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KLEINE MEDEDEELINGEN. 
Suster Bertken. — Een artikel in 

De Nieuwe Taalgids (XXXVI-1942, 
blz. 208^217) over de mystieke dich
teres Suster Bertken is aanleiding om 
de lezers van het Maandblad in herin
nering te brengen wat van deze merk
waardige Utrechtsche burgeres be
kend is. 

Vooreerst haar naam, Berta Jacobs, 
en dit is niet zoo weinig, want van 
slechts enkele der middeleeuwsche 
dichteressen van geestelijke liederen is 
de naam tot ons gekomen. Doch van 
haar jeugd en den maatschappelijken 
kring waartoe zij behoorde, weten wij 
niets. 

Deze Berta Jacobs, die leefde van 
1426 of 1427 tot 1514, heeft zich op 
haar dertigste jaar doen opsluiten in 
een kluis van de Buurkerk. In deze 
kluis, waarvan de prior van het Regu-
lierenklooster de sleutels bewaarde, 
heeft zij tot haar zeven-en-tachtigste 
jaar in zware onthouding en de 
strengste afzondering geleefd, bloots
voets in den zomer, 's winters onder 
schamele bedekking en zonder vuur, 
zonder het gebruik van vleesch of 
eenige zuivelproducten. In deze kluis 
is zij volgens haar wensch ook be
graven. 

De kluis moet zich hebben bevon
den in of vlak naast het oude koor 
van de Buurkerk, dat zich uitstrekte 
tot aan de tegenwoordige Visch-
markt. In 1587 werd terwille van het 
toenemend verkeer dit koor afgebro
ken en de kerk met een rechten muur 
afgesloten; de zoodoende verkregen 
ruimte is o.m. voor verbreeding van 
den daar loopenden weg, de Choor-
straat, gebruikt. 

Met Bertkens graf ging ook de 
Latijnsche brief verloren, die als 
getuigschrift van haar heilig leven in 

een glazen koker of flesch in haar kist 
werd meebegraven. Doch de vertaling 
van dezen brief is bewaard gebleven. 
Dirck van Malsen, de prior van het 
Regulierenklooster, heeft waarschijn
lijk kort na Bertkens dood de ver
taling van haar stichtelijk leven doen 
inschrijven op het titelblad van een 
exemplaar der verzameling van heili
genlevens, Legenda aurea genaamd, 
dat berustte op het Regulierenklooster, 
tot voor kort het Gereformeerd Bur
gerweeshuis op de Oudegracht. Dit 
exemplaar bevindt zich nu in de 
Utrechtsche Universiteitsbibliotheek en 
is daar voor ieder te zien. 

Doch het beste dat wij van suster 
Bertken over hebben, is haar letter
kundige nalatenschap, haar Boexken, 
waarschijnlijk in haar kluis geschreven, 
feitelijk twee kleine boekjes, het eene 
in proza, het andere in poëzie, beide 
van groote schoonheid. Vier jaar na 
Bertkens dood werden ze te Leiden 
gedrukt; in onzen tijd opnieuw uitge
geven door Dr. Joh. Snellen in de 
herdrukken van de Maatschappij der 
Nederlandsche Letterkunde. 

Aan deze liederen van suster Bert-
ken heeft de Heer P. N. Dezaire in 
De Nieuwe Taalgids een beschouwing 
gewijd met uitvoerige kenschetsingen 
en analyses. Sehr, wijst hier aan hoe 
Bertken de drie wegen van geestelijk 
leven heeft betreden die leiden naar 
de volmaaktheid, den zuiversten vorm 
van bovennatuurlijk leven. De eerste 
is de weg der reiniging om den Brui
degom te genaken met zooveel moge
lijk gezuiverd gemoed. De tweede is 
de weg der verlichting, welke de ziel, 
gesterkt door het hoogere licht der 
heiligmakende genade, nog nader 
brengt tot het Goddelijk licht, totdat 
zij eindelijk, geadeld en herboren, den 
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derden weg betreedt, dien der veree-
niging, en, geborgen in het goddelijk 
we2en van den Bruidegom, het onuit
sprekelijke geluk ervaart. Van dezen 
zielegang wijst Sehr, in Bertkens 
poëzie de bewijsplaatsen aan. Ook ziet 
Sehr, groote overeenkomst van Bert-
kens mystieke verzen met de innige 
kunst der Vlaamsche primitieven. Het
zelfde hooger licht, dat in haar spran
kelende verzen valt, gloriet ook op 
de beeltenis van den Rex Regum van 
Jan van Eyck, rondom de Madonna's 
van Hans Memlinc. C. C. v. d. G. 

