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KOMT HET DEVENTER LIEDERENHANDSCHRIFT 
WEL UIT DEVENTER?

Cécile DE MORRÉE

Abstract – Ms. germ. oct. 185 (Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz) is the 
signature of a small, paper manuscript that is commonly known as the Deventer Song 
Manuscript. It is one of the most important sources of the late medieval devout song in 
the Low Countries, containing 92 song texts, some of which have been provided with 
melody references. Since the capital study of J.A.N. Knuttel (1906), the origin of the 
manuscript has been situated in the city of Deventer, where Sisters of the Common Life 
lived together in the Lamme van Diesen House. However, a reconsideration of the avail-
able material suggests the city of Zwolle to be the place of both origin and possession of 
the manuscript. This article therefore argues that the manuscript should be situated in the 
sister communion known as the ‘Kinderhuis’ in Zwolle. 

De Berlijnse Staatsbibliotheek – Preußischer Kulturbesitz bezit onder de 
signatuur Ms. germ. oct. 185 een klein, papieren manuscript dat bekend 
staat als het Deventer Liederenhandschrift. Het is een van de belangrijkste 
bronnen van het laatmiddeleeuws geestelijk lied en bevat 92 liedteksten in 
het Middelnederlands, deels voorzien van wijsaanduidingen. Op basis van 
de weinige voorhanden aanwijzingen wordt het ontstaan van het handschrift 
al sinds het standaardwerk van J.A.N. Knuttel (1906) gelokaliseerd in 
Deventer, meer precies in het Lamme van Diesenhuis, waar zusters van het 
gemene leven hun intrek hadden genomen (Knuttel 1974 (1e dr. 1906); 
Wilbrink 1930). Een kritische herbeschouwing van het materiaal wijst 
echter in de richting van Zwolle als omgeving van het ontstaan én van het 
gebruik van het handschrift. 

Voor middeleeuwse handschriften, en in het bijzonder die waarin meer-
dere teksten zijn bijeengebracht, geldt dat ze meerdere levensfasen kunnen 
hebben gekend. In het geval van liederen kan bijvoorbeeld het ontstaan van 
elk afzonderlijk lied worden onderscheiden van de vervaardiging van de 
liedcompilatie als geheel. Bovendien heeft zich vermoedelijk eerder nog een 
orale overleveringsfase afgespeeld, voordat de liederen voor het eerst geno-
teerd werden. In al die fasen kunnen processen van selectie en redactie 

* De auteur is verbonden aan de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek is tot stand gekomen 
in het kader van het onderzoeksproject In Tune with Eternity (een samenwerking tussen NWO 
en FWO).
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optreden. Zo kunnen bepaalde liederen al naar gewoonte vaak gezongen 
worden, terwijl andere sneller vergeten raken of simpelweg niet in de smaak 
vallen en dus niet eens worden genoteerd. Bij het samenstellen van een 
compilatie worden specifieke liederen geselecteerd, naargelang van de plaats, 
tijd en gebruikscontext die de compilator voor ogen staan. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat de afzonderlijke liederen uit hetzelfde handschrift van uit-
eenlopende herkomst kunnen zijn en dat teksten kunnen worden aangepast 
aan de compilatie waarin ze worden opgenomen. Ook wanneer de vervaar-
diging van het handschrift is voltooid, kunnen er nog weer teksten worden 
bijgeschreven, doorgehaald of weggesneden en zo kan het manuscript steeds 
worden aangepast aan de wensen van de bezitter(s). Van sommige devote 
liederenhandschriften is bovendien bekend dat ze werden doorgegeven en 
zo van eigenaar zijn veranderd.1 Al die fasen kunnen plaatshebben in 
dezelfde omgeving, maar dat is niet vanzelfsprekend. 

Het handschrift Berlijn 185 biedt een aantal aanwijzingen voor de 
omgeving(en) waarin het gelokaliseerd kan worden: het dialect, de opname 
van enkele liederen gewijd aan specifieke heiligen (Cecilia, Gertrudis, 
Lebuïnus, Agnes, Johannes de Evangelist), de vermelding van de stad 
Deventer in een van die heiligenliederen, de aanmerking van Cecilia als 
patrones en niet te vergeten een moeilijk leesbare bezittersnotitie waar in 
ieder geval de woorden ‘nyestat’ en ‘kynderhuss’ in voorkomen. In dit artikel 
zal ik eerst een overzicht geven van de conclusies uit eerder onderzoek. 
Vervolgens zal ik een alternatief voorstel voor de lokalisering van Berlijn 185 
presenteren en beargumenteren dat dit voorstel in de huidige stand van het 
historisch onderzoek meer recht doet aan de voorhanden aanwijzingen. 

