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Volgens een recente telling zijn er in Nederland in de middeleeuwen bijna zeven
honderd kloosters geweest. I Die zullen omstreeks I 5°0 niet allemaal nog bestaan 
hebben, maar we kunnen wel vermoeden dat het totale aantal toen niet ver af zat 
van zeshonderd. 2 In de tijd dat Geert Grote als boeteprediker op pad ging, waren 
dat er lang nog niet zoveel, integendeel. Met plussen en minnen, op basis van de ge
gevens bij de kerkhistoricus Regnerus Post, komen we uit op circa honderdzeven
tig tot honderdvijfenzeventig gemeenschappen rond I 375.3 Dat betekent dat er in 
de lange vijftiende eeuw minstens een verdrievoudiging heeft plaatsgevonden. In 
zijn veelvu ldig aangehaalde artikel over de laatmiddeleeuwse kloosterhervor
mingen stelt de bekende Duitse mediëvist Kaspar Elm dat het kloosterwezen in de 
periode tussen 13 50 en I 5 50 voor heel Europa meer aandacht verdient omdat het 
toen een opbloei beleefde die niet achterbleef bij die welke we uit de twaalfde en 
dertiende eeuw kennen. Afgaande op bovengenoemde getallen zou dat voor ons 
land nog te zwak zijn uitgedrukt.4 Meer dan in Duitsland en Italië groeide na 1375 
het aantal kloosters er in een indrukwekkend tempo en raakten deze tegelijkertijd 
bevolkt met grote aantallen kloosterlingen. Daarbij kwamen niet alleen honderden 
nieuwe conventen tot stand, waarvan meer dan twee derde deel voor vrouwen be
stemd was, maar maakten ook tal van bestaande instellingen een vernieuwing door 
die als hervorming omschreven kan worden. Tegen I 5°0 stond meer dan driekwart 
van de Nederlandse kloosters als observant te boek) 

Als we de demografische factor terzijde laten - de bevolkingsgroei volstaat bij 
lange na niet als verklaring - en eerst naar de religieuze en sociale aandrijfkrachten 

I Goudriaan, 'Het monasticon: een nuttig instrument", p. 135. 
1 Post telde omstreeks 1517 in het bisdom Utrecht 477 kloosterlijke instellingen. In de ederlandse territoria 
die niet onder Utrecht maar onder Münster en Luik vielen, zu llen al gauw ruim honderd kloosters bestaan heb
ben, zodat we in ieder geval dicht bij de zeshonderd uitkomen. 
3 Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, deel I , p. 13 8- 154, 2 T 3-232. Posts we rk is wel ver
ouderd, maar voor onze telling speel t dat geen grote rol. 
4 Elm, 'Reform- und Observanzbestrebungen', p. 10. 

5 Met de kanttekening dat de hervormingsgezindheid in diverse instellingen toen al weer verflauwd was; ver
nieuwingsstreven heeft in sommige opzichten nu eenmaal een 'beperkte looptijd'. 
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vragen, komen we als vanzelf uit bij de Moderne Devotie. In de inleiding van deze 
bundel is de betekenis van deze beweging voor de versterking van de observantie in 
de bestaande orden centraal gesteld. Vier van de zes bijdragen gaan daar direct op 
in. Tom Gaens ontleedt de wisselwerking tussen de devotie bij de kartuizers en die 
bij de directe volgelingen van Geert Grote. Hildo van Engen problematiseert het 
stedelijke karakter van een der huizen van de cisterciënzer Colligatie van Sibculo. 
Mirjam Schaap laat zien hoe de rivaliteit tussen de hervormingspartij en binnen de 
franciscanerorde het begunstigen van nieuwe huizen door stadsbesturen kon be
moeilijken. En Gerrit Verhoeven ontleedt de moeizame doorvoering van hervor
mingen in adellijke vrouwenkloosters aan de hand van de premonstratenzer casus 
Koningsveld. In de twee overige artikelen wordt aandacht besteed aan nieuwe 
stichtingen en de context waarin ze tot stand kwamen. Koen Goudriaan geeft 
scherpere contouren aan de grote groep lekenzusterconventen van augustijner sig
natuur als 'volwaardig' cluster van vrouwengemeenschappen onder begeleiding 
van moderne devoten. En Bert Roest gaat na, welke nieuwe clarissenkloosters in de 
vijftiende en vroege zestiende eeuw werden gesticht en waarom ze zo laat tot stand 
kwamen. Hoewel deze opstellen elk maar een beperkt aspect van de vernieuwing 
van het kloosterlandschap raken, bestrijken ze samen toch een breed terrein. Ze 
bieden daardoor interessante aanknopingspunten voor enkele beschouwingen over 
de aard en fasering ervan. Die wil ik hierna in een enigszins losse vorm verwoorden. 

Voor de duidelijkheid lijkt het me goed vooraf het begrip klooster nader te om
schrijven. De meeste historici hanteren een kerkrechtelijke definitie en accepteren 
daarmee de normen die door de kerkelijke autoriteiten in de twaalfde en dertiende 
eeuw voor het kloosterbestaan zijn vastgesteld.6 Dat heeft als nadeel dat de nadruk 
komt te liggen op de formeel-juridische aspecten. En die speelden voor de leden 
van de diverse gemeenschappen en hun begunstigers niet altijd een even grote rol. 
Een tweede nadeel is dat sommige kloosterlijke gemeenschappen daardoor niet als 
sociale realiteit worden herkend, omdat hun verschijning afweek van de norm, of 
omdat hun om allerhande redenen de fiscale en andere voorrechten werden ont
zegd die met die norm verbonden waren. Aan bepaalde conventen werd immers 
pas na jaren de status van klooster toegemeten, aan andere zelfs nooit. Een voor
beeld bieden de vele ridderordecommanderijen in de Friese landen die behalve een 
staf van priesterbroeders een gemeenschap van lekenzusters herbergden en daarom 
door hun bewoners en omgeving als vrouwenkloosters werden beschouwd, hoe
wel ze dat in de ogen van de ordeleiding juridisch niet waren.' Als een instituut alle 
verschijningsvormen van een klooster had maar (nog) niet door de contemporaine 
autoriteiten als zodanig werd erkend, noem ik het dus wel een klooster. Dat is om 
de vergelijking van de diverse instellingen in sociaal opzicht te vergemakkelijken. 

6 Zie Parisse, 'Kloster' . 
7 Mol, ' HospitalIer Sisters in Frisia', p. 202- 207 . 
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Een klooster valt in mijn visie ruim te omschrijven als een plaats waar mannen of 
vrouwen die zich uit de wereld hebben teruggetrokken, samenwonen om volgens 
een ascetische regel onder leiding van een overste een leven in dienst van God te lei
den. Gemeenschap, eredienst, gehoorzaamheid, afzondering en betrachting van ar
moede zijn daarbij de kernbegrippen. Waaraan dan nog toe te voegen is dat kloos
te rlijke gemeenschappen een functie voor de samenleving beogen te vervullen in 
zoverre ze niet alleen hun eigen heil en dat van hun leden nastreven maar ook dat 
van anderen. 

De Moderne Devotie als kloosterlijke beweging 

D eze definitie heeft gevolgen voor ons begrip van de Moderne Devotie. In een re
cent samenvattend overzicht heeft Rudolf van Dijk benadrukt dat dé Moderne De
votie niet bestaat, niet in de laatste plaats omdat de beweging verschillende ontwik
kelingsfasen heeft doorgemaakt van groei, bloei, verwatering en verandering.8 Het 
hangt er dus sterk vanaf over welke periode men het heeft. Geheel in de lijn van de 
traditie stelt Van Dijk zelf de spiritualiteit centraal door steeds de term 'vernieuwde 
innigheid' te gebruiken. Daarmee benadrukt hij het programma van innerlijke te
rugtrekking uit de wereld, dat door Geert Grote in brede kring en op charismati
sche wijze is gepropageerd. 

