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Uit de archievenrijkdom van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht (5) 

Geertruid van Ruwiel begün 
Arie A. Manten 

Oud Aa 37, 3621 LA Breukelen 

Jonkvrouwe Geertruid Loefsdr van Ruwiel was een 
dochter van Loef Arnoldsz van Ruwiel. Haar vader 
was een zoon van Arnold Loef, die kasteel- en ge
rechtsheer van Ruwiel was tot 1227 en een broer 
van Gijsbert I, die in dat jaar opvolgde als heer van 
Ruwiel. Geertruid had door haar afkomst nog deel 
in het Ruwielse familiebezit. Zo had zij in 1290 nog 
een bedrag van 70 pond zilver te vorderen van de 
erfgenamen en testamentaris van haar neef Gijsbert 
II van Ruwiel, de overleden kasteelheer van Ru
wiel. Ze gaf daaraan een bijzondere bestemming 
(zie ook Afbeelding 1). 

De inning ervan, op vreedzame wijze uit te voe
ren, legde zij in handen van de commandeur en 
broeders van het Duitsche Huis bij Utrecht, die het 
geld onherroepelijk zouden mogen behouden. Zo
lang Geertmid leefde, zouden zij de daarop verdien
de rente echter aan haar moeten uitkeren. 

Daarna evenwel moesten kapitaal en rente voor 
drie doeleinden worden gebruikt: (1) voor haar be
grafenis bij het Duitsche Huis, (2) voor het zielen
heil van haar en haar voorouders door het vieren 
van haar jaargetijde, en (3) de jaarlijkse besteding 
van één pond uit dat door haar nagelaten fonds voor 

Ie Geertrud, beghine, haren Loves dochter van Ruele, ridders, orconde ende do tewetene alle den/ 
ghenen de desen brief seilen syn ofte horen, dat ie de seventich pont, di mi her Ghisebrecht/ van 
Ruele, ridder, mijn neve, sculdich was ende sijn erfnamen ende sijn testamentire noch sculdich/ sijn, 
hebbe ghegheven ende gheve in rechter alemosen sonder enegherhande wederropinge omme 
za/licheyt minre zilen ende minre vorvaren den commeldure ende den broederen van den Dutsgen-
hus/ bi Utrecht met suiker vorwarden, dat si de seventich pont in seilen winnen/ sonder archeyt, alse 
si eerst moghen, ende leggen ane erve ende, wat vanden erve cornet,/ mi seilen gheven alle iare, alse 
lange alse ie leve, sonder alrehande archeyt, ende/ na minre doet so sel dat vorghenomede goet ende 
rente bi den Dutsgenhus, dat vor ghe/sproken is, vrilike ende ewelike bliven; maersi seilen mi bi hem 
graven ten Dutsgenhuse/ temelike ende eerlike op hares selves cost, alse ie ghecoren hebbe, ende in 
allen minen iarich/tiden mijns begangennisse hebben ende den broederen een pont te petantien van 
desen vorghe/nomeden goede gheven, ewelike alle iare in minen iarichtiden. Op dat dit stade/ ende 
vaste blive, so hebbe ie desen brief doen beseghelen met haren Stevens seghele, des/ Doemdekens, 
ende haren Willaems, des priors van sente Poule van Utrecht, ende voren/ Hildewares, abbedissen 
van Oudewijck, minre susteren, want ie selve gheen seghel hebbe./ Ende wi Doemdeken, prior ende 
abbedisse vorghenomet orconden, dat wi dese/ vorghenomede zake hebben ghesien ende ghehoert 
ende onse seghelen an desen brief ghehangen/ dor bede wille der vorghenomeder Geertruden in den 
jare ons Heren, alse men scrivet/dusent tvehondert ende neghentich iare, in sente Pontianes daghe. 

Afb. 1. Transcriptie van een zwaar gehavende oorkonde d.d. 14 januari 1290, waarbij de begijn Geertruid Loefsdr van 
Ruwiel een bedrag van zeventig pond schenkt aan het Duitsche Huis te Utrecht om daaruit haar begrafenis en het op
dragen van zielenmissen in het Duitsche Huis te bekostigen (Archief van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van 
Utrecht, inv. nr. 407). Het origineel is voorzien van drie uithangende zegels: een ovaal zegel van de Domdeken, een be
trekkelijk klein, enigszins aangetast zegel van de prior van Sint-Paulus en een zegel van royaal formaat (met een Maria 
met kind) van de abdis van Oudwijk te Utrecht. 
Bij het maken van deze transcriptie is mede gebruik gemaakt van een oudere transcriptie, welke is opgenomen in J.J. de 
Geer tot Oudegein, 1871. Archieven der Ridderlijke Duitsche Orde, Balei van Utrecht, 2 delen. Kemink en Zoon, Utrecht, 
onder nr. 278. Vermoedelijk heeft De Geer ook gebruik gemaakt van oudere afschriften, maar hij gaf daarvoor geen ver
antwoording. 
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een uitdeling op haar jaargetijde van een portie lek
ker eten en drinken aan de broeders van het Duit-
sche Huis. Het jaargetijde was de jaarlijks met een 
requiemmis te herdenken sterfdag van een overle
dene. Terwijl in de heidense traditie de geboortedag 
van een overledene werd herdacht, zagen de chris
tenen de sterfdag als de geboorte tot eeuwig leven. 

