
  

                                           

 

 

Van Herxen naar Deventer en Zwolle 

 

 

 

Nr. 2   Devoten fietsroutes  

 

     



 

1. Herxen  

 

Een inleiding 

Herxen is een buurtschap tussen Wijhe en Zwolle, en maakt onderdeel uit van de 

gemeente Olst-Wijhe.  Deze fietsroute is een tweede in de serie van de Devoten 

Fietsroutes in en rond Overijssel.  Veel Moderne Devoten hebben grote invloed gehad op 

de ontwikkeling van ons land, toch zijn ze maar bij weinig mensen bekend. Aan de hand 

van een fietsroute volgt u elke keer het leven van een Moderne Devoot. Dit keer is dat 

Dirk van Herxen. Dirk van Herxen ( 1381 – 1457) wordt wel de Padre(vader) van de 

Moderne Devotie genoemd. Hij is geboren in Herxen op de Noertberghe Hoeve, later 

omgedoopt tot de Noordenberg Hoeve. Dirk heeft waarschijnlijk de route Herxen 

Deventer, en de route Herxen Zwolle, heel vaak afgelegd. 

We beginnen daarom met de fietsroute in Herxen, en maken gebruik van het 

Fietsnetwerk. Omdat de fietsroute in het eken staat van het leven van Dirk van Herxen, 

wordt het landschap niet uitgebreid beschreven. Daarvoor zijn er wel andere routes. 

 

   Uiterwaarden tussen Herxen en Wijhe 
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Fietsroute 1  :  Van Herxen naar Deventer 

De start in Herxen is bij  no.12 , Herxen ligt net achter de rivierdijk. U rijdt richting het 

zuiden, naar no.21. Vervolgens gaat u op weg naar Wijhe, naar no. 32. In de zomer is deze 

route goed te doen, in de winter kan het fietspad nog wel eens onder water staan.  

    

In Wijhe aangekomen gaat u van no.32 naar 29 en 30. U fietst nu richting de Duursche 

Waarden, een van de eerste gebieden waar het plan voor “ Ruimte voor de rivier “, werd 

uitgewerkt. In het Bezoekerscentrum Duursche Waarden vindt u alle informatie over dit 

gebied. Van no.30 rijdt u naar 49, u bent dan inmiddels bij de Duursche Waarden en rijdt 

richting de rivier de IJssel, Fortmond, no.38. 

Van Fortmond rijdt u opnieuw richting het zuiden naar no.59 en naar 56 in Olst. Van no.56 

rijdt u onder de dijk langs richting Deventer en no.72, u passeert hier de IJssellinie. Van 

no.72 rijdt u naar no. 69, no. 67, no. 66 en no.65 . U komt daarbij door Diepenveen, en het 

is de moeite waarde om in het centrum even bij de PKN Kerk langs te gaan. Dit was 

vroeger de kapel van het Vrouwenklooster van de Koorzusters van de Moderne Devotie. 

 

  

 

Het vrouwenklooster(O.L.V. en Agnes), van de Moderne Devotie in Diepenveen, was het 

eerste vrouwenklooster van deze beweging. Het klooster werd in 1400 gesticht en in 1570 

verwoest. De kapel bleef voor een deel nog bewaard en is later gerestaureerd. 

Van no.65 rijdt u naar Deventer, naar no. 64 en no.24 ( centrum vlakbij Latijnse School) 

 

 



 

A.  De eerste jaren in het leven van Dirk van Herxen.  

Dirk van Herxen werd in 1381 in Herxen geboren op de Noertberghe Hoeve. Dit was een 

zeer omvangrijk landbouwbedrijf. Zijn ouders waren Herman Noertberghe en Margarethe 

van Windesheim. De ouders van Dirk waren niet alleen zeer vermogend, ze waren ook zeer 

gelovig, vooral zijn moeder Margarethe. Door hun contacten met de parochie in Deventer 

waren ze al snel op de hoogte van het gedachtengoed van Geert Groote, de stichter van de 

hervormingsbeweging van de Moderne Devotie. Zijn nieuwe ideeën voor een meer 

persoonlijk geloof, met een sterke maatschappelijke inzet voor de kwetsbaren, en gericht 

op het hele volk, sprak de ouders van Dirk erg aan. 