1 Liisbet Ghoeyvaers gaf haar liedboek (Parijs, Bibliothèque Nationale de France, Ne 39) 
door aan haar vriendin en medezuster Johanna Cuelens.  

Detail van de bladzijde met de bezittersnotitie, te vinden voorin in het handschrift 
Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Ms.germ.oct. 185. 
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Het onderzoek tot nu toe

Het handschrift Berlijn 185 wordt algemeen omstreeks 1500 gedateerd 
(Van Buuren 1992, 234). Knuttel hield het op de eerste jaren van de zes-
tiende eeuw (Knuttel 1974 (1e dr. 1906), 53). Wilbrink trachtte in haar 
proefschrift specifiekere aanwijzingen te vinden en dateerde het handschrift 
op de tweede helft van de vijftiende eeuw naar aanleiding van lied 83, dat 
in verschillende (ook Duitstalige) bronnen uit die tijd voorkomt (Wilbrink 
1930, 28-34). Mede op basis van het watermerk, dat nauwelijks herkenbaar 
van vorm maar wel zeer groot van formaat is, vermeldt de online Neder-
landse Liederenbank het eind van de vijftiende eeuw als datering.2 

Het dialect is door Knuttel gekarakteriseerd als Oostmiddelnederlands, 
op basis van de regelmatig voorkomende vormen solde, wolde, golt (gout), 
holt, gade (gode), auer, bauen, vercaren, gebaren, nye etc. (Knuttel 1974, 
54). Meer recent onderzoek brengt ons feitelijk niet veel verder. Studies als 
Goossens 2011 en Bloemhoff e.a. 2008 noemen de taal die in de IJsselstreek 
werd gesproken liever Nedersaksisch om rekenschap te geven van de men-
ging van westerse (Middelnederlandse) en oostelijke (Nederduitse) taalvor-
men die naast elkaar worden aangetroffen, maar het onderzoek is niet vol-
doende gevorderd om een onderscheid te kunnen maken tussen de 
taalvormen die in de afzonderlijke IJsselsteden werden gebruikt. Bovendien 
is het de vraag of een dergelijk onderscheid zinvol zou zijn voor de studie 
naar het handschrift Berlijn 185. Door de orale traditie kunnen liedteksten 
gemakkelijk van vorm veranderen en kan de binding met lokale dialectvor-
men minder hecht zijn dan bij andere tekstsoorten het geval is. 

Tot dusver is bij de lokalisering van het handschrift de meeste aandacht 
uitgegaan naar het heiligenlied over het leven van Lebuïnus (lied 43), waar 
in de slotstrofe de stad Deventer wordt aangesproken: 

O deuenter hoge veste 
hebt altoes gueden moet
lebuynus die hilige prynce
steet v by in alre noet. 

Vanwege deze regels meende Knuttel het handschrift in Deventer te moeten 
plaatsen, hierin bijgevallen door Wilbrink. Als tweede argument kozen 
Knuttel en Wilbrink het lied op Cecilia (lied 25), dat begint met de regels: 

2 Hier is gebruik gemaakt van de ongepubliceerde doctoraalscriptie van Marten Tilstra 
(Universiteit Utrecht, 2001), waarin wordt verwezen naar codicologisch onderzoek van Johan 
Oosterman. Zie ook de Nederlandse Liederenbank. 
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Laet ons aenroepen mit werdicheit
diegene diet wal vermach
onse hilige patroensche Cecilia
si is van hoeger macht. (cursivering CDM) 

Knuttel combineerde deze gegevens en ging op zoek naar een Deventer 
klooster met Cecilia als beschermheilige. Hij kwam uit bij het Meester 
Geerts huis. Bovendien had dit huis als tweede patroon Johannes de 
Evangelist, aan wie ook een lied (lied 82) is gewijd (Knuttel 1974, 54-55). 
Wilbrink ging mee in de situering te Deventer, maar toonde aan dat in de 
stichtingsoorkonde van het Meester Geertshuis de Heilige Maagd als patro-
nes wordt genoemd. Volgens haar was het enige Deventer convent van 
St.-Cecilia het Lamme van Diesenhuis, en moet de herkomst van het 
handschrift dus daar worden gezocht (Wilbrink 1930, 17-18).