Als het gaat om de meer tastbare beweging die door Grote op gang is gebracht, 
wordt de Moderne Devotie doorgaans vereenzelvigd met de drie instituties die 
door zijn volgelingen in het leven zijn geroepen, te weten de verbanden van de 
broeders en zusters van het gemene leven; de verschillende kapittels van lekenzus
tergemeenschappen van de derde orde van Sint-Franciscus (Utrecht, Keulen en 
Zepperen) en de reguliere kanunnikencongregaties van Windesheim, Sion en 
N euss. Omdat voor de eerstgenoemde twee organisaties niet de juridische status 
van kloostervereniging werd nagestreefd en hun leiders de erin geboden levenswij
ze als alternatief presenteerden voor heftig bekritiseerde oude vormen van kloos
terleven, is hun levenswijze door veel historici als niet-kloosterlijk bestempeld. 
Deze zou eerder een status medius hebben vertegenwoordigd: een eigen vorm tus
sen het leven van de in de wereld verblijvende gelovige en dat van de daaruit getre
den monnik of non.9 De leden van deze gemeenschappen zouden half-religieuzen 
(Semireligiosen) geweest zijn, die hun tussenstatus ook uiterst positief waardeer
den. Het niet-kloosterlijke karakter kwam dan daarin tot uiting dat ze zich formeel 
niet aan een kloosterregel en goedgekeurde constituties hielden, geen 'echte' gelof-

8 Van Dijk, 'Geest van innerlij ke vernieuwing', p. 34. 
9 De begrippen status medius en 'Semi religiosentum' zijn uitgewerkt door Kas par Elm in diverse opstellen. Zie 
vooral zijn 'Vita regu laris sine reguia'. 
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ten aflegden en geen habijt droegen. Daarmee waren ze eerder gewone gelovigen 
dan kloosterlingen. Deze benadering wordt soms doorgetrokken in de observatie 
dat de Moderne Devotie eerst 'aan de basis' zou zijn doorgebroken, bij leken en la
gere geestelijken, om pas in een volgende fase, toen er een breed draagvlak was ge
creëerd, ook invloed uit te oefenen op het functioneren van de bestaande klooster
orden. lo 

Omdat het programma van de 'vernieuwde innigheid' via de boeteprediking van 
Geert Grote en anderen velen deed toetreden tot deze 'informele' religieuze ge
meenschappen, wordt de Moderne Devotie vaak opgevat als een lekenbeweging. 
Haar betekenis in die zin heeft daarbij de laatste jaren extra nadruk gekregen in his
torisch-letterkundige studies over de kopieer- en vertaalactiviteiten van de devoten 
en hun omvangrijke productie van vrome literatuur in de volkstaal. 1 1 Waarbij men 
zich kan afvragen of die productie niet primair beoogde de eigen gemeenschappen 
ten goede te komen in plaats van de lekenwereld. 

Er zijn wel een paar bezwaren in te brengen tegen deze zienswijze. Om te begin
nen was het door Geert Grote en de zijnen gepropageerde levensideaal ten diepste 
een model van monastieke zelfheiliging. Ieder is het er wel over eens dat de nieuwe 
vroomheid geen bedenksel van Geert Grote zelf was. Ze werd door hem ontleend 
aan anderen, aan de mystici Eckhart en Ruusbroec en aan de invloedrijke kartuizer 
monnik Hendrik Egher van Kalkar. Mannen die ieder in een zuiver kloosterlijke 
omgeving - de een als bedelmonnik met interesse voor de cura monialium, de ander 
als regulier kanunnik en de derde als eremiet - een antwoord zochten op de ver
schrikkingen waarmee de wereld in hun dagen geteisterd werd. Ook al plaatsten zij 
elk eigen accenten, de grondtoon was gemeenschappelijk: ze pleitten voor een radi
cale terugtrekking uit de wereld, met aandacht voor de geestelijke groei van elk in
dividu. I 2 

In de tweede plaats is het de vraag of de leefwijze van de nieuwe gemeenschappen 
in kwestie wel als status medius gekwalificeerd mag worden. I } Vrijwel alle leden 
hielden zich vanaf het begin aan vaste regels voor een gemeenschappelijk religieus 
leven - zowel voor de godsdienstoefeningen als voor het slapen, eten en werken. 
Daarbij stelden ze zich onder het gezag van een overste en aanvaardden ze de per
soonlijke armoede. Dat geldt zowel voor de broeders en zusters van het gemene le
ven als voor de bewoonsters van tertiarissenconventen. Het kan zijn dat het uit
spreken van het voornemen om genoemde leefregels in acht te nemen 
kerkrechtelijk niet gelijk te stellen is aan een kloosterprofessie, het leven dat ermee 
verbonden was week in de praktijk nauwelijks af van dat in een klooster. Ook 

10 Van Dijk, 'Geest van innerl ij ke vern ieuw ing', p. 29 

] I Go udriaan, 'H et mo nasticon: een nuttig instrument?', p. 14 2 . 

II Van Dijk, 'Geest va n innerlij ke vernjeuwing', p. 30-34. 
13 Ik sluit me hjer aan bij de visie van H iJdo van Engen, Derde orde van Sint-Franciscus, p. 334-33 7. 
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broeders van het gemene leven en tertiarissen wilden een religieus leven leiden vol
gens de adviezen die Christus aan zijn volgelingen had gegeven (Mattheus I9:12, 
2I) en die in de oudste christengemeente nageleefd zouden zijn. De geest van we
reldmijding werd in hun conventen sterker gekoesterd dan in vele bestaande bedel
orde- of benedictijnenkloosters. 

Dat de leiders van Windesheim voor de regel van Augustinus kozen, wekt de 
schijn dat ze vanaf het begin een actieve vorm van religieus leven hebben willen 
promoten. De ordo canonicus gold immers sinds de twaalfde eeuw als een levens
vorm die juist zo ruim omschreven was om open naar de wereld te kunnen zijn, 
bijvoorbeeld om de leden van de gemeenschap als zielzorgers te kunnen inzetten. 
De praktijk van vrijwel alle Windesheimse huizen was echter dat ze zich van de 
wereld afschermden. Van bestaande reguliere kanunnikenkloosters die zich bij 
hun congregatie wilden aans lui ten, werd geëist dat ze alle zielzorgactiviteiten 
beëindigden. Contemplatie stond voorop. De regel van Augustinus was alleen aan
genomen omwille van haar flexibiliteit en beknoptheid; die maakten het mogelijk 
met een uitbreidingspakket in de vorm van eigen constituties een precieze mal te 
construeren voor de beginnende kloostervereniging waarover men zelf de leiding 
wilde houden. 

Zien we nu verder naar de leiders in de doorbraakperiode van de beweging, zo 
tussen I380 en 14IO, dan komen we steeds meer tot de ontdekking dat zij goed ge
schoolde geestelijken waren die betrekkelijk hechte relaties met elkaar onderhiel
den. Ze hadden deels een monastieke en deels een academische opleiding genoten en 
waren bereid in onderlinge samenwerking een grondige vernieuwing van het kloos
terlijk georiënteerde religieuze leven in de eigen regio te realiseren. Tussendoor kan 
worden opgemerkt dat zij per definitie een elite vormden, wat tegenspreekt dat de 
Moderne Devotie een beweging was die van onderop is gekomen. Tom Gaens laat 
in zijn bijdrage zien dat hun kring ook buiten de IJsselsteden een sterke cohesie had: 
in Amsterdam en een aantal andere Hollandse steden, maar vooral ook in Utrecht. 
In dat netwerk speelden de kartuizers een belangrijke rol, samen met een groep 
voorname begunstigers uit de Utrechtse kapittels, terwijl in de tweede of derde lijn 
ook steun aan hun projecten gegeven werd door de bisschop en de graaf van Hol
land. Gaens concludeert uit zijn gegevens dat de kartuizers en de voormannen van 
Windesheim elkaar gestimuleerd en beïnvloed hebben. De samenwerking was zo 
intensief dat we ons kunnen afvragen of de kartuizers ook niet als moderne devoten 
zouden kunnen worden betiteld. Veelzeggend in dit verband is verder de bijdrage 
die de Zuid-Nederlandse kartuizers, en dan in het bijzonder enkele uit Noord
Nederland afkomstige monniken onder hen, leverden aan de transformatie van de 
orde der kruisheren of kruisbroeders, die in I 4 I ° haar beslag kreeg. ' 4 Daarbij werd 

'4 Van den Bosch, 'Kreuzherrenreform'; vgl. Gaens, 'Gebroken spiegel van perfecti e', p. 99- \ 00. 
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het leven van deze kleine kloostervereniging meer naar binnen gericht. Dat ge
beurde door het doen opgeven van armenzorg ten gunste van het kopiëren van 
handschriften, naast uiteraard het onderhouden van de eredienst en het koorge
bed. We kunnen de kruisherenorde, die na deze omvorming een snelle uitbreiding 
realiseerde in de gehele Nederlanden, zeker als een exponent van de Moderne De
votie kwalificeren. 