 

 

Aan tafel zal de Moderne Devotie zeker te sprake zijn gekomen. Toen Dirk als 12 jarige 

naar de Stadsschool (Latijnse School) moest, kozen zijn ouders vanzelfsprekend voor 

Deventer. Daar kwam hij onder de vleugels van Florens Radewijns, verbonden met het 

Fraterhuis van Florens Radewijns. Ongetwijfeld heeft Dirk daar ook Thomas van Kempen 

ontmoet, die net een jaar eerder op de Latijnse School was begonnen. 

 

   Plaquette Florens Radewijns Huis                   Ingang Latijnse School Deventer met Erasmus 

 

 

Naast de uren op de Latijnse School kreeg Dirk ook geestelijke-, persoonlijke-, sociale- en 

muzikale vorming. Dit gebeurde vanuit het Broederhuis van Florens Radewijns.  Op de 

Latijnse School leerde Dirk belangrijke geschriften in het Latijn vertalen naar het Middel 

Nederlands ( verwant aan het Nederduits). Hij zal een belangrijke schrijver worden binnen 

de beweging van de Moderne Devotie.   

Dirk werd erg geïnspireerd door Bernardus van Clairvaux, waar het persoonlijk geloof een 

belangrijke rol kreeg in het kloosterleven, vanuit een basis van bid en werk. De Trappisten 

van Abdij Sion leefden eveneens uit het gedachtengoed van Bernardus van Clairvaux.   
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Fietsroute 2  :  Van Deventer naar Diepenveen, Wesepe, Wijhe, Windesheim naar Zwolle. 

 

Van Deventer rijdt u vanaf no.55 richting Diepenveen no.66. U rijdt nu een groot deel, 

richting no.67, over verschillende landgoederen met veel bos. Tussen no. 67 en no.81 

passeert u de Raalterweg. U gaat bij de Raalterweg niet verder naar no.81, maar volgt de 

Raalterweg richting het oosten. Wanneer u het fietspad aan de linkerkant blijft volgen 

komt u een bordje tegen met Abdij Sion, links af. Wanneer u bij Abdij Sion bent geweest 

(Abdij Sion heet nu Nieuw Sion, www.nieuwsion.nl), volgt u de Raalterweg naar Wesepe. 

    Klooster Nieuw Sion  

Vlak voor Wesepe gaat u naar links richting no.75. Van no.75 gaat u door het Sallandse 

landschap naar no.74 en no.41. Van no.41 rijdt u langs de Wetering richting Boerhaar en 

no.54. Van Boerhaar rijdt u richting Wijhe, no.61. U blijft daarbij de oostelijke kant van 

Wijhe volgen, om uit te komen bij de Wetering no.14.  

De Wetering blijven volgen, om met een kleine boog, opnieuw bij de Wetering uit te 

komen no.13. U rijdt nu richting no.10, langs de Erve Noertberghe(westkant).                                                        

De Wetering gaf de grens aan tussen de Erve Noerberghe en het land van de achterburen. 

 

     Wetering , bij Windesheim - Herxen 
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Bij no.10  kan u twee kanten op, richting Windesheim no.11, of gelijk richting Zwolle via 

no. 9, no.8 en no.20 bij de Sekdoornse Plas. Wij kiezen voor de route door Windesheim, 

omdat Windesheim een grote rol heeft gespeeld in het leven van Dirk van Herxen.  

We nemen daarom het bruggetje over de Wetering richting Windesheim en rijden op het 

kerkje af van Windesheim. Dit Nederlands Hervormd kerkje was vroeger de brouwerij, met 

graanzolder, van het eerste grote mannenklooster van de Moderne Devotie.  

 

     Ned.Herv. Kerk  Windesheim 

B.  Dirk van Herxen , van 1400 – 1405. 

Toen Dirk klaar was met de Latijnse School en het Fraterhuis in Deventer had hij een groot 

verlangen om zich volledig aan de dienst van God te wijden. Zijn moeder Margarethe van 

Windesheim adviseerde Dirk om eerst wijze mensen om raad te vragen, en niet te snel te 

kiezen voor een klooster. 

Margarethe van Windesheim was de zus van Meynold van Windesheim en van Wyte van 

Windesheim. Ze kwamen uit een vermogende familie van Windesheim, hadden directe 

contacten met de bisschop(Meynold werkte aan het hof van de bisschop), en waren door 

Margarethe’s huwelijk verbonden met de familie Noertberghe van Herxen.  