Wilbrink besteedde ook aandacht aan het lied over Gertrudis van Nijvel 
(lied 30), een zeer oud lied dat vooral in het Rijnland een brede versprei-
ding heeft gekend. Wilbrink bracht de keuze voor dit lied in verband met 
Geertruyt ten Veen, die voor haar dood in 1469 een periode van zevenen-
veertig jaar mater van het Lamme van Diesenhuis is geweest. De duur van 
deze periode zou zo uitzonderlijk zijn, dat Geertruyt ook na haar dood een 
bijzondere plek in de gemeenschap innam (Wilbrink 1930, 25-27). Verder 
merkte Wilbrink terecht op dat Agnes in het gehele Bisdom Utrecht werd 
vereerd (Wilbrink 1930, 25), wat ook geldt voor Johannes de Evangelist. 
Deze heiligen waren dermate populair dat opname in een compilatie nau-
welijks een bruikbare aanwijzing voor de lokalisering oplevert. 

De bezittersnotitie voorin het handschrift [afb.1] is door Knuttel geci-
teerd als: ‘Dit boeck hoert toe zuster… [afgesneden] nyestat int lijff[?] 
kinderhuss’ (Knuttel 1974, 55). Wilbrink citeerde: ‘Dit boec hoert toe 
Zuster…[abgeschnitten] nyestat int lijf kinder huss’, met de toevoeging 
‘Diese letzten Worte sind durchstrichen.’ (Wilbrink 1930, 22). De Neder-
landse Liederenbank vermeldt: ‘Dit boeck hoert toe [g..] pander […] 
nyestat int [vyf] kynder huss’. De letters ‘pander’ zijn te onderscheiden in 
een afdruk op de tegenoverliggende pagina. 

Knuttel suggereerde zonder argumentatie dat ‘nyestat’ aan Zutphen kan 
worden verbonden en hij gaf de mogelijkheid aan dat het handschrift daar-
heen is verhuisd. Wilbrink onderbouwde deze suggestie en verbond ‘nyestat’ 
op basis van bronnen uit 1361 met de Nieuwstad van Zutphen. Ook in 
Zutphen woonden zusters van het gemene leven, zoals in het Rondeel, een 
voormalige vestingtoren van de oude stad. Ten tijde van het Interdict van 
1426-1432, in de onrust rond de strijd om de opvolging van de Utrechtse 
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bisschop, verbleven de zusters uit het Lamme van Diesenhuis enige tijd in 
Het Rondeel nadat zij door de Kerk gesommeerd waren Deventer te verla-
ten. Wilbrink leidde hieruit af dat er tussen beide zusterhuizen een hechte 
band bestond en veronderstelde dat het handschrift langs deze weg vanuit 
Deventer in Zutphen zou zijn terechtgekomen (Wilbrink 1930, 22-24). In 
dat geval zou de bezittersnotitie dus later ingeschreven zijn, en in een andere 
omgeving dan de plaats waar het handschrift tot stand gekomen is. 

Wilbrink gaf ook een mogelijke verklaring van de term ‘kynderhuss’. In 
de eerste helft van de vijftiende eeuw nam in het klimaat van de Moderne 
Devotie het aantal zusterhuizen in hoog tempo toe; er waren twee huizen 
in Zutphen, vijf in Deventer en zes in Zwolle. In de meeste gevallen werden 
de leeftijdsklassen, variërend van 9 tot 50 jaar, van elkaar gescheiden. In 
Zwolle bestond er op die manier een apart domus puellarum en een domus 
sororum. Wilbrink achtte het daarom niet uitgesloten dat ook in Zutphen 
een dergelijk domus puellarum heeft bestaan, dat het ‘kynderhuss’ kan zijn 
waar het handschrift zou zijn bewaard (Wilbrink 1930, 24).