Dat geldt eveneens voor de Colligatie van Sibculo die omstreeks 1415 tot stand 
kwam als regionale hervormingsgezinde congregatie binnen de orde van Cîteaux. lj 

Deze bestond uit een aantal nieuwe kloosters die in dezelfde tijd als de eerste prio
rijen van Windes heim waren gesticht en die dezelfde nederigheid en afkeer van de 
wereldse beslommeringen uitstraalden. De oudste huizen waren die van Heusden 
(Mariënkroon, 13 84), Warmond (Mariënhaven, IJ 86), IJsselstein (Mariënberg, 
1394) en Sibculo (Galilea, 1406). Kenmerkend voor de devoot-nederige bezieling 
ervan was dat zij geen van alle de status van abdij bezaten. Als ze die eerder wel 
hadden bezeten, hadden ze die moeten laten varen. Een van de mannen achter de 
totstandkoming van deze kloostervereniging was de Friese abt Boyng van Menter
ne, die namens het generaal kapittel van Cîteaux in de jaren 14°9-1425 tal van 
hervormingsactiviteiten in de Friese kloosters ondernam, met relatief gunstige en 
blijvende resultaten. Hij werkte daarbij samen met de abten van Klaarkamp in 
Friesland en Kamp in het Nederrijngebied. Of hij ook relaties met de voormannen 
van Windesheim heeft onderhouden, weet ik niet; het kan vermoed worden omdat 
hij intensief betrokken is geweest bij de hervorming van het dicht bij de Windes
heimse priorij Thabor gelegen abdij Bloemkamp of Floridus Campus, tussen Sneek 
en Bolsward. 

De ontleding van dit netwerk, of deze serie netwerken, 16 verdient de komende ja
ren meer aandacht. Hildo van Engen heeft in een recent opstel de carrière geschetst 
van de Egmondse monnik Arnold Willems, die het na een juridische studie in Parijs 
en Bologna tot abt van Dikninge, adviseur van de bisschop en later tot abt van Sint
Paulus te Utrecht bracht. 17 Deze man blijkt een aantal moderne devoten van advies 
te hebben gediend voor de uitvoering van hun stichtingsplannen. Hij kan als zoda
nig tot de kring van vroege hervormingsgezinden worden gerekend. Van hem is 
ook bekend dat hij zich bij herhaling ingespannen heeft om de kloostertucht in het 
adellijke benedictinessenklooster Dikninge alsook in de Sint-Paulus abdij te her
stellen. Dat dit in het begin van de vijftiende eeuw net zo goed een moeizame on
derneming was als die welke in de jaren vijftig in Rijnsburg en Koningsveld werd 
ondernomen, doet weinig af aan de geest waarmee ze werd ingezet. 

15 Van Dijk, 'Ontstaan, ontwikkeling en ondergang' . 
16 Ook elders stui t men op zulke gelijkgestemde kringen, ' ... die nicht nur auf die Reform einzelner K!öster und 
Konvente, sondern auf die eubelebung der Vita religiosa ei nes ganzen Ortes oder gar einer ganzen Region hin
wirk ten': Elm, 'Reform- und Observanzbestrebungen', p. 13. 

17 Van Engen, 'Van molenaarszoon tot rechtsgeleerd abt', p. 227 en volgende. 
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Dat het karakter van de hervormingsdrift der vroege devoten de orden oversteeg, 
blijkt ook uit de weinig bekende geschiedenis van het Duitse Huis in Utrecht.18 D e 
laatste decennia van de veertiende eeuw waren voor de Duitse O rde, die behalve rid
ders ook priesterbroeders onder haar leden telde, een periode van economische moei
lijkheden en verslapping van discipline. Zo niet in Utrecht, waar in de jaren tussen 
I }80 en 140 4 Gerrit Splinter van der Enghe als landcommandeur leiding gaf. Hij en 
zijn opvolger Johan van de Zande, die tot 1420 het bewind voerde, eisten een strikte 
naleving van de regel en de statuten. 19 Zonder op de details in te gaan zou men hun 
optreden als een observantiecampagne kunnen beschouwen, die het Utrechtse con
vent met de bijbehorende balije (bestuursdistrict), als enige van alle Duitse Ordedis
tricten in het Duitse Rijk in deze tijd tot nieuwe bloei bracht. Er konden dankzij tal 
van donaties zelfs twee nieuwe commanderijen of ordehuizen worden opgericht: te 
Katwijk en Schoonhoven. Splinter van der Enghe werd bij zijn bestuur bijgestaan 
door de priesterbroeder Gerard van Vliederhoven, die we kennen als de auteur van 
het Cordiale quattuor novissorum, een stichtelijk werk over de leer der 'vier uiter
sten': dood, oordeel, hel en hemel, dat een grote verspreiding zou krijgen. D eze Van 
Vliederhoven werd na een bestuursperiode als 'schaffenaar' of zakelijk manager van 
het D uitse Huis, aangesteld als pastoor-commandeur van het nieuwe huis in Schoon
hoven. Er zijn aanwijzingen dat hij in 1402 is ingetreden in het kartuizerklooster 

ieuwlicht bij Utrecht. 20 Van enkele andere priesterbroeders is het zeker dat zij vroe
ger of later de overstap naar de arctior v ita in Nieuwlicht en Monnikhuizen maar ook 
in Sibculo hebben gemaakt. 21 D at zal niet moeten worden geïnterpreteerd als een af
wij zing van het leven in de Duitse O rde, maar eerder als een vervolg op een geestelijke 
ontwikkeling die daar al was ingezet. Een aanwijzing daarvoor vormt de intrede in 
I396 als priesterbroeder in de Duitse Orde van de proost van het kapittel van Sint
Marie, Lubbert Bol, die als begunstiger van Nieuwlicht bekend stond en die deel heeft 
uitgemaakt van de bovengenoemde Utrechtse steungroep van de moderne devoten. 

Contemplatie versus hervormd apostolaat: de Moderne Devotie en het 
observantiestreven bij de bedelorden 

Toen het eenmaal tot de congregatievorming was gekomen, kreeg de hervormings
drang van de moderne devoten het tij mee. Ze kon allereerst worden vormgegeven 

IS Mol, Friese huizen van de Duitse Orde, p. 99-1 00. 

19 Overigens bleek de hervormingsgezinde geest binnen het Duitse Huis na 1420 niet te kunnen worden ge
hand haafd, vermoedelijk bij gebrek aan een eigen institutionele verankering. 
20 Zie de database bij Stapel, 'Priesterbroeders balije Utrecht' . 
2 I Zo bijvoorbeeld Johannes Dodo van Leiden d ie eerst intrad in de priorij Mariënhaven, daar als kellenaar en 
prior actief was, om vervolgens van 142 I - I 449 Sibculo als prior te leiden; Van Dijk, 'Religieuze geschiedenis van 
de priorij Groot-Galilea', p. 6 .. 
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in de vele nieuwe stichtingen die in de IJsselvallei, Holland en het Sticht tot stand 
kwamen. Ze werd, wat Windesheim betreft, ook geïntroduceerd in diverse oude 
maar verkommerde kloosters, die bij de congregatie aangesloten wilden worden. 
Zoals gezegd, waren de devoten geïnteresseerd in het vernieuwen van bestaande 
huizen, in het bijzonder als deze contemplatief waren en op de eredienst en het ge
bed waren ingericht. In de praktijk waren dat koorherenstichtingen en benedictij
nerkloosters die geen exemptie genoten en daarom met toestemming en steun van 
de verantwoordelijke bisschop konden worden aangepakt. Al vrij snel bleek dat in 
zulke gevallen slechts blijvend succes kon worden geboekt als de oversten en een 
substantieel deel van de broedergemeenschap aan de kant geschoven konden Wor
den. Reformatio in capite et membris, hervorming in hoofd en leden, betekende 
vooral het vervangen van de dragende groep kloosterlingen door in eigen kring op
geleide mensen. 