Zowel Meynold als Wyte waren zeer direct betrokken bij de Fraterhuizen en Zusterhuizen 

van de Moderne Devotie in Zwolle.  

Dirk ging op advies van zijn moeder naar het klooster in Windesheim om advies te vragen 

aan de prior Johannes Vos van Heusden, een directe leerling van Geert Groote. Johannes 

Vos dacht in dit gesprek ook aan het Fraterhuis Gregorius in Zwolle. Dit Fraterhuis was arm 

en kon wel wat van het vermogen van de Noertberghe familie gebruiken. Daarom stuurde 

prior Johannes Vos Dirk naar het Fraterhuis in Zwolle. 

 



 Zo ging Dirk het gesprek aan met de rector van het Fraterhuis Gregorius, Gerard Scadde 

van Kalkar.  Deze was gelijk geraakt door het verlangen van Dirk naar de dienst aan God. 

Ook zijn bescheidenheid en nederigheid waren opvallend, zeker gezien zijn jonge leeftijd. 

Dirk besloot in 1405 in te treden in het Fraterhuis Gregorius.  

 

  Rijke Fraterhuis Gregorius in 

Zwolle 

 

Vervolg Fietsroute 2 : Vanuit Windesheim naar Zwolle   

 

De route vanuit Windesheim, no.11, gaat op weg naar no.19, langs de uiterwaarden en 

voor een deel over de dijk. Mooie vergezichten over de IJssel richting Wapenveld en 

Hasselt. Van no. 19 fietst u naar no.18, en dan kan u doorfietsen richting centrum. Aan de 

Koestraat en Praubstraat vindt u het Rijke Fraterhuis.  

 

C.    De periode van Dirk in het Fraterhuis, 1405 – 1457 

 

De Broeders des Gemeene ( gemeenschappelijk) Leven stonden bij intrede hun eigen bezit 

af aan het Fraterhuis. Voor Dirk betekende dat nogal wat, hij was verknocht aan het land 

van Erve Noertberghe. In 1407 staat Dirk het land van Noertberghe af aan het Fraterhuis. 

Tegelijk had Dirk met het Fraterhuis het omliggende land gekocht. Hij wilde alles op alles 

zetten om Noertberghe toch tot een rendabel bedrijf te maken. Dirk stond bekend als 

vriendelijk, bescheiden, mild, vreedzaam maar ook zeer principieel. Hij was beroepsmatig 

een kopiist, boekbinder, verluchter, leraar en later adviseur en rector. 



       

Broeders des Gemeene Levens aan het werk met copieeren en verluchtigen 

De Broeders waren in de stad, naast hun beroepsmatige werk, bezig met Onderwijs, Zorg 

en Geestelijke Vorming. Ze droegen de zorg voor de scholieren in het Arme Fraterhuis en 

Rijke Ftaterhuis, en voor de priesters in opleiding . Ook waren een aantal priesters uit het 

Fraterhuis biechtvader en visitator voor de Zusterhuizen van de Moderne Devotie.  

Dirk leerde snel en stond vanwege zijn kennis en goede zeden hoog in aanzien. Een jaar na 

zijn intrede werd hij in 1406 tot priester gewijd. Hij besprak veel met rector Gerard Scadde 

van Kalkar. Toen Gerard Scadde in 1409 overleed werd Dirk van Herxen gevraagd om 

Gerard Scadde als rector op te volgen. Dirk besloot, na een lange tijd van denken, gebed 

en gesprek , om rector te worden van het Fraterhuis Gregorius in Zwolle. Hij is het 

uiteindelijk 47 jaar geweest, de langst zittende ooit, en heeft het Fraterhuis in Zwolle tot 

grote bloei gebracht. Zwolle werd door alle andere Fraterhuizen in Nederland als het grote 

voorbeeld gezien. 

 

Wandelroute Devotenkwartier, met daar middenin het Celekwartier. 

Wanneer u van de Praubstraat weer terugloopt naar de Koestraat, daar linksaf gaat en 

gelijk weer links , treft u links het Refter ( Langhuis) voor de scholieren, daartegenover het 

eerste Gymnasium, en naast het Refter ook nog het Armen Fraterhuis. Bestemd voor de 

arme scholieren, met donaties van het Rijke Fraterhuis Gregorius. 