Deze redenering is overgenomen in de Nederlandse Liederenbank, waar 
als lokalisering staat aangegeven: ‘IJsselstreek (Deventer, later Zutphen)’ (zie 
website Nederlandse Liederenbank). Ook Stooker en Verbeij brengen in 
hun repertorium het handschrift onder in Deventer. Zij vermelden tevens 
expliciet het Lamme van Diesenhuis als plaats van herkomst, onder verwij-
zing naar de publicaties van Knuttel en Wilbrink (Stooker e.a. 1997, 125). 
In de beschikbare literatuur is de enige hiervan afwijkende lokalisering 
afkomstig uit de Berlijnse bibliotheekcatalogus van Degering. Hij lokali-
seerde het handschrift in het Kinderhuis te Nieuwstadt bij Roermond – 
echter zonder enige argumentatie (Degering 1932, 60).

Bezien we nu de inspanningen van eerder onderzoek van een afstand, dan 
blijken deze vooral een verklaring te bieden voor het dialect, de vermelding 
van Deventer, de patrones Cecilia, en de heilige Lebuïnus. Voor de verkla-
ring van de twee substantiële aanwijzingen uit de bezittersnotitie (‘nyestat’ 
en ‘kynderhuss’) en de heilige Gertrudis zijn slechts aarzelende stapjes gezet 
die veel weg hebben van gissingen. 

Het onderzoek is er daarbij van uitgegaan dat zowel het handschrift als 
tenminste drie van de liederen (Cecilia, Lebuïnus, Gertrudis) zijn vervaar-
digd in een bepaalde omgeving (Deventer), en dat ze in een latere levensfase 
zijn verhuisd naar een bezitter in een andere omgeving (Zutphen). De situ-
ering te Deventer is hier volledig gebaseerd op een vermelding van de stad 
in een enkel lied, wat nauwelijks een solide fundament biedt om een argu-
mentie op te bouwen. De aarzelende constructie die een – wederom onze-
kere – veronderstelde verhuizing naar Zutphen moet verklaren, is naar mijn 
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mening een onnodige kunstgreep. In de tweede helft van dit artikel zal ik 
daarom een elegantere verklaring voorstellen. 

Een herlocalisering van Berlijn, Staatsbibliothek zu Berlin – 
Preußischer Kulturbesitz, Ms. germ. oct. 185

De bezittersnotitie van het handschrift Berlijn 185 [afb.1] is geschreven in 
een cursiefletter, mogelijk door een andere hand dan de rest van het hand-
schrift. Het papier van de desbetreffende (recto-)bladzijde is langs het kop-
wit beschadigd door meerdere scheurtjes en langs het snijwit is het blad 
afgesneden. Hierdoor is er vermoedelijk minder tekst leesbaar dan er aan-
vankelijk op het blad heeft gestaan. De notitie, verdeeld over twee regels, 
lees ik als volgt:3

Dit boeck hoert toe [onleesbaar]
nyestat Int kyf kynderhuss

Wat tussen de vierkante haken aan het einde van de eerste regel heeft 
gestaan, is nauwelijks leesbaar. Op deze plaats in de zin is een naam van de 
bezitter te verwachten. Het lijkt er sterk op dat er twee namen over elkaar 
geschreven zijn. Aangezien op die plaats het blad is afgesneden en ‘kynder-
huss’ is doorgehaald, lijkt het voor de hand liggend dat het handschrift is 
gewisseld van eigenaar. Deze heeft mogelijk een deel van de bezittersnaam 
afgesneden en over het resterende deel een nieuwe naam geschreven. ‘kyn-
derhuss’ is doorgehaald, maar opvallend genoeg is ‘nyestat’ blijven staan. 
Voorafgaand aan het met een enkele streep doorgehaalde ‘kynderhuss’ staat 
nog een vet doorgehaalde, en daardoor moeilijk leesbare lettergroep. Hier 
zou ‘kyf’ kunnen staan, maar ook ‘lyf’ of ‘byf’. Het zou ook simpelweg een 
verschrijving van ‘kyn(derhuss)’ kunnen zijn. Ook naar de namen is het 
gissen. Mogelijk begint de oudste naam met ‘S’ en de nieuwere naam met 
‘G’. Het woord ‘suster’ is niet onomstreden zichtbaar en ‘pander’ is enkel 
te onderscheiden in een afdruk op de tegenoverliggende pagina. 