De Utrechtsche strijd tegen de over
daad. .— In de beoordeeling van 
het volkskarakter, schrijft prof. dr. 
M. J. A. de Vrijer ter inleiding eener 
uitvoerige studie over XVIIe eeuw-
sche sumptuositeit (Nederlandsch ar
chief voor kerkgeschiedenis XXXIII -
1942, blz. 1—48, 7 3 - 9 2 ) is het raad
zaam eigen indruk te meten aan de 
wijze, waarop verder-afstaanden het 
zien. Mede steunend op de meening 
van sommige buitenlanders, die ons 
volk scherp hebben waargenomen, 
komt de sehr, tot de slotsom, dat de 
bevolking werklustig, matig en dege
lijk, de massa van soberen levensstijl 
was. 

Maar als het feestgetij was aange
broken, dan werd een overvloed van 
spijzen en dranken voorgezet. Tot de 
overvloed tot overdaad verwerd en de 
overheid, gestuwd door klachten uit 
de kerk, het euvel zocht in te perken. 

De reformatorische levenstucht eischt 
wel matigheid, maar het ideaal der 
vrijwillige armoede wijst zij af. De 
spijze dient niet enkel om honger te 
stillen noch de drank om dorst te 
lesschen, maar ook tot christelijk genot 
en genoegen. Maar waar is de over
gang van „christelijk genot" tot ver
keerd genot? De puritein zal hier 

anderen maatstaf aanleggen dan de 
rekkelijke. 

Als de overheid en als de kerk een 
levensstijl opleggen, zijn een om
schrijving van het geoorloofde en 
ongeoorloofde, een afbakening, een 
casuïstiek, ook een boete, een cen
suur onvermijdelijk ~- met al de 
hachelijkheid van splinterige casus te 
stellen tot in het ridicule toe, en van 
listige ontduiking onder de schijnbare 
eerbiediging van burgerlijke en kerke
lijke keuren. Vandaar de opstelling 
van zonden-lijsten. 

In 1619 nam de Nationale synode 
stelling inzake de klachten van ver
schillende provinciale synoden over 
ongeregeldheden in het volksleven en 
stelde zij een daarop betrekking heb
bend request op, welk Libellus supplex 
o.m. een register van schandelijke 
misbruiken bevatte, en dat den 30sten 
Mei 1619 in 'tegenwoordigheid van 
prins Maurits aan de Staten-generaal 
werd aangeboden. Het bleef onbeant
woord. Maar wat de overheid begroef, 
gezien de levensstijl van de groote 
meerderheid van het volk, wel be
graven moest, nam de kerk de gan
sene 17e eeuw door in haar verkon
diging en protest. Zij zweeg niet! 

In zijne beschrijving van de houding 
der kerk en van hare voorgangers in 
verschillende provincies, wijdt de sehr, 
ook bijzondere aandacht aan Utrecht, 
waar Voetius de gestalte was, waar 
in dezen strijd het meeste licht op 
moet vallen en wiens woord ook 
elders vaak een richtsnoer was. 

Nauwelijks was Voetius in de tot 
hoogeschool verheven illustre school 
te Utrecht met zijn professoralen 
arbeid begonnen, of hij liet stellingen 
verdedigen „over de dronkenschap", 
de „onmatigheid in het drinken, niet 
door het ontbreken van het gebruik 
der rede, maar met de consequentie 