Ondertussen kon in kloosters van andere orden, waar men onder de indruk was 
geraakt van het elan van nieuwe stichtingen in de buurt - van kartuizers, Windes
heimers, kruisheren of cisterciënzers - interesse ontstaan om eveneens tot vernieu
wing te komen maar dan zonder het eigen ordeverband te hoeven verlaten. In som
mige gevallen leidde dat tot actie. Zo kozen de premonstratenzers van de bekende 
abdij van Wittewierurn in Groningen in 143° de reguliere kanunnik Johannes Ge
rardi uit de priorij Agnietenberg tot abt." Dat had in zoverre succes dat Wittewie
rurn zich tot een hervormingscentrum binnen de circarieën (premonstratenzer 
kloosterdistricten) Friesland en Westfalen ontwikkelde. Zijn opvolger Tyman, die 
ook uit Agnietenberg afkomstig was, wist met assistentie van enkele door hem op
geleide kanunniken in het derde kwart van de vijftiende eeuw een aantal Westfaalse 
abdijen tot een hechter gemeenschapsleven en een striktere inachtneming van de re
gel te bewegen. Verdergaand onderzoek naar de ontwikkeling in de oude orden zal 
ongetwijfeld meer van dergelijke initatieven aan het licht brengen. 

Zo was het vooral vanuit Windesheim dat rechtstreeks of via een omweg invloed 
op de regelinterpretatie bij bestaande orden werd uitgeoefend. Maar de Windes
heimse impulsen raakten in de eerste helft van de vijftiende eeuw voornamelijk 
benedictijnse en augustijnse kloosters met een contemplatieve opzet. Naast de 
kruisheren en de cisterciënzers uit het Sibculoverband zouden ze in de jaren dertig 
en volgende positief inwerken op de ontwikkeling van de benedictijnse hervor
mingscongregatie van Bursfeld. ' 3 

De devoten bemoeiden zich echter niet met de bedelorden, terwijl omgekeerd de 
mendicanten zich verre van de devoten hielden. Eerder vond men in hun gelederen 
juist overtuigde tegenstanders van de devote levensvormen. Voor de afstand tussen 

22 Mol, 'Beziehungen zwichen den Zirkari en Friesland und Westfalen', p. 147-1 5°. 
23 Over Bursfeld , zie de dissertatie van H ammer, Monastische Reform, p. 62-69; en Klueting, Monasteria sem
per reformanda, p. 18-J2 . 
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beide groepen zijn verschillende redenen aan te wijzen, waarvan mij de belangrijk
ste lijkt dat de contemplatieve levensstijl van de devoten niet goed paste bij het 
apostolaat van de bedelmonniken. 24 Een tweede reden is dat de verschillende bedel
orden hun eigen, deels aloude hervormingsbewegingen hadden met specifieke tra
dities, waarin eerst en vooral de armoedebeleving centraal werd gesteld. ' 5 De mees
te daarvan waren in Italië ontstaan. Een rol speelt daarbij dat zij pas laat in onze 
streken arriveerden. Het eerste hervormde klooster van de franciscanen op Neder
landse bodem was dat te Gouda, gesticht in 14 I 9. Maar de nieuwe broeders daar be
hoorden niet tot de meest radicale richting. Pas twintig jaar later zouden de eerste 
barrevoeters uit het Frans-Vlaamse klooster van Sint-Omaars zich melden. Zij na
men Gouda over en zetten zich vervolgens in om een aantal nieuwe kloosters in 
Noord-Nederland te stichten én hun ascetische levenswijze aan vele bestaande 
minderbroederkloosters op te dringen. De dominante hervormingsgroepen bij de 
dominicanen en karmelieten bereikten Nederland al even laat of zelfs later, in het 
begin van de jaren vijftig. De Nederlandse mendicanten werden dus in de bloeitijd 
van de Moderne Devotie nog amper met hervormingsdrang lastig gevallen. Zij wer
den er pas mee geconfronteerd toen observante groepen in hun eigen orden aan 
kracht gewonnen hadden. 

Wel is het zeker dat individuele begunstigers en stadsbesturen die de stichting 
van nieuwe bedelordekloosters wilden bevorderen, in onze streken altijd hervor
mingsgezinden ondersteunden. De onderliggende gedachte was kennelijk gemeen
goed geworden - en daar zal de Moderne Devotie een bijdrage aan geleverd heb
ben'6 - dat gebed en apostolaat van 'hervormde' monniken beter en effectiever 
waren dan dat van niet-observanten. We zien dat in Gouda, waar de autoriteiten zo 
ingenomen waren met de komst van Rolins en zijn broeders, dat ze voor de conti
nuïteit van de hervormingsgezinde gemeenschap tekenden door onder meer als ei
genaar van het klooster te fungeren. Veel verder dan de algemene notie 'her
vormd=goed' reikte hun inzicht echter niet. Uit het opstel van Mirjam Schaap 
blijkt wel dat stadsbesturen weinig kijk hadden op de verschillen tussen de rivalise
rende hervormingsbewegingen binnen de orde van de minderbroeders. Het was 
voor hen ook moeilijk uit te maken welke daarvan hun burgers de kortste ladder 
naar de hemel bood. Het vervolg van de geschiedenis der franciscaner observanten 
leert dat buitenstaanders en gewone gelovigen de neiging hadden om uiteindelijk te 
kiezen voor degenen die zich als het meest radicaal presenteerden. 

24 H et optreden van Geert Grote als boeteprediker was wat dit betreft uitzonderli jk; rondreizen en prediken 
werd zijn volgelingen programmatisch niet toegestaan. 
25 Voor literatuur over observantiebeweging bi j de franciscanen, zie de bijdragen va n Mi rjam Schaap en Bert 
Roest in deze bundel. Zie voor de andere orden Klueting, Monasteria semper reformanda, p. 75 -78. Vgl. voor de 
karmelieten en augustijner eremieten de recente overz ichtsstudie van Andrews, The Other Friars, p. 64-68, 164-
'70 . 

26 Vgl. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen, deel 2, p. 89. 
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Dat brengt ons op een ander aspect van de wijze waarop het observantie- en 
vernieuwingsstreven zich zo snel kon verspreiden. Naast de spiritueel-inhoude_ 
lijke weg waarlangs vooral leidende geestelijken elkaar en potentiële volgelingen 
beïnvloedden - met eigen sporen binnen het contemplatieve en het apostolaire 
kloosterwezen - waren er ook politieke, maatschappelijke en materiële lijnen. 
Die werden bepaald door de gezindheid van machthebbers, autoriteiten en het 
publiek dat gebruik maakte van de religieuze diensten van de instellingen in 
kwestie. Deze lijnen waren secundair aan de eerste. Ze volgden deze voor een deel 
maar kenden wel een eigen dynamiek. Dat geldt voor de politieke lijn, die ik hier 
terzijde wil laten, maar ook voor de sociale en materiële. In een studie over de 
Friese kruisheren heb ik in een soortgelijk kader gesproken van een 'zielenheils
markt',27 waarop voor religieuze diensten het concurrentieprincipe en de wet van 
vraag en aanbod van toepassing zijn. Het was mij uit de studie van vrome be
schikkingen in testamenten duidelijk geworden dat Friese testateurs in de tweede 
helft van de vijftiende eeuw bij het bestellen van gebeden en dodenmissen een 
sterke voorkeur aan de dag legden voor observante instellingen. Die waarneming 
zou kunnen verklaren waarom de kruisheren, die als go-betw een tussen het devo
te kloosterwezen en de bedelorden fungeerden en zich met hun bedel praktijk als 
de vijfde 'biddende orde' manifesteerden, zoveel succes hadden in stedelijke ker
nen zonder mendicantenvestigingen en daar waar de bestaande bedelordecon
venten de observantie nog niet hadden aangenomen. De minder strenge kloosters 
met hun begunstigers en de machthebbers die bij deze instellingen belang had
den, moesten daar na verloop van tijd wel op reageren; wilden ze hun betekenis 
en vooral hun inkomsten niet verliezen, dan waren zij wel gedwongen ook tot re
ligieuze reorganisatie over te gaan. Zo ging er voor de bedelorden, die econo
misch sterk afhankelijk waren van de welwillendheid van de gewone gelovigen, 
ook via de geldbuidel een hervormingsimpuis uit van het succes der eerste kruis
herenvestigingen en observantenstichtingen. Men moet daarbij bedenken dat de 
actieradius van de mendicanten, en daarmee ook hun draagvlak, zich niet beperk
te tot de stad waarin ze gevestigd waren maar zich uitstrekte tot hun termijn, die 
vaak een heel gewest omvatte, en waarin ze elkaar regelmatig tegenkwamen. De 
voortgang van de hervormingsbeweging in de ene orde beïnvloedde aldus die in 
de andere. 