Uit de Nederlandse Familienamenbank, uitgegeven door het Centraal 
Bureau voor Genealogie en online doorzoekbaar, blijkt dat de naam ‘Nij-
stad’4 voor het eerst voorkomt in Zwolle: Seyne van Nyensteden (Zwolle 

3 Voor het onderzoek naar de bezittersnotitie maak ik gebruik van hogeresolutiescans, 
vervaardigd door de Staatsbibliotheek Berlijn.  

4 Hier is ook gekeken naar andere spellingsvarianten van deze naam die in de databank 
zijn opgenomen. 
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1399), Engbert in der Nyerstad (Zwolle 1399), des lynenwevers in der Nyer-
stad (te Zwolle) (Zwolle 1399), van eener man in der nyerstat (Zwolle 1401), 
Egbert in der Nyerstat (Zwolle 1449).5 Uit deze voorbeelden blijkt dat 
‘Nyestat’ niet alleen een familienaam was, maar ook een topografische aan-
duiding van de woonplaats of herkomst van personen. Dat geeft aanleiding 
om de bezittersnotitie van het handschrift Berlijn 185 te verbinden aan de 
stad Zwolle. 

De Nieuwstad van Zwolle ontstond toen bisschop Floris van Wevelinck-
hoven in 1384 de stadsvrijheid vergrootte met de noordelijker gelegen mark 
Dieze, waardoor de stadsgrens langs de Kleine Aa kwam te liggen. In de 
laatste jaren van de vijftiende eeuw volgde een tweede, kleinere uitbreiding 
van de stad naar het Noorden toe, tot aan de huidige Thorbeckegracht. De 
stad hield deze grenzen gedurende de zestiende eeuw (Wormgoor 2007, 
53-54, 251; Geesink 1946, 63-64; Van Beek e.a. 1976, 25; Koch 1980, 
XIV).

In de laatste decennia van de veertiende eeuw ontstond in de Nieuwstad 
van Zwolle het Sint-Ceciliaconvent, waar zusters van het gemene leven 
samenwoonden. De oudste vermelding van de gemeenschap staat in een 
oorkonde gedateerd 25 april 1389, waarin een schenking is opgetekend van 
Bertrude, dochter van Herman Wermbolszone, aan de ongetrouwde vrou-
wen die in gemeenschap leefden in het huis aan de Nieuwe Dieserstraat, dat 
hen eerder door dezelfde familie was geschonken (Wormgoor 2007, 70; Van 
Luijk 2005, 166; Van Luijk 2003, 13-14). Deze straat was niet lang daar-
voor aangelegd in het nieuwe stadsdeel. Het convent stond bekend als het 
Kinderhuis omdat de zusters zich bezighielden met de zorg voor en het 
onderwijzen van burgerkinderen, die in het huis inwoonden. Daarnaast hiel-
den zij zich bezig met de linnenproductie (Wormgoor 2007, 171, 179-180).

Een van de vermoedelijke stichters van het Kinderhuis, Aleid Dreyer, lijkt 
nauwe relaties te hebben onderhouden met de kloostergemeenschap te 
Windesheim: naast de donatie van een aanzienlijke geldsom zorgde zij daar 
samen met enkele andere Zwolse dames voor de huishouding, voordat 
zij het Kinderhuis stichtte en er zelf intrad.6 Het aantal zusters dat in het 
Kinderhuis woonde, groeide van vijf in 1417 tot het hoogtepunt van 

5 Geciteerd naar website Nederlandse Familienamenbank: zie http://www.meertens.knaw.
nl, geraadpleegd op 28 augustus 2012. Ook de uitgave van de Zwolse regesten (Berkenvelder 
1980-1997) kenmerkt Nyestat als topografisch binnen de stad Zwolle gelegen.  

