiriorum dei reddit pacientem, quia tam innumera bona concedit, merito Hcen-(234 ) ciatur nobis inmittere quicquid vult. „Si bona suscepimus de manu domini" *) etc.
Confidentiam causat considerata immensa bonitas divina, que
nunquam deseruit sperantes in se. Et qui tam magna injiudita insperata exhibuit, non negabit minora. Contentationem inducit magnipendentia eorum, que hactenus concessit et que incelis reprcmaisit.
Omnis inquietudo cordis et pervagacio et perturbatio et anxietas videtur ex aliquo istorum procedere, quia vel non est patiens, vel confidens, vel contentus.
v

Ista debemus deo. Debemus eum scire, timere, colere, düigere,
laudare, predicare et benedicere, extollere, glorificare, magnificare,
sanctificare, gracias agere, submittere ei nos et omnia deferre ei,
gloriari et delectari in eo, gaudere de eo, confïdere ei et obedire, et
nos üli resignare.
Qui vult aspici a deo, aspiciat deum. In oracione aliquem horum
affectuum forma: pudorosum, bchrimosum, affectuosum, amorosum
iocundum, ammirativum.

/

Non potest quis landare deum ex corde, nisi pla- (235*) ceat ei
deus. Non potest ei placere deus, qui concupiscentias suas non domat.
Time tantum et cave peccare, et alias sine timore esto, quia nulla
nocebit adversitas, si nulla dominetur iniquitas. Nee odium hominum; nee detractio, nee persecutio, nee damna quelibet, necinfinmtates vel mors tuorum, nee defectuositas quorunmbet tuorum commissorum nocere poterunt, aut anxium reddere debent, aut sollicitum, tantum subditus esto domino et ora eum. Revela domino viam
tuam et spera in eum, et ipse faciet *).
Summe desiderandum est a deo ut aperiat oculos tuos divina gracia modo, ne tandem aperiat eos in pena, sicut ommbus peccatoribus
continget. Ut videlicet modo cognoscas peccata tua, üla graviter
) Job 2 : 10.
•) Psalm 36 : 5.
l

i6

5

ponderes, de bis accuses, flendo et penitendo diluas "et sic mortem
saltem penitens expectes, quia innocens proch dolor non potes.
( 35 ) N°h' conqueri de quoquam super injuriis irrogatis, quia conquestio tenet impacienciam et vergit in detractionem et te culpabiliorem illo reddit quem indicas et cui detrahis. Serpit leviter hoe
malum ut scorpius, séd post ledit et pungit conscienciam. Sepe
suspirando dicito: Domine, deus meus, fac me confidentem, continentem, humilem.
2

v

Anxietas cordis, sollicitudo exteriorum, imaginatio circa objecta
corporaha plus tabefaciunt carnem, ledunt caput et gravant naturam
quam quehbet exercicia spiritualia videhcet ieniunium moderatum,
vigilie et orationes, sive meditationes spirituales.
Ista inquietant cor nee permittunt requiescere corpus scl. presumptio qua se quis ingerit ad omm'a quasi quicquid ipse non discerit aut
fecerit nee recte dictum nee recte existimat operatum aut operandum.
Hec sibi placet et sibi confidet et aliis non credit.
Bene indigeres omni mane te disponere (236 ) ad futura certamina,
injurias, vexationes, damna, inquietudines, vexationes, tentationes.
r

Utinam, quando primo occurrit ahquid molestie, scires respicere do
minum deum levando oculos ad eum qui omnia disponit et ordinat
et dat occasionem merendi. Utinam cogitare et dicere noseses: „Dilecte domine, deus meus, sis benedictus cum oratione", ut det pacienciajnet sapientiam, ut tranquillo animo discernere possimus quid
sit agendum in negotio. Utinam semper sperare scires mehora, nee
rem exaggerare, quia plura sunt, que nos terrent quam que premunt.
Hopet des besten, dat quaet cornet sdven wad.
*) Igitur omnibus ad summum discussis, si qui te per omnia nossent, mirarentur non immerito, quare. fratres nostri talem bestiam,
ymmo monstrum sibi prefecissent, cum tarnen haberent viros prudentes, loqui sdentes, et apparere audentes, virtuosos et nominatos.
*) Ernaast geschreven: Hec magnam humüitatem huius venerabilis patris:

i66
Hic venerabilis pater solet dicere: Expedit ho-(236 ) minem semper
timoratum esse, nescit enim quo lacu forte submergi eum continget.
Item dixit: Quod aliquis non proficit, vel deficit, vel a deo derelinquitur contingit sepe ex eo, quod homo habet apud se ahquod peceatum occultum, nondum purgatum, quod non studet emendare, vel
pro eo dolere, nee curet agnoscere vel pro cognito se humiliare ).
v

1

») Deze beide notabilia dicta komen ook in de Narratio voor, Wrsch. worden
Ze hier geciteerd naar Hs. B., zie Narratio 61,62.
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STELLINGEN
I
In den persoon van Dirc van Herxen zien we de idealen van de
devote levenshouding tot een evenwichtig geheel volgroeid.
' II
De statuten uit Ms. 73 G 22 Koninklijke Bibliotheek 's-Gravenhage zijn niet de oorspronkelijke Statuten van het Heer-Florenshuis
te Deventer.
III
Het Fraterhuis te Groningen is gesticht tusschen 1432 en 1436;
de zgn. stichtingsoorkonde van 3 April 1457 is niet anders dan een
in de fraterhuizen gebruikelijke acte van gemeenschappelijk afstand
doen van goederen.
IV

Het is onjuist te beweren, dat Geert de Groote geen rechtstreekschen invloed zou hebben geoefend op het tot stand komen van fraterhuizen.
V

Bij zijn beoordeeling van de ontwikkeling van de devote beweging
tot een georganiseerd verband van fraterhuizen legt Dr. E . Barrükol
(Studiën zur Geschichte der Brüder des gemeinsamen Lebens, passim) te veel den nadruk op het spontane en buitenkerkelijke van de
oorspronkelijke „echte" devotie.

VI
De fi guur en levensloop van Huss wordt begrijpelijker, als men
bedenkt, dat hij geen zelfstandig denker en geen man van vast karakter geweest is (Zie A . Hauck, Studiën zu Johannes Huss).
VII
De beschrijving, die A . de Wiequefort (Histoire des Provinces
. Unies IV 523—537) geeft van den moord op de de Witten, is in
hoofdzaak juist te noemen.

VUI
Het aandeel van de Sociétés secrètes in de Februarirevolutie van
1848 in Parijs is, voor zoover wij kunnen nagaan, van weinig beteekenis geweest.
IX
Terecht beschouwt Dr. H . Brugmans (Historisch Tijdschrift 1921,
289;—308) de Gedenkschriften van keizerin Eugenie als een betrouwbaar historisch geschrift, door haarzelf of iemand uit haar naaste
omgeving samengesteld.
X
G . Schutte (Danisches Heidentum, Kap. XI) geeft zich geen rekenschap van de oorspronkelijke beteekenis der Oud-Noorsche
woorden gup en gudja.
XI
Het is wenschehjk, dat de Nederlandsche Universiteiten weer
worden tot zelfstandige lichamen, onder controle, maar niet onder
bestuur van den Staat.

