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UTRECHTSCHE KLUIZENARESSEN 

Voor zoover tot nu toe bekend is geworden, hebben in de late 
middeleeuwen drie kluizenaressen in Lltrechtsche kerken geleefd. 
Alle drie hebben ze haar leven in parochiekerken gesleten, waar 
zeer waarschijnlijk als regel de kluizen in en aan den zuidrnuur 
van het gebouw waren ingericht. Door een binnenvenster konden 
zij de gewijde handelingen op het koor volgen en door een naar 
buiten uitziend venster aan de warmste kant der kerk van licht 
en lucht genieten. Zoo althans waren de kluizen in de Buur- en in 
de Jacobiekerk aangelegd, en zoo zal ook wel die in de Geertekerk 
aangebracht zijn geweest. 

De eerste, die genoemd wordt, was zuster Agnes, die omstreeks 
het jaar 1400 in een cel der Geertekerk verbleef, de tweede Alyt 
Ponciaens, die vóór 1492 in de Jacobiekerk woonde, en de derde 
zuster Bertken, die van 1457 tot 1514 in de Buurkerk was inge
sloten. 

Van Agnes weten we slechts uit een ongedateerd schrijven van 
Frederik van Blankenheim, die van 1393 tot 1423 bisschop van 
Utrecht was, dat haar „onder de huidige omstandigheden", mis
schien dus wegens ziekte, „toestemming werd verleend, een deur 
in haar cel aan te laten brengen, door welke alleen personen van 
vrouwelijke kunne mochten binnengaan, om haar te dienen en be
dienen". 1) W a a r zich haar kluis in de Geertekerk bevond, blijkt 
niet uit eenige aanteekening. 

Elders is de veronderstelling gemaakt, dat de lotgevallen der 
trouwe Agnes uit den tijd der kruistochten, waarvan in de legende 
van het wonderbare vlas sprake is, allengs verbonden werden aan 
het leven van de latere kluizenares der Geertekerk. Verscheidene 
namen der in de legende genoemde personen en plaatsen zijn in 
de naaste omgeving van die kerk terug te vinden. En in het tijds
verloop tusschen de kruistochten en het episcopaat van Frederik 
van Blankenheim, minstens een eeuw, kan onder den invloed 
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van andere, toen gangbare overleveringen van gelijksoortigen 
aard, door vervloeiing der vervaagde herinneringen, van lieverlede 
een bovennatuurlijk verhaal gegroeid zijn, dat in den tijdgeest 
paste en de volksziel bevredigde. 2) 

De herinnering aan Alyt Ponciaens, aan wier naam dr. Van 
Riemsdijk zonder nadere verklaring ,,Van der Brugghen" met een 
vraagteeken en tusschen haakjes toevoegde, is slechts door een 
oorkonde van 1492 bewaard gebleven. Blijkens die acte machtig
den de kerkmeesters der St. Jacobskerk den priester Dirk Jan 
Dirkszn, uit het kerspel van St. Jacob geboortig, om ,,tot eener 
ewiger memorie" van zijne ouders en hunne kinderen ,,te moegen 
doen timmeren ende maken een capelle aen die zuytsyde der 
kercken voors, naest dat cruyswerck". Gelijktijdig vonden de 
kerkmeesters goed „dat huysgen in die pyleerne, oostwaert an die 
capell, daer joffr. Alyt Ponciaens enen langen tyt van jaeren in 
heeft geseten, zeilen moeghen timmeren, vertimmeren ende ge-
bruken tot hoeren wille." 

De cel van zuster Alyt, volgens Van Riemsdijk's plattegrond 
nauwelijks 1 bij 2 meter groot, werd toen als gervekamer (sacris
tie) van Dirk's kapel, de nog bestaande St. Andrieskapel, inge
richt en daarmede verbonden. 3) 

Van Agnes en Alyt is dus weinig meer dan hare namen bekend 
geworden. Anders daarentegen is het zuster Bertken vergaan, 
doordat geschriften van haar hand bewaard bleven en deze gees
telijke nalatenschap, weldra door den druk gemeen gemaakt, ook 
tot latere geslachten bleef spreken. Bertha Jacobsdr., volgens som
migen een zuster van Joost Borre, den suffragaan van bisschop 
David van Bourgondië, leefde 57 jaren aan het koor der Buurkerk, 
stierf daar den 25sten Juni 1514 op 87-jarigen leeftijd en werd 
onder haar kluis, die aan de zuidkant der tweede travee van het 
oorspronkelijke koor aangebracht was, begraven. Kort na haar 
dood is die kluis wegens uitbreiding van het koor reeds verwij
derd en is de door haar ingenomen ruimte in de toen daar opge
trokken heilige kruiskapel opgenomen. Koor en nevenbouwsels 
zijn in 1586 gesloopt, om een rechte en breede verbindingsweg 
tusschen Onder de lakensnijders en de Lijnmarkt, sindsdien de 
Choorstraat, aan te kunnen leggen. Of het graf, dat zoodoende in 
de straat ter hoogte van de deuren der tegenwoordige perceelen 
25/27 was komen te liggen, 4) toen geruimd is, staat nergens ver
meld en lijkt in dien woeligen tijd niet aannemelijk. De veronder
stelling, in de heiligenlevens der Bollandisten5) geopperd, dat het 
graf door de Calvinisten geschonden zou zijn, is ook moeilijk te 
aanvaarden, omdat de beeldenstormers van 25 Augustus 1566 
zich slechts aan vernieling der heiligenbeelden vergrepen heb
ben. 8) Zeer waarschijnlijk is het origineel van den Latijnschen 
brief met de vermelding harer lotgevallen, van de zegels van een 
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drietal hooge Ut rech t sche geestelijken voorzien en in een glas 
besloten, in de kist en deze in het graf achtergebleven . Da t gemis 
is echter door het b e w a a r d blijven van een afschrift en van een 
Nede r l andsche ver ta l ing door een tijdgenoot ve rgoed . A a n den 
inhoud van dien brief vooral heeft dr. Johanna Snellen de gege
vens voor de inleiding harer u i t g a v e 7 ) van Ber tkens geestelijke 
na la tenschap ont leend. Dr . Snellen herdrukte de beide geschriftjes 
en volgde daarbij den tekst van de haar toen ouds t -bekende bij 
Jan Seversz . te Leiden verschenen ui tgaven, de eerste zonder jaar
tal, de tweede in 1518 ui tgekomen. 