6 Zie Johannes Busch, Chronicon Windeshemense (1456-1464) en het latere Frensweger 
handschrift (Universiteitsbibliotheek Utrecht, Hs. 8L16, voltooid 1483) waarin de hier rele-
vante passages uit het Chronicon letterlijk zijn vertaald. Zie ook Wormgoor 2007, 170-171; 
Van Luijk 2003, 22-25.  
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ca. 30-40 in de jaren 1552-1554 en nam weer sterk af tegen het eind van 
de zestiende eeuw (Wormgoor 2007, 175-176, 179-180). De zustergemeen-
schap wordt in een testament van 10 juli 1409 aangeduid als ‘de begijnen 
in de Nygenstad’.7 Er is hier dus sprake van een ‘kynderhuss’, gelegen in een 
‘nyestat’, met de ‘patroensche Cecilia’, wat in het licht van het handschrift 
Berlijn 185 een betekenisvolle combinatie oplevert.

De meerderheid van de zusters in alle Zwolse huizen was afkomstig uit 
de stad zelf. De samenstelling van religieuze gemeenschappen in Zwolle 
week hierin enigszins af van die in andere (IJssel)steden. Maar liefst 46% 
van de Zwolse zusters was onderling verwant en 30% kwam uit de plaatse-
lijke magistraatskringen. Sommige zusters hebben in de loop der tijd in 
verschillende zusterhuizen in de stad gewoond, wat het gevoel van gezamen-
lijke oorsprong moet hebben versterkt (Van Luijk 2005, 174; Van Luijk 
2003, 157-163, 220-221). Daarnaast was er geregeld onderling contact via 
de Zwolse broeders, aan wie de taak van toezichthouder was uitbesteed door 
de prior van Windesheim. De zusterhuizen hadden ten minste een deel van 
hun bestaanstijd dezelfde biechtvader.8 

In de zestiende eeuw waren het Kinderhuis, het Cadenetershuis, en het 
Huis-ter-Maat de meest welvarende zusterhuizen van Zwolle (Van Luijk 
2003, 111-114). Het Huis-ter-Maat was gelegen buiten de stadsmuur en 
gewijd aan St.-Agnes. Aanvankelijk woonden hier zusters van het gemene 
leven; in 1484 nam het huis de regel van Augustinus aan en werd het een 
regularissenklooster. Over de stichting is niets bekend. Het Cadenetershuis 
was gelegen aan de Schoutenstraat. Het werd gesticht in dezelfde tijd als het 
Kinderhuis en evenals Aleid Dreyer, stond stichteres Geertruid Cadeneters 
de kloosterlingen van Windesheim bij met financiële en huishoudelijke hulp 
(zie noot 7). Het Cadenetershuis was gewijd aan St.-Gertrudis en had in 
ieder geval vanaf 1501 een Gertrudiskapel, die bewaard gebleven is als het 
oudste gedeelte van de huidige Waalse Kerk (Wormgoor 2007, 171, 359; 
Van Luijk 2003, 14).

Op grond van de banden tussen de stichters, de gemeenschappelijke 
biechtvaders en het hoge percentage onderling verwante zusters in Zwolle 

7 Berkenvelder 1980-1997, 177, nr. 821. Het betreft het testament van Lubba, weduwe 
van Volkerus Hungerus, die 4 gulden naliet aan het Kinderhuis.  

8 Zo was priester Hendrik Voppenz van Gouda van ca.1400-1410 biechtvader van het 
Oldeconvent, het Kinderhuis, het Cadenetershuis, het Huis-ten-Busch en het Huis-ter-Maat. 
Zijn opvolger Johannes van Haarlem stond deze vrouwenhuizen bij tot 1432 (Van Luijk 
2003, 22, 304). In twee oorkonden uit 1450 en 1451 staat Lefardus van Ulsen vermeld als 
vertegenwoordiger, priester en biechtvader van het Kinderhuis, Cadenetershuis, het Huis-ten-
Busch, het Huis-ter-Maat en het Wijtenhuis (Berkenvelder 1980-1997, nrs. 2100 en 2124). 
Zie over de relatie met Windesheim Van Luijk 2003, 227-228. 
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in het algemeen, kan worden aangenomen dat de zustergemeenschappen van 
Cecilia, Gertrudis en Agnes onderlinge contacten onderhielden. Het is daar-
bij geen vreemd idee dat in een liedverzameling afkomstig uit deze omgeving 
liederen gewijd aan juist deze heiligen samen voorkomen. Wat de slecht 
leesbare namen uit de bezittersnotitie betreft: er is helaas uit geen van de 
Zwolse zusterhuizen iemand bekend met een naam die dicht in de buurt 
komt van ‘pander’ (Zie Van Luijk 2003, 277-304, Bijlage B: Lijst van con-
ventualen en biechtvaders).