 

   Het Langhuis en Arme Fraterhuis 



 

Veel Broeders uit het Fraterhuis waren betrokken bij het onderwijs aan de armen. De 

Moderne Devoten vonden dat iedereen recht had op onderwijs, zorg en ontwikkeling. 

Vandaar dat ze zich inspanden om zoveel mogelijk belangrijke boeken vanuit het Latijn te 

vertalen in het Middel Nederlands. Zo ontstond er een grote beweging vanuit het volk. 

De eerste jaren van zijn rectorschap werkte Dirk van Herxen intensief samen met Johan 

Cele, de onderwijsrector van de Stad en nauw verbonden met de Moderne Devotie. 

Het Fraterhuis Gregorius heeft meerdere Fraterhuizen in Nederland gesticht. In 1406 

begonnen ze in Albergen, en vlak daarna in 1407 in Hulsbergen. Onder leiding van Dirk van 

Herxen werden Fraterhuizen in Den Bosch, Harderwijk, Doesburg en Groningen gesticht. In 

Den Bosch werd zelfs op eigen verzoek het volledige Devotenkwartier gecopieerd, tot de 

naam van Gregorius aan toe. 

 

   Fraterhuis in Groningen ( Prinsenhof) 

 

Meerdere Fraterhuizen stonden aan de wieg van onze Universiteiten ( Utr. Gr. Delft) 

Vanaf 1409 was de vergaderplek van de Fraterhuizen, uit Nederland, niet meer in 

Deventer, maar in Zwolle. Zwolle ontwikkelde zich tot het meest invloedrijke Fraterhuis in 

de Lage Landen, daarom vond daar het colloquium (de samenspraak) plaats. Het gezag, de 

kennis en de wijsheid van Dirk van Herxen werd alom gewaardeerd en geaccepteerd. 

Samen met de rector van Fraterhuis Hulsbergen in Wapenvelde, Martinus Schindel, heeft 

Dirk een brief geschreven om te bemiddelen in Gouda. Al eerder was Dirk naar Delft 

afgereisd om daar het dreigende conflict tussen het Fraterhuis van Delft en Gouda te 

beteugelen. Dirk bleef intussen veel schrijven, vooral voor de scholieren. Hij deed dat 

vooral in het Noord Oost Middel Nederlands, verwant aan het Nederduits. De 

ontwikkeling van de jeugd vond Dirk erg belangrijk. 

 



Fietsroute 3 :  Van Zwolle naar Wapenveld, en naar de IJssel. 

 

U fietst nu de route van Dirk, en alle anderen uit het Fraterhuis Gregorius, toen ze op de 

vlucht moesten. Dirk koos ervoor om eerst naar Wapenveld te gaan. 

U begint bij no. 16 in Zwolle vlakbij de IJssel, en gaat dan de brug over richting Hattem, 

(Hanzeboogbrug)  no. 77 en no.94. 

  Hanzeboogbrug over de IJssel 

Via Hattem rijdt u richting Wapenveld, van no.58 naar no.60 en naar no.82 . Wanneer u bij 

Wapenveld aangekomen bent, bezoekt u dan het Vrieze’s Erfgoed en Molen de Vlijt (no.72 

en no.19 ) aan de Grooteweg. Hier vindt u het Bezoekerscentrum met informatie over het 

Fraterhuis Hulsberg ( later klooster) waar Dirk van Herxen, met de anderen, naar toe 

gevlucht is. U kunt daar ook het Kloosterpad lopen, informatie vindt u bij het 

Bezoekerscentrum.  

  Fraterhuis Hulsbergen  
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Vervolg de route richting no.67, no.86. no.92, no.66, no.31, no.32 en no.29. U bent 

inmiddels weer bij de IJssel aangekomen. U kunt terug naar Herxen, no. 12., maar ook uw 

eigen weg kiezen. Dirk van Herxen en de anderen uit het Fraterhuis zijn vanuit Wapenveld 

verder gevlucht naar Doesburg. In het Gelderse Land waren ze veilig. 

 

D.  De periode van ballingschap in Doesburg tussen 1426 – 1432.  

Vanwege het conflict tussen het Bisdom Utrecht en het Oversticht over de benoeming van 

de nieuwe bisschop, moesten alle Moderne Devoten in het Overstichtse hun huis of 

klooster verlaten. De Devoten kozen nl. voor de bisschop voorgedragen door de Paus, 

Zweder van Culemborg, terwijl het Oversticht koos voor hun eigen kandidaat Rudolf van 

Diepholt. Salland weigerde de pauselijke kandidaat te erkennen. 