Voor de rest van Nederland is deze bevinding nog niet getoetst. Interessante 
plaatsen voor nader onderzoek zouden Haarlem en de stad Utrecht kunnen zijn. In 
Haarlem28 wilde de burgerij kort na 1450 een nieuw franciscaner observanten-

27 Mol, ' Kruisheren op de Friese z ieleheilsmarkt'. Zie ook de inleiding van Bas de Melker o p z ijn (helaas nog) 
ongepubliceerde dissertati e Metamorfose van stad en devotie, waarin hij het begrip voor één plaats (Amsterdam) 
nog breder toepast, op alle religieuze instellingen en diensten w aarvan de gelovigen gebruik maakten of waarin ze 
participeerden. 
28 Verkerk, 'Parochie Haarlem en de religieuze stichtingen ', p. 78-82. 
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klooster in haar midden hebben. Het initiatief werd lange tijd tegengewerkt door 
de Utrechtse conventuelen, die in Haarlem een termijnhuis hadden en die dus con
currentie vreesden.29 Het klooster, Golgotha genaamd, zou wel van de grond ko
men maar toch pas na enige tijd; in 1475 kon eindelijk de nieuwe kloosterkerk wor
den gewijd. Is het toeval dat kort na de eerste stichtingspoging van de franciscaner 
observanten het oude Haarlemse karmelietenklooster in betrekkelijk korte tijd 
door toedoen van prior-generaal Johannes Soreth in 1455 de observantie aannam? 
En dat vervolgens ook het uit de dertiende eeuw stammende dominicanenklooster, 
onder enige druk van hertog Filips van Bourgondië, door orde en stadsbestuur in 
de jaren 1456-1460 zodanig werd aangepakt dat het in de Congregatio Hollandiae 
kon worden opgenomen? En wat Utrecht betreft, waar men toch waarachtig niet 
kon klagen over een gebrek aan kloosters, is het verbazingwekkend dat daar in 
1468 een geheel nieuw en buitengewoon levenskrachtig karmelietenconvent tot 
stand kon komen)O Zouden de Utrechtse franciscanen- en dominicanenkloosters 
op dat moment al observant geweest zijn, dan had het convent van de 'vrouwen
broeders' vast minder goede perspectieven gehad. Hun succes zal er vervolgens toe 
hebben bijgedragen dat in de jaren 1472-1486 de dominicanen zich bij de observan
ti ebeweging in hun orde aansloten) 1 

Een en ander valt zoals gezegd nog nader te onderzoeken, maar op het eerste ge
zicht lijkt hier net zoals in Friesland sprake te zijn geweest van een tweeledig domi
no-effect: tussen de afzonderlijke orden, die deels in dezelfde vijver visten, én bin
nen een en dezelfde orde - via competitie in samenvallende termijngebieden. 
Neemt men de bedelorden samen (met inbegrip van de kruisheren), dan is de serie 
sti chtingen en transformaties in de jaren 1450-1480 in heel Nederland zo groot dat 
er wel een orde-overstijgend verband in moet worden gezocht. 

De devote vrouwenkloosters: het succes van materiële laagdrempeligheid 

De ontwikkeling van het kloosterwezen voor vrouwen wordt door historici vaak 
gepresenteerd als secundair maar wel langs gelijke lijnen lopend aan die voor de 
mannen. Wie er echter door een sociale bril naar kijkt, moet ontdekken dat er geen 
sprake is van symmetrie. Zowel wat hun aantal betreft - meer dan twee derde van 
de in de inleiding genoemde zeshonderd kloosters werd door vrouwen bevolkt -
als waar het gaat om hun opzet, karakter en het aantal inwoners per klooster, bie
den de conventen voor vrouwen een heel ander beeld dan die voor mannen, ook of 
juist voor de lange vijftiende eeuw. Bas de Melker geeft daarvan een indicatie als hij 

29 Jongkees, Staat en kerk, p. 256. 
JO De Boer, 'Carmelieten-klooster te Utrecht' . 
J I Wolfs, 'Jan van H oudaen', p. 126-128. 
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voor de Amsterdamse zusterhuizen vaststelt dat ze eerder objecten van participe
rende dan van instrumentele devotie warenY 

Om de revolutie van de oplossingen der moderne devoten te begrijpen dienen 
eerst een paar woorden aan de vrouwenkloosters van vóór 1375 te worden gewijd. 
De meeste daarvan waren ontstaan in de twaalfde en dertiende eeuw. Bijna elke 
orde kreeg toen te maken met initiatieven om conventen voor vrouwen te stichten 
en onder hun hoede te nemen)3 Dat leidde tot het ontstaan van vrouwelijke takken 
in haast elke orde. Anders dan bij de mannen kenden ze echter geen verschil in spe
cialisatie. Premonstratenzer zusters deden niet aan zielzorg, clarissen gingen niet 
uit bedelen, dominicanessen niet uit preken en johannieter nonnen verzorgden 
geen zieken. 34 Hun kloosters namen in de begintijd wel veel lekenzusters (conver
sae) op: vaak volwassen vrouwen (weduwen) van goede afkomst, aan wie niet meer 
het Latijnse koorgebed geleerd kon worden. Wanneer na enkele decennia die eerste 
generatie gestorven was, bestond de bevolking alleen nog maar uit 'geleerde, zin
gende' nonnen die op jonge leeftijd ingetreden waren, plus een paar lekenzusters 
die het huishoudelijke werk binnen de muren voor hun rekening namen. Er waren 
ook geen vrouwelijke tegenhangers van de honderden conversen die in de grote cis
terciënzer- en premonstratenzerabdijen de koormonniken tot omstreeks 1300 
ruim in aantal overtroffen. 

Het is evident dat deze situatie gevolgen had voor de sociale samenstelling van de 
toenmalige vrouwenkloosters. De bewoonsters moesten worden vrijgesteld voor 
het koorgebed met behulp van een omvangrijk vermogensfonds, waaraan de intre
dende zusters door middel van een medegave zelf een bijdrage dienden te leveren. 
Dat leidde als vanzelf tot een sociale selectie: alleen dochters van edelen en van rijke 
eigengeërfde grondbezitters kwamen voor opname in aanmerking. En dat had na 
verloop van tijd weer tot gevolg dat in veel vrouwenkloosters van de novicen een 
adellijke status vereist werd, opdat de bewoonsters onder standsgelijken konden 
verkeren. 35 Evenzo is duidelijk dat deze condities op lange termijn een limiet stel
den aan het aantal vrouwenhuizen. Na 1300 was de vraag naar deze instituten ge
dekt en werden er nauwelijks meer nieuwe gesticht, behalve in en bij grote steden 
waar het patriciaat en de welgestelde burgerij na verloop van tijd ook soortgelijke 
huizen voor de eigen dochters wenste. 