De keus van Geertruid duidt er op dat ook aan 
het eind van de 13de eeuw het geslacht Van Ruwiel 
zich nog nauw betrokken voelde bij de Ridderlijke 
Duitsche Orde te Utrecht. Vrijwel zeker waren 
Geertruids ooms Gijsbert I en Gerard van Ruwiel, 
die beiden ridderbroeders van de Duitsche Orde 
waren,1 bij het Duitsche Huis begraven. Mogelijk 
had dat aldaar geleid tot een soort familiegraf van 
het geslacht Van Ruwiel. 

Geertruid was begijn 
De begijnenbeweging vond haar oorsprong in 

een nieuw religieus elan dat zich in de 12de eeuw 
vooral onder West-Europese vrouwen begon te 
uiten. Het werd gevoed door de politiek van de pau
sen Gregorius VII (1073 - 1085) en Innocentais III 
(1198 - 1215). Kenmerkend was de drang om terug 
te keren naar armoede, evangelische zuiverheid en 
een dieper godsdienstig leven. Die ontwikkeling 
leidde niet alleen tot een toeneming van het aantal 
vrouwenkloosters, maar ook tot een ni et-kloosterlij
ke beweging.2 

Deze geestelijke stroming begon in Brabant en 
langs de Rijn in Duitsland, waar vrouwen hun leven 
wijdden aan God zonder zich uit de wereld terug te 
trekken. Begijnen, zo noemden tijdgenoten hen, en 
deze benaming namen zij zelf in de loop van de 
13de eeuw over. Voor vrouwen van eenvoudige af
komst was het begijnenleven de enige manier om 
hun religieuze idealen te verwezenlijken, want veel 
vrouwenkloosters stonden alleen open voor adellij
ke vrouwen (een aantal andere liet zowel vrouwen 
uit de adel als uit het patriciaat toe). Maar onder de 
begijnen kwamen ook heel wat vrouwen voor die, 
gelet op hun afkomst, best in een klooster terecht 
gekund hadden, als zij dat gewild zouden hebben. 
Dat geeft aan dat het begijnenleven een eigen aan
trekkingskracht gehad moet hebben. Was het niet 
deugdzamer vroom en kuis te leven midden in de 
wereld dan veilig weggestopt achter kloostermu
ren? 3 Door een bijzonder zedige kleding, het stipt 
bijwonen der kerkelijke diensten en het vermijden 
van wereldse aangelegenheden toonden zij hun as
piraties naar volmaaktheid. 

In de loop van de 13de eeuw ontstonden - naast 

de individueel of in informele groepjes levende be
gijnen - geïnstitutionaliseerde samenlevingsvormen: 
het begijnhof en het begijnhuis of begijnenconvent. 

Begijnhoven kwamen in de Lage Landen in het 
begin vrijwel uitsluitend voor in het graafschap 
Vlaanderen en een deel van het hertogdom Brabant. 
Het graafschap Holland en Zeeland en het bisdom 
Utrecht volgden veel later.3 De stad Utrecht kreeg 
in 1282 een groot begijnhof, gelegen tussen Singel, 
Plompetorengracht en Voorstraat. In dat hof woon
de Geertruid. Typerend voor deze gemeenschap van 
vrome "juffrouwen" was dat zij geplaatst stond 
onder de leiding van een "meestersche" (magistra), 
die gold als een burgerlijke instelling, waarop de 
stedelijke overheid en niet (zoals in het geval van 
een klooster) het kerkelijk gezag toezicht hield. 

Leefwijze van de begijnen 
De begijnen uit vooraanstaande families behiel

den hun eigen bezit, omdat zij niet, zoals de kloos
terlingen, een belofte van armoede aflegden. Veel 
andere begijnen waren verplicht een broodverdien-
ste te zoeken, omdat zij niet rijk genoeg waren om 
van hun bezit te leven. Vooral verschillende takken 
van de textielnijverheid leverden hun een kostwin-
ning. Er was echter vaak een ruime mate van soli
dariteit onder de begijnen. Daarnaast kwam er door 
allerlei vrome giften een kapitaaltje voor bijstand 
aan arme begijnen en de bestrijding van gemeen
schappelijke onkosten. 

De statuten van het begijnhof voorzagen wel in 
geloften van kuisheid en gehoorzaamheid. Contac
ten met mannen, ook met priesters, met familie
leden en bekenden waren aan strenge voorschriften 
gebonden. Mannen mochten ze enkel ontvangen in 
aanwezigheid van een of meer andere begijnen en 
dan nog met openstaande deur. 