Over het boekenbezit van het Kinderhuis is weinig bekend. Zo zijn er geen 
handschriften uit dit huis opgenomen in het Repertorium van Stooker en 
Verbeij. Wel zijn twee incunabelen bekend uit dezelfde ontstaansperiode als 
Berlijn 185 en met bezittersnotities in een gelijksoortige cursiefletter. In Inc. 
Collectie Emmanuelshuizen 26 (Viola sanctorum, gedrukt in 1487) staan drie 
notities, te weten ‘Liber Sanctae caeciliae alias kynderhuys’, ‘Liber Sanctae 
caeciliae alyas kynderhus zwollis in nova platea’ en ‘Liber domus puerorum 
alias kynderhuis in nova platea zwollis’. In Inc. Collectie Emmanuelshuizen 
29 (Henricus Gorinchems Textus sententiarum, gedrukt 1510) staat ‘Pertinet 
ad domum sororum in zuollis ter kinderhuys’ (Hermans e.a. 1989, 55, 59).

Ook uit andere Zwolse zusterhuizen zijn enkele boeken bekend. Zo 
bezat het Huis-ter-Maat een handschrift van de Constitutiones monialium 
capituli Windeshemensis (ca.1475-1500) en bevonden zich in het Oldecon-
vent en het Wijtenhuis handschriften met o.a. werken van Bernardus van 
Clairvaux (in het Latijn), Dirc van Herxen, Jan van Ruusbroec en Jordanus 
van Quedlinburg (zowel in het Latijn als in vertaling overgeleverd), alsook 
een Middelnederlands gebedenboek, een bundel met medicijnrecepten en 
meditatie-oefeningen, en zelfs een rapiarium (ca.1500) (Van Luijk 2003, 
273-276). Uit deze gegevens blijkt dat er in deze huizen gelezen én geschre-
ven werd, en dat het Latijn de zusters niet vreemd was. Aangezien het 
Kinderhuis redelijk welvarend was, is het aannemelijk dat er ook hier wel 
werd gelezen en geschreven. 

De zusters uit onder meer het Kinderhuis maakten deel uit van de paro-
chie van Zwolle en waren voor hun vieringen aangewezen op de grote 
St.-Michaëlskerk in de stad. De Utrechtse bisschop Bernoldus had deze 
parochiekerk in 1040 geschonken aan het Deventer Lebuïnuskapittel, om 
de kapittelinkomsten te vergroten. Hierdoor viel tot 1580 de enige paro-
chiekerk van Zwolle onder het bestuur van een Deventer instelling 
(Wormgoor 2007, 33).

Dit gaf vanaf het midden van de vijftiende eeuw aanleiding tot geschillen 
tussen het Lebuïnuskapittel en de Zwolse zusterhuizen, die zich van de paro-
chie wilden losmaken. Pas in 1501 droeg het Lebuïnuskapittel de zielzorg 
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over de bewoonsters over aan de rector van het Zwolse fraterhuis. De zusters 
hoefden daarmee definitief geen godsdienstoefeningen meer bij te wonen in 
de parochiekerk (Van Luijk 2003, 120-128; Wormgoor 2007, 195). Het 
staat niet vast of het Kinderhuis ooit een eigen kapel heeft gekregen. Op de 
plattegrond van Zwolle, uitgegeven door Braun en Hogenberg (1580) is 
geen kerkgebouw of kapel te zien bij het Kinderhuis; wel is de St.-Gertrudis-
kerk aangegeven.9 

