
 

                                                         

                       

Van  Ommen  naar Sint Jansklooster   

 

 

No. 1   Devoten Fietsroutes 



 

 

 

1.  Ommen  

 

Inleiding 

Deze fietsroute is de eerste van een serie Devoten Fietsroutes. Elke route volgt een 

Moderne Devoot. Veel van die Moderne Devoten zijn ons niet bekend, terwijl ze 

toch veel betekend hebben voor onze omgeving en ons land. De route volgt 

knooppunten van het fietsnetwerk. De plekken die in deze route extra aandacht 

krijgen vertellen het verhaal van Johannes van Ommen, de Moderne Devoot die we 

met deze route volgen.  

 

 

De Hanzestad Ommen bestaat al vanaf 1248. Ze is ontstaan bij een doorwaadbare 

plaats in de Vecht. Dankzij deze rivier werd Ommen later ook Hanzestad. De Vecht 

was