Alle bewoners van het Fraterhuis Gregorius, o.l.v. Dirk van Herxen, kwamen via het 

Fraterhuis Hulsbergen in Wapenveld uiteindelijk in Doesburg terecht. Daar zijn ze zes jaar 

in ballingschap geweest, hebben een Fraterhuis en een school gesticht en zijn in 1432 weer 

terug gegaan naar Zwolle. Drie broeders bleven achter in Doesburg om het Fraterhuis en 

het Onderwijs aan arme scholieren verder uit te breiden. 

 

   Arme Fraterhuis Doesburg 

 

Zo werd opnieuw een Devotiekwartier, met centraal daarin het Fraterhuis, gecopieerd in 

Doesburg. Omdat er ook twee Zusterhuizen van de Moderne Devotie waren in Doesburg, 

ontfermden de Fraters zich ook over de Zusters.   

De reden dat de Moderne Devoten zich ook over de zorg voor de kwetsbaren ontfermden 

was vooral ook een praktische. Voor de devoten was de gemeenschap van groot belang, 

iedereen hoorde erbij, niemand mocht erbuiten vallen ! Ze waren sterk geinspireerd door 

de eerste christenen in het Bijbelboek Handelingen.  

De overheid had de zorg zelf aan de kerk en particulier initiatief overgelaten( Gasthuizen) 



E.   Einde van het leven van Dirk van Herxen. 

In al die 51 jaren in het Fraterhuis Gregorius was Dirk geweldig productief geweest. 

Hij schreef muziek met tekst, o.a. lofzangen op de kuisheid,  collatieboeken voor geestelijk 

onderricht, hervormde de lesinhoud van het Fraterhuis en vertaalde vele boeken uit het 

Latijn. Zijn hart lag bij de leken en de scholieren, zij hadden het onderwijs en de vorming 

het meeste nodig. Dirk ging eenvoudig gekleed ( zie voorkant) om zo zelf het goede 

voorbeeld te geven, in navolging van zijn Meester Geert Groote.  

Met de Moderne Devotie heeft Dirk van Herxen gezorgd voor : 

- Lokale ontwikkeling in Noord West Europa 

- Aandacht voor de plaatselijke eigenheid 

- Aansluiten bij de tijd en bij de samenleving op sociaal en religieus gebied 

Toen Dirk in 1457 overleed was er groot verdriet onder alle Moderne Devoten en velen 

daarbuiten. Hij werd begraven in het graf van oud rector Gerard Scadde van Kalkar in 

Windesheim.  

 

 

 

Grafsteen Dirk van Herxen in Windesheim, nu te zien in de Ned.Herv. Kerk van 

Windesheim. “ De Padre van de Moderne Devotie “. 

 

 



Fietsroute 4 :  Zwolle – Windesheim 

Afhankelijk van welke keuze u heeft gemaakt bij route 2. 

U fietst in zuidelijke richting naar no. 20, u bent nu aan de rand van Zwolle bij de 

Sekdoornse Plas.  Vervolg uw weg naar no.8, no.9 en richting 10, bij de Wetering. Daar 

kunt u rechtsaf over het bruggetje richting Windesheim, no.11. 

U rijdt zo tegen de kerk aan, met daarin de grafsteen van Dirk van Herxen. 

Einde 

 

 

 

 

Verantwoording beeldmateriaal : 

Uiterwaarden Wijhe-Jawistatube, Latijnse School-beeldarchief gilde Deventer, PKN Kerk 

Diepenveen – eigen foto, Abdij Nieuw Sion – RvK Ned. , Wetering-Klaske de Jong, Kerkje 

Windesheim-Tonsue , Fraterhuis Zwolle-Kleuske, Fraterhuis Groningen- Marlie van 

Oostveen, Hanzeboog-Wim Eikelboom, Hulsbergen Fraterhuis-Bernard Bos, Dirk van 

Herxen – A. de Vries 

 

Boek : Leken trekken tot Gods Woord – Lydeke van Beek 

Mijn dank gaat uit naar de Historische Vereniging Wijhe, en naar Jan Heideman die mij 

naar de geboorteplek heeft gebracht van Dirk van Herxen. 

10 oktober 2018 
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