J2 D e Melker, 'Burgers en devotie', p. 284-286, 309-310. Met instrumenteel bedoelt De Melker dat het 'heils
product' in de vorm van gebeden, goede werken of misvieringen voor een bepaalde tegenprestatie in geld of natu
ra werd 'afgenomen' door lekengelovigen, die zelf niet actief aan de godsdienstoefening deelnamen. 
33 Degler-Spengler, 'Zahlreich wie die Sterne des Himmels' . 
34 Toch worden ze steeds weer opnieuw elk apart per orde behandeld, doorgaans nadat de ontwikkelingen bij 
de mannen zijn beschreven: zie bijvoorbeeld de recente beschrij vingen bij Klueting, Monasteria semper refor
manda, passim. 
35 Het sociale aspect van deze traditionele vrouwenkloosters is prima behandeld in het proefschrift van Esther 
Koch, Kloosterpoort als sluitpost ? 
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Uit deze vaststelling vloeit voort dat het aantal vrouwenkloosters veel groter had 
kunnen zijn als er een religieuze levensvorm voorhanden was geweest die intreden
de vrouwen in economisch opzicht een actievere inbreng had toegestaan.36 De ont
wikkeling van de 'lage drempel' -formule van het begijnhof of begijnhuis betekende 
in dit opzicht een enorme doorbraak. Men hoefde er weinig geld en goederen voor 
in te brengen. En geïnteresseerden hadden er niet veel scholing voor nodig, omdat 
ze geen vieringen in het Latijn hoefden te verzorgen. Het is dan ook geen toeval dat 
de begijnhuizen juist in vo lkrijke en vroeg urbaniserende gebieden als Vlaanderen, 
Brabant en het Rijnland als paddestoelen uit de grond rezen. Er was, met andere 
woorden, een enorm potentieel aan vrouwen uit niet-elitaire groepen die via het be
gijneninstituut aan het religieuze leven konden deeinemenY Zoals bekend, hebben 
de kerkelijke autoriteiten na circa 1300 uit angst voor heterodoxie een halt toege
roepen aan een verdere evolutie van het begijnwezen. En zo waren er anno 1375 in 
het bisdom Utrecht nauwelijks instellingen voorhanden waarin niet-adellijke vrou
wen terecht konden voor een religieus leven. 

Of Geert Grote zelf het fundamentele manco zag van het elitaire karakter van het 
geautoriseerde kloosterleven voor vrouwen - bijvoorbeeld toen hij de bezitsprak
tijk van de nonnen van Ter Hunnepe hekelde - is de vraag. Maar hij gaf ad hoc wel 
de richting aan waarin een oplossing gezocht moest worden, door zijn eigen wo
ning ter beschikking te stellen aan een lekenzustergemeenschap, die zich met in
komsten uit eigen handwerk op de beoefening van de vernieuwde innigheid richtte. 
Als formule bleek het een enorm succes, want al spoedig kwam de ene gemeen
schap na de andere tot stand. De toeloop werd steeds groter toen het de volgelingen 
van Geert Grote lukte deze levensvorm een vastere institutionele fundering te ge
ven in congregaties met de derde regel van Sint-Franciscus als fundament voor het 
gemeenschapsleven. Deze regel was oorspronkelijk bedoeld voor gelovigen die in 
de wereld wilden blijven. Zij bleek zich echter door uitbreiding en toespitsing heel 
goed te lenen voor het omlijnen van een kloosterlijk bestaan voor gemeenschappen 
met een beperkt budget. Niet zozeer de licentie van derde-ordelingen om zelf bezit 
aan te houden en na hun dood aan de familie te laten toekomen bleek wezenlijk 
voor de snelle groei van de tertiarissenkloosters. Veel belangrijker was de ruimte 
die kon worden geboden aan de zusters om door handwerk in het eigen levenson
derhoud te voorzien; ruimte die beschikbaar was omdat ze moesten volstaan met 
een verkort officie in de volkstaal zodat ze niet al hun tijd aan het zingen van de ge
tijden hoefden te wijden. De derde orde zou in de Noordelijke Nederlanden op 
den duur bijna honderdvijftig vrouwenconventen omvatten. Veel daarvan werden 
door hun biechtvaders steeds verder gedrongen in de richting van het kloosterleven 
zoals dat kerkrechtelijk gedefinieerd was, bijvoorbeeld door het aannemen van de 

36 Vgl. Degler-Spengler, 'Religiöse Frauenbewegung'. 
37 Simons,CitiesofLadies,p. 10 9- 11 3· 



226 Hans Mol 

clausuur. We hebben het dan over het bekende proces van verkloostering. Men kan 
erover twisten of de zusters uit de vroegste gemeenschappen daar zelf in meerder
heid ook naar streefden)8 Maar de vast omschreven kloosterlijke structuur die er
mee gemoeid was, gaf de beweging continuïteit, waardoor ze een buitengewoon 
grote groep vrouwen van dienst kon zijn. Als de experimentele vorm was gehand
haafd, dan hadden er nooit zoveel vrouwen aan kunnen deelnemen. Daarbij lag een 
nadere inkapseling wel enigszins in de lijn der dingen: de devote beweging die de 
gemeenschappen religieus inspireerde was volstrekt orthodox en kerkgetrouw, 
waaruit voortvloeide dat hun leden wel moesten accepteren wat de Kerk als norm 
en ideaal voorschreef. 

Koen Goudriaan heeft laten zien dat het kerkelijk gezag, in de persoon van de 
pauselijke gezant Nicolaus von Kues ofwel Cusanus, op den duur bereid bleek zijn 
norm te verruimen en de conventen van 'conversinnen' die de regel van Augustinus 
volgden zonder daarbij het volledige koorofficie te bidden, werkelijk als kloosters 
te erkennen. Sommige tertiarissenhuizen traden tot deze groep toe; waarmee ze dan 
de ultieme goedkeuring voor hun vorm van leven in de wacht sleepten. Maar de 
meeste 'conversinnenkloosters' blijken vanaf het begin de regel van Augustinus in 
aangepaste vorm als fundering voor hun bestaan te hebben gekozen. Het betreft 
voor het merendeel gemeenschappen die pas na 143 oir 440 gesticht zijn)9 Ze verte
genwoordigen daarmee de laatste fase in de formatieve periode van devote leken
zusterkloosters. Goudriaan lijkt me nogal voorzichtig als hij zegt dat ze alle op enig 
moment met de Moderne Devotie verbonden 'raakten'; alsof ze in een beginfase 
steun uit een andere hoek kunnen hebben gekregen. Zouden de meeste niet al vanaf 
hun stichting door Windesheimse paters of kruisheren zijn begeleid? Al met al gaat 
het om een laat maar omvangrijk cluster van devote vrouwenkloosters, zo'n zestig 
in totaal, wat samen met de derde ordehuizen die niet de overstap waagden, het to
taal aan lekenzusterconventen uit de sfeer van de Moderne Devotie op zo'n twee
honderd brengt. Voegt men daaraan nog de 'echte', bij het Kapittel van Windes
heim aangesloten kloosters van reguliere kanunnikessen toe, dan wordt duidelijk 
dat de beweging van de Moderne Devotie verantwoordelijk was voor de vernieu
wing van het grootste deel van het kloosterlandschap voor vrouwen in Noord
Nederland. 

Het grootste deel, maar toch niet voor het geheel, want er werden ook nog een 
paar nieuwe conventen voor vrouwen gesticht door de bedelorden.4° Bert Roest 
vraagt in zijn opstel aandacht voor de kleine serie clarissenkloosters die in de jaren 

38 Er z ijn testimonia van zusters di e zich in hun (fysieke en geestelij ke) bewegingsvrijheid belemmerd voelden 
door de in voering van de clausuur: Mulder-Bakker, 'Buiten de orde', p. 194. 
39 De 'conversinnenkloosters ' in Fries land dateren zelfs all e van na 1460. 
40 En ook nog wel door andere orden zoals di e van Sinr-Brigitta en de orde van het H eilig G raf, die - hoewel 
zijdelings beïnvloed door de Moderne Devotie - een eigen hervormingslijn ontwikkelden. 
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russen 1460 en I SI 3 in de Noordelijke Nederlanden werd gesticht. Hun opkomst 
liep enigszins parallel met een reeks stichtingen van de dominicanessen en de kar
melietessenY Afgezien van enkele dominicanessenkloosters die als lekenzuster
conventen waren gestart - ook de dominicaner orde kende een zogenoemde derde 
regel- vertegenwoordigden deze vrouwenkloosters van de bedelorden het klassie
ke model, met een bevolking van koornonnen die het complete officie verzorgden. 
Hun dotatie vroeg daarom een grotere investering dan de hierboven besproken 
lekenzusterconventen. De begunstigers moesten dan ook in kringen van het patri
ciaat worden gezocht, terwijl de intredende zusters - van wie een flinke medegave 
werd verwacht - eveneens voor het merendeel daaruit werden gerekruteerd. In fei
te boden ze eenzelfde levenswijze voor ongehuwde vrouwen van welgestelde af
komst als de vrouwenkloosters van vóór 1300. Er werden bij intrede alleen geen 
adellijke kwartieren verlangd. En anders dan de traditionele nonnenabdijen waren 
het meest stadskloosters, waarin het leven zeer ascetisch van opzet was en de regel 
strikt werd nageleefd, geheel conform de uitgangspunten van de observantie zoals 
die na 1450 in de strenge richtingen van de bedelorden werd aangehouden. De ge
noemde vrouwenkloosters hadden dan ook alle hervormingsgezinde mendicanten 
als biechtvaders. 