Reeds een jaar na de verschijning van juffrouw Snellens studie 
s ignaleerde dr. M a r i e E. Kronenberg een oudere u i tgave van het 
t-\ ». *-* •? "i _ t^i , r^ rA fit t-1 i-t * T 1 *-* ^ I T ^ ,—. "i f e , o s-* r* c ! , ^ 4- r- t̂  i-v/k •, o *-\ i h < M " n r* *** c t i t1 r> ^\ f t- r\ 

u i u Z a - u u i i u t i u t „ v e i n u v c ( j a o j i t u l i o 11C13 i i C L i c n ü i c o u i . n o u u a c L C -

rende" , die naa r ha r e meening „stellig de editio pr inceps is en heel 
waarschijnlijk op 1516 moet geda teerd w o r d e n " . 8) 

Vijf jaar later k w a m e n dr. Kronenberg opnieuw een onbekende 
ui tgave van da t boekje en ook van het ande re „Sus ter Ber tkens-
boeck ", een bundelt je proza en poëzie, in h a n d e n . Z e zijn 
van jonger datum en omstreeks 1520 bij Wi l l em V o r s t e r m a n te 
An twe rpe n van de pers gekomen. Aan vermelding dezer u i tgaven 
ve rbond mejuffrouw Kronenberg de opmerking, da t het eenigs-
zins verwonderl i jk mocht heeten, dat Ber tkens boekjes niet het 
eerst in haa r eigen stad, Utrecht , gedrukt zijn geworden . D a a r 
w a s reeds s inds Januar i 1514 Jan Huys inck Beerntss . als d rukker 
werkzaam. 9) Bijna twint ig jaar later beves t igden n ieuwe vonds ten 
den goeden grond van dit vermoeden. In December 1949 kwamen 
drie Ut rech t sche , door Jan Berntsz. u i tgevoerde d rukken voor den 
dag: „Suster Ber tkens boeck" gedateerd 23 Juni 1516, en twee 
verschil lende drukken , een compleet en een defect exemplaar , van 
„Een boecxken van die passie ", zonder jaren van ui tgave, 
doch zeer waarschijnlijk ook van 1516. 

„ W a n n e e r ik tot slot alles samenva t" , e indigde dr . Kronenberg , 
„is er voor mij geen twijfel, of de edities van Berntsz. zijn de oor 
spronkelijke ", en . „wee r valt het te bet reuren, dat de herdruk, 
door Snellen bezorgd, hoe verdienstelijk op zichzelf, te vroeg is 
verschenen en de oorspronkeli jke tekst niet weergeef t . " 0 1) 

Snellen 's bewerk ing en toelichting is intusschen u i tverkocht en 
voor een herdruk zal nog wel belangstell ing blijken te bes taan, 
evenals voor de eers te u i tgaven het geval gewees t moet zijn. De 
nad rukken uit Leiden en Antwerpen getuigen immers van den 
roep, die van Ber tkens voorbeeld uitging, van de a lgemeene be
wonder ing , die de geloovige maagd genoot, en die ook nog bij 
velen in dezen tijd w a a r d e e r i n g geniet. D e tekst en zijne interpretat ie 
zullen in dien he rd ruk wel weinig ve rander ing onde rgaan , maar 
de ve rwerk ing der bijzondere studies op juffrouws Snel len 's eerste 
u i tgave gevolgd, zal ongetwijfeld van verduidel i jkenden invloed 
op het inleidende v o o r w e r k zijn. 
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Ter verdere orienteering worden deze studies aan het slot van 
dit overzicht genoemd. 

A. H e l m a n , Zuster Bertken (Opgang V—1925, blz. 1053—1058). 
D- T h . E n k l a a r , Zuster Bertken en de Noord-Nederlandsche renaissance 

(Groot-Nederland XXIV—1926, 1, blz. 87—93). 
J o h a . W . A. N a b e r, Van vrouwenleven in prae-reformatie-tijd. (Stemmen 

des tijds XVI—1927, 1, blz. 532—536). 
J o h a . S n e l l e n , Iets over „suster Bertken, die 57 jaren besloten heeft gbe-

seten tot Utrecht in dye Buerkercke". (Jaarboekje van „Oud-Utrechf" 1927 
blz. 88—101). 

D e z e l f d e , Iets over zuster Bertkens persoonlijkheid als mystica en schrijfster 
(De Stem X—1930, 1, blz. 307—324; verkort tevoren verschenen in Han
delingen van het elfde Nederlandsche philologen-congres 1925, blz. 35—37). 

P. N. D e z a i r e , Suster Bertken. Een mystieke dichteres. (De nieuwe Taal
gids XXXVI—1942, blz. 208—217). 

M. S m i t s v a n W a e s b e r g h e, Het mystieke dicht- en prozawerk van 
suster Bertken. (Roeping XXII—1944, blz. 20—32, 60—74). 
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;i) Th. H. F. van Riemsdijk, Geschiedenis van de kerspelkerk van St. Jacob 
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Utrecht, 1936, 4°. Blz. 249—251; plattegr. op blz. 241 en 280. 
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