Lebuïnus werd gedurende de middeleeuwen enthousiast vereerd in de 
hele IJsselstreek en het is niet verbazingwekkend dat er ook in Zwolle 
belangstelling voor een lied over deze heilige was.10 Het hoeft dan ook niet 
te worden uitgesloten dat het Lebuïnuslied uit Berlijn 185 – met de aan-
beveling van Deventer in de slotstrofe – in Zwolle is ontstaan; de Zwolse 
zusters hadden immers nauwe banden met het Deventer Lebuïnuskapittel. 
Echter, deze veronderstelling is juist vanwege die banden niet noodzakelijk. 
Het lied kan heel goed in Deventer zijn gedicht en in een volgende levens-
fase opgenomen zijn in een liedverzameling in een andere omgeving waar-
mee geregeld contact werd onderhouden, binnen dezelfde kerkelijke 
invloedssfeer en waar Lebuïnus een gelijke populariteit genoot.11 De aan-
beveling van Deventer, als gezaghebbende macht van de Zwolse kerk, bij 
haar eigen kapittelheilige is ook binnen een Zwolse context een goede keuze 
als afsluiting van een religieus lied. 

Besluit

In dit artikel heb ik willen aantonen dat er bij het lokaliseren van het hand-
schrift Berlijn 185 andere invalshoeken mogelijk zijn dan die waarop het 
onderzoek zich tot nu toe heeft gebaseerd. In tegenstelling tot een situering 
in het Lamme van Diesenhuis, doet een situering in het Ceciliaconvent te 

9 Plattegrond van Zwolle uit de atlas van Braun en Hogenberg, ca.1580. Gereproduceerd 
in Koch 1980, schutblad. 

10 Zo is het bekend dat de kerk van het St.-Agnietenbergklooster vanaf 1458 een Lebuï-
nusaltaar had, en is in de Zwolse Broerenkerk – een Dominicaner preekkerk voor het volk 
– nog steeds de wandschildering van Lebuïnus uit ca.1500 te zien. Volgens de stadslegenden 
die vandaag de dag in Zwolle worden verteld, is de eerste (houten) Zwolse kerk gesticht door 
Lebuïnus en Marchelm in de achtste eeuw. 

11 Het refrein van dit Lebuïnuslied (‘Ende hi es waerlic guet/ O alre liefste vader/ staet 
ons bi in alre noet’) komt in dezelfde vorm terug in heiligenliederen op St.-Franciscus en 
St.-Hiëronymus. Het betreft hier liederen met dezelfde strofenbouw en overgeleverd uit 
dezelfde periode en dus mogelijk afkomstig uit een gedeelde (mogelijk orale) liedtraditie. 
Knuttel betoogt dat van deze drie varianten het lied op Franciscus het meest oorspronkelijk 
is (Knuttel 1974 (1e dr. 1906), 300-301). Zie ook de Nederlandse Liederenbank. 
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Zwolle mijns inziens meer recht aan elk van de aanwijzingen die het manu-
script biedt. Het Oostmiddelnederlandse (of Nedersaksische) dialect, de 
patrones Cecilia, en de bezittersnotitie met de woorden ‘nyestat’ en ‘kyn-
derhuss’ zijn veelzeggend. Doordat het blad met de notitie is afgesneden, is 
het moeilijk uit te maken of ‘nyestat’ hier opgevat moet worden als een 
familienaam of als een topografische aanduiding, maar aangezien het hand-
schrift is vervaardigd in een tijd dat beide doorgaans samenvielen, hoeft dit 
onderscheid niet bepalend te zijn voor de lokalisering. 

Gertrudis en Agnes waren de patronessen van naburige zusterhuizen 
waarmee mogelijk nauwe banden bestonden. Het voorkomen van Johannes 
de Evangelist – patroonheilige van de maagdelijkheid – is ten slotte evenmin 
verbazingwekkend naast Cecilia als patrones.12 Het is tevens duidelijk dat er 
nauwe banden bestonden tussen Zwolle en Deventer, met name wat betreft 
de kerkelijke organisatie. De Zwolse zusters beleden hun geloof in een kerk 
die onder het rechtstreekse gezag van het Deventer Lebuïnuskapittel stond, 
en de opname van een Lebuïnus-lied en het aanspreken van Deventer lijken 
in dit verband heel logisch. Deze verklaring betekent dat ten minste een 
van de liederen uit Berlijn 185 weliswaar mogelijk in Deventer is ontstaan, 
maar dat zowel de compilatie als het bezit van het zogenaamde Deventer 
Liederenhandschrift waarschijnlijk in Zwolle gesitueerd moeten worden. 
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