Het moeizame hervormingstraject in de traditionele vrouwenkloosters 

Zoals we zagen was het gematigde en vaak ook lakse leven in de oude instellingen al 
vroeg mikpunt van kritiek van Geert Grote en de zijnen. Dat gold zowel de monni
ken als de nonnen, maar het waren de nonnenkloosters die er het heftigst van langs 
kregen, omdat in veel van deze gemeenschappen het kloosterbestaan zichtbaar voor 
ieder tot een stiftsleven was ontwikkeld. Het prebendenstelsel met het bijbehoren
de verschijnsel van privé-bezit, het beperkte gemeenschapleven, de soepele omgang 
met de clausuur, het relatief luxe voedselregime, enzovoorts waren de moderne de
voten even zovele doornen in het oog. Diverse biechtvaders, abten en abdissen trok
ken zich de kritiek aan en poogden de hun toevertrouwde gemeenschappen tot een 
striktere observantie te bewegen. Ze konden daarvoor inspiratie opdoen bij het 
nonnenconvent van Diepenveen, dat als Windesheims modelinstituut voor vrou
wen fungeerde, met alle nonnenpriorijen die erbij aangesloten raakten. 

Afgezien van laatstgenoemde groep waren er in de eerste helft van de vijftiende 
eeuw echter weinig bestaande vrouwenkloosters die zonder hun orde te verlaten, 
uit zichzelf de stap zetten naar een sterkere wereldverzaking. Visitaties hadden in 
het beste geval slechts tijdelijk effect, bijvoorbeeld in het al genoemde benedictines-

4' Voor de dominicanessen, zie Wolfs, Middeleeuwe dominicanessenkloosters; voor de karmelietessen, zie het 
derde deel van Schoengens Monasticon Batavltm. 
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senklooster van Dikninge. En dan waren er de tot Cîteaux behorende abdijen van 
Essen en Ter Hunnepe, die in de jaren twintig korte tijd aansluiting bij de Colligatie 
van Sibculo vonden, terwijl de eveneens door cisterciënzerinnen bevolkte priorij 
van Nijeklooster bij Sneek in 1436 een hervorming aannam met behulp van zusters 
uit DiepenveenY Er zijn vast meer voorbeelden te vinden van individuele pogingen 
om tot een strenger regime te komen. Maar over het geheel genomen had de 
hervormingsbeweging omstreeks 14 50 in deze sector nauwelijks voortgang ge
boekt. Zolang het economisch niet tegenzat, stelden de meeste kloostergemeen
schappen veranderingen niet op prijs, op welk terrein dan ook. Wilde het werkelijk 
tot reformaties 'in hoofd en leden' komen, buiten de directe invloedssfeer van de 
nieuw gestichte congregaties, dan moest er van bovenaf of buitenaf gestuurd en in
gegrepen worden. 

De wil daartoe was in de ene orde eerder aanwezig dan in de andere. Evenzo was 
de ene bisschop sneller dan de andere geneigd om zijn medewerking aan hervor
mingsinitiatieven te verlenen. De missie van de pauselijke legaat Nicolaus von Kues 
in 1451 laat zien dat het kerkelijk gezag op hoger niveau na verloop van tijd bereid 
bleek dwingende maatregelen te treffen, niet alleen ten aanzien van de bedelorden 
maar vooral ook met betrekking tot de adellijke (vrouwen)kloosters. Zij markeert 
het begin van een sterke hervormingsactviteit van kerkelijke gezagsdragers. Doelwit 
in het bisdom Utrecht vormden eerst de meest aanzienlijke kloosters van de ben
edictinessen en premonstratenzerinnen. Later werd ook geprobeerd de cisterciën
zerinnenkloosters en een enkel johannieter convent aan te pakken. Van Rijnsburg 
wisten we al dat niet enkel het verregaande initiatief van Cusanus, maar ook de meer 
gematigde pogingen van diverse orde-oversten, de bisschop en tussendoor ook weer 
de paus er uiteindelijk weinig vrucht droegen. De bijdrage van Gerrit Verhoeven over 
Koningsveld bevestigt dat de Rijnsburgse gang van zaken ook in de andere institu
ten plaatsgreep: er werden gedurende een reeks van jaren hervormingspogingen op 
losgelaten, soms streng, dan weer gematigd, maar ze faalden keer op keer. Ze liepen 
steeds stuk op het adellijke karakter van de gemeenschappen. 

Een factor van belang was dat ze in materieel opzicht niet genoodzaakt waren tot 
ascese. Ook telde mee dat de inwoonsters er in meerderheid van overtuigd waren 
dat ze vroom en zedelijk genoeg leefden en dat hun gewoonten goed waren en door 
dispensatie en langdurig gebruik gewettigd. Zij waren in negen van de tien gevallen 
afkomstig uit een regionaal gesloten netwerk van families, die op de achtergrond 
gedurig bij de instelling betrokken bleven. Doorslaggevend was dat die families al 
hun invloed aanwendden om de levenswijze van hun religieuze dochters te verde
digen. Naast openlijk verzet, door middel van verweerschriften, was er dat van de 
praktijk: als de visitatie had plaatsgevonden en men op bepaalde terreinen beter
schap had beloofd, gingen de zusters over tot de orde van de dag. Ze bezaten im-

42 Van Dijk, 'Klein Monasticon Sibculoense', p. }07 , }18, 318. 



Epiloog: de Moderne D ev otie en de v ernieuwing van het kloosterlandschap 229 

mers sterke rechten, als convent maar ook individueel, en konden niet zomaar door 
anderen worden vervangen. In dat opzicht kon de verdediging veel taaier zijn dan 
voor mannenkloosters die, althans in het bisdom Utrecht, qua bevolking geen van 
alle een soortgelijk lokaal en elitair karakter bezaten. Waar zelfs bij de mees t adellij
ke mannenabdij die Holland kende, die van Egmond, het hardnekkige verzet van 
de religieuzen uiteindelijk kon worden gebroken met steun van de landsheer,43 
bleek dat bij de vrouwenkloosters onmogelijk. De meeste landsheren, die verder de 
observantiebeweging voluit steunden, kozen voor deze groep een andere lijn, on
der pressie van de adelswereld zonder wie ze zelf niet konden besturen of oorlog 
voeren. De traditionele vrouwenkloosters waren niet alleen belangrijk omdat ze de 
religieuze memorie van de adel onderhielden en daarmee de invloed van deze stand 
legitimeerden. Een andere voorname functie was dat ze onderdak boden aan freules 
die niet aan de juiste man konden worden gebracht. Als de regels van het klooster
leven er al te streng werden onderhouden, dan was het voor edelen moeilijk er hun 
dochters in te plaatsen. Zonen met geestelijke ambities konden ze ook kwijt in se
culiere kapittels en ridderordevestigingen, maar voor dochters hadden zij geen al
ternatief. Kloosterlijk leven was en bleef een zinvolle bezigheid voor adellijke 
vrouwen, als het maar in standsgepaste vormen was gehuld. 