In de loop der tijd ontwikkelde zich onder diver
se groepen begijnen een mystiek rond de Christus
figuur. Hij was voor die vrouwen geen ver, abstract 
persoon, maar een levend wezen, wiens bestaan zij 
deelden en met wie zij zich voortdurend onderhiel
den. De 'bruidsmystiek' van Hadewijch (midden 
13de eeuw), tot uiting komend in haar tot Christus 
gerichte diep-religieuze minneliederen, was daarvan 
een treffend voorbeeld.3 

Individueel karakter van laatste wilsbe
schikkingen 

Hoewel de Middeleeuwse mens tijdens zijn of 
haar leven opgenomen was in allerlei sociale ver
banden, met familie, vrienden en lot- en geloofsge-
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noten, was het vertrek uit het leven een volstrekt in
dividuele aangelegenheid. Een sterfkamer was een 
openbare plaats, maar toch werden verwanten en 
vrienden vreemden bij het drama dat zich daar af
speelde. Partijen bij dat drama waren de stervende, 
de hemelse rechter, de duivelse aanklager en de 
heiligen als verdedigers. De stervende moest zelf 
waarborgen stellen voor zijn of haar zaligheid door 
middel van rechtsgeldige geschriften en geld. Daar
onder vielen testamentaire regelingen, die een soort 
contract voor de eeuwige zaligheid vormden. Hij of 
zij kon in deze alleen op zichzelf rekenen en moest 
dwingend de laatste wil opleggen aan erfgenamen, 
convent of kerk.4 Zij waren ook in het geval van 
Geertruid van Ruwiel geen partij in de voorzienin
gen die de erflaatster trof voor haar zielenrust en de 
keuze van haar graf. 

Nadere toelichtingen op de oorkonde 
De oorkonde biedt ons een interessant inkijkje 

op haar wereldbeeld. Geertruid liet vastleggen dat 
het geld en de rente daarover voor eeuwig ter be
schikking zouden staan van het Duitsche Huis, dat 
de zielenmis op haar jaargetijde voor eeuwig elk 
jaar zou worden opgedragen, en dat ze er vast op 
aan meende te kunnen dat van de inhoud van haar 
brief nooit zou worden afgeweken. De mensen 
dachten in die tijd dat de samenleving zoals zij die 
kenden min of meer op dezelfde wijze altijd zou 
blijven voortbestaan. Grote maatschappelijke veran
deringen konden ze zich niet voorstellen. 

Om aan de brief authenticiteit en blijvende gel
digheid te geven, liet Geertruid deze bezegelen door 
de Domdeken Steven, de prior van de Abdij van 
Sint-Paulus, en haar zuster vrouwe Hildewan, die 
abdis was van de Abdij Oudwijk. Zelf beschikte zij 
niet over een zegel. 

De aanwezige deken van het Kapittel van de 
Dom was Stephanus van Schalkwijk, die deze func
tie vervulde van 1289 tot zijn overlijden op 11 sep
tember 1295.5 

De Benedictijner Abdij van Sint-Paulus werd in 
1005 door de blind geworden Utrechtse bisschop 
Ansfried gesticht op de zogeheten Heilige Berg bij 
Amersfoort. Bisschop Bernold liet deze abdij al in 
het midden van de 11de eeuw overbrengen naar de 
stad Utrecht, waar zij werd gevestigd ten zuiden 
van de Dom in de Korte Nieuwstraat, achter de hui
zen aan de westzijde van de Nieuwgracht. De Abdij 
Oudwijk in Utrecht was een vrouwenklooster voor 
nonnen uit adellijke families. Het lag bij het latere 
Wilhelminapark en het gelijknamige huizenblok. 

De dagtekening van Geertruids oorkonde is de 
feestdag van de heilige Pontianus. Deze was bis
schop van Rome van 230 tot 235 en stierf als marte
laar in ballingschap. In het aartsbisdom Keulen, en 
dus ook in het bisdom Utrecht, werd deze heilige op 
14 januari herdacht. Dat was echter niet overal in 
Europa het geval; volgens de Italianen Gordini en 
Carpano valt de feestdag van Sint-Pontianus op 19 
november.6 Later werd 19 november in Noord- en 
Midden-Europa de Sint-Elisabethsdag, hier te lande 
vooral bekend geworden door de Sint-Elisabeths-
vloed, een verzamelnaam voor drie stormvloeden 
(1404, 1421, 1424), die alle drie op of rond 19 no
vember plaats vonden en de Vlaamse en Nederland
se kustgebieden destructief teisterden. 

Begijnenbeweging overleefde alleen in de 
Nederlanden 

In het overgrote deel van West-Europa bleef de 
begijnenbeweging tot de Middeleeuwen beperkt. De 
mystiek in de kringen der begijnen leidde tot stro
mingen die door het hoge kerkelijke gezag als ket
ters werden aangemerkt. Paus Clemens V (1305-
1314) verbood in 1311 zelfs het voortbestaan der 
begijnenverenigingen. Verschillende hoven werden 
verbeurd verklaard. In Duitsland verdwenen de 
hoven mettertijd. In Frankrijk genoten de begijnen 
niet langer de steun van de vorsten; ook daar stier
ven zij uit. Paus Johannes XXII (1316 - 1334) be
vestigde in 1317 de veroordeling van 1311. Hij 
maakte in 1318 echter een uitzondering voor de 
rechtgelovige begijnen uit de Lage Landen. Alleen 
in de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden zou de 
begijnenbeweging blijven voortbestaan!2 
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