Waar in de tweede helft van de vijftiende eeuw de hervormingsbeweging bij de 
bedelorden een enorme impuls kreeg, en toen ook binnen de mannelijke takken van 
verschillende orden veld won, onder meer bij de benedictijnen en de premonstra
tenzers, boekte zij in de traditionele vrouwelijke kloosterwereld weinig resultaat. 
De Moderne Devotie heeft er om sociale en politieke redenen uiteindelijk geen vat 
op gekregen. Vrouwen uit betere milieus die de luxe variant afwezen en wel een be
sloten en ascetisch kloosterleven volgens de regel wilden leven, konden terecht in 
de priorijen uit de kring van Diepenveen, of bij de clarissen en karmelietessen. 

Conclusies en perspectieven 

Tot I PI, toen de gewezen augustijner monnik Luther zijn uitvoerig beargumen
teerde verhandeling De votis monasticis iudicium contra het kloosterwezen in druk 
uitgaf, gold het klooster, in al zijn verschillende vormen, als de door Kerk en maat
schappij erkende instelling waarin mensen zich verenigden om het heil op een meer 
strikte wijze na te streven. Het bestond naast, maar tegelijkertijd ook in dienst van 
de kerkelijke gemeenschap als geheel. Zijn nut en zin, als plek van zelfheiliging, als 
organisatievorm voor een geestelijke voorhoede, én als bemiddelingscentrum voor 
de massa der gelovigen, zijn voordien nooit in twijfel getrokken.44 De beweging 

43 Zie de info rmatieve en heldere anal yse van H ammer, 'Reform der Abtei Egmo nd'. 
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van de Moderne Devotie heeft zeker geen alternatief voor het kloosterwezen willen 
bieden, integendeel. Ze heeft juist een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling 
ervan, getuige de verhoudingsgewijs hoge kloosterdichtheid in Nederland en aan
grenzende gebieden. 

In het voorgaande is de Moderne Devotie impliciet als een vroege exponent van 
een heel Europa omvattende kloosterlijke vernieuwingsbeweging gekenschetst. 
Benadrukt werd dat ze niet uit één orde voortkwam en zich daarop richtte, maar 
zich regionaal ontwikkelde tot een inhoudelijk vernieuwingsprogramma VOor het 
contemplatieve kloosterwezen in zijn geheel. In deze benadering past het niet om 
het begrip Moderne Devotie alleen toe te passen op het spirituele gedachtegoed of 
op de congregaties van kloosters en 'halfkloosters' die naast de bestaande orden 
door haar voormannen in het leven geroepen waren. Wezenlijk in dit verband is de 
constatering dat de initiatieven uit de beweging, behalve van aartsvader Geert Gro
te, afkomstig waren van en verder ontwikkeld werden binnen een aantal informele 
netwerken van gestudeerde geestelijken, van wie sommigen een monastieke en an
deren een seculiere achtergrond hadden. Nader persoonsgericht onderzoek is no
dig om deze kringen met hun regionale vertakkingen te ontleden op de activiteiten 
die er in verschillende fasen aan toegeschreven kunnen worden. Er behoorden 
kloosterleiders toe uit verschillende orden, die uit het onderlinge contact inspiratie 
putten om hervormingen in de eigen kring vorm te geven. Dat geldt in ieder geval 
voor de kruisheren en een aantal cisterciënzers, maar ook voor de kartuizers, die 
niet alleen erflaters maar ook erfgenamen van de 'vernieuwde innigheid' blijken te 
zijn geweest. De nieuwe stichtingen of hervormingsinitiatieven uit die orden dra
gen op zijn minst voor een deel het stempel van de Moderne Devotie. 

De getalsmatig belangrijkste bijdrage van de leiders der Moderne Devotie aan de 
vernieuwing en verdichting van het kloosterlandschap ligt in de ontwikkeling van 
'lagedrempelformules': voor de broederschap van het gemene leven, voor de derde 
orde en voor de convers innen van Sint-Augustinus. Ze maakte in het bijzonder 
voor vrouwen uit niet-elitaire milieus de deelname mogelijk aan een contemplatief 
leven in gemeenschap en afzondering. Getuige de paar honderd nieuwe stichtingen 
die er uit voortkwamen, moet juist de lagedrempelformule voor lekenzusterkloos
ters in een sterke maatschappelijke behoefte hebben voorzien. Kern ervan was dat 
gemeenschappen door productieve arbeid van hun leden economisch op eigen be
nen konden staan. Die arbeid kostte tijd, welke in mindering moest worden ge
bracht op de uren die normaal aan de eredienst werden besteed, met als consequen
tie dat het koorgebed korter, simpeler en soberder moest worden uitgevoerd dan 
tot dan toe was vereist. Het startkapitaal kon daardoor beperkt zijn. Het hing dan 
van het harde werken van de broeders of zusters af of de materiële basis zo kon 
worden verbreed dat ze over konden gaan naar een 'echt' kloosterleven met alle tijd 

44 MoelIer, 'Frühe Reformation', p. 77-8 1. 
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voor de eredienst. Men zou in dit verband ook van een instapformule kunnen spre
ken. Het verkloosteringsproces heeft zo bekeken een belangrijke economische di
mensie. Nu dit proces institutioneel voor de derde orde en de augustijner conver
sinnenkloosters van het bisdom Utrecht goed onderzocht is, lijkt het de moeite 
waard het op dit aspect ook voor de mannengemeenschappen (van fraterheren en 
tertianen) te bestuderen. Verder zou de 'low budget-hypothese' nader op detailni
veau getoetst kunnen worden, bijvoorbeeld door voor goed gedocumenteerde ca
sus de kosten van de diverse typen kloosterlijk leven per persoon te vergelijken. 

In het verlengde daarvan verdient het maatschappelijk aspect van de hervor
mingsbeweging ook in Nederland zonder meer extra aandacht. Kaspar Elm merkte 
aan het eind van zijn bekende opstel over verval en vernieuwing in het laatmiddel
eeuwse kloosterwezen uit 1980 op dat in de vernieuwde (mannen)conventen (van 
de bestaande orden) een toename van zonen uit burgerlijke en boerenmilieus lijkt 
te hebben plaatsgevonden.45 Zo zou er dus niet alleen voor de vrouwen- maar ook 
voor de mannenkloosters sprake zijn geweest van een sterke 'democratisering'. 
Vervolgonderzoek op dit gebied is mij voor Nederland niet bekend. Wat de recru
tering van mannelijke kloosterlingen betreft heb ik zelf uit het Friese materiaal de 
indruk gekregen dat ook geografisch een steeds ruimere kring werd bestreken: van 
regionaal naar interregionaal. Een 'de-regionalisering' dus, die de moeite van het 
verkennen waard is. En dan is er nog het probleem van de plek waar de nieuwe of 
vernieuwde kloosters gevestigd werden. Anders gezegd: welke rol speelde de ste
delijke dan wel landelijke omgeving voor de mannen- en vrouwenkloosters, ten 
aanzien van aspecten als begunstiging, economische ontwikkeling, rekrutering en 
contemplatieve ambities? 

Dit rijtje van onderzoeksperspectieven heeft niet de pretentie uitputtend te zijn. 
In het voorgaande is betoogd dat de Moderne Devotie met haar rechtstreekse ver
nieuwing van het comtemplatieve leven indirect ook bijgedragen heeft aan de ver
andering van het actieve, apostolaire kloosterleven in de Noordelijke Nederlanden. 
Ze deed dat door het publiek en de overheden receptief te maken voor de observan
tie. De hervormingsbewegingen in de bedelorden hadden elk een eigen achtergrond 
en vertoonden ook elk een eigen dynamiek. Het lijkt echter wel zeker dat de bedel
orden in de jaren 1450- 1480 hier juist zo'n succes hebben kunnen boeken met nieu
we stichtingen en transformaties doordat de Moderne Devotie geestelijk de weg 
voor hen geëffend had én ze elkaar in competitie stimuleerden. Om deze en andere 
ontwikkelingen nog scherper in het vizier te krijgen, zou ik er tot slot voor willen 
pleiten bij elk thema de orden, congregaties en groepen van soortgelijke huizen zo 
systematisch mogelijk met elkaar te vergelijken, zowel binnen de regio's als daar
tussen. 

45 Elm, 'Verfall und Erneuerung des Ordenswesens im Spätmittelalter', p. 2 30-23 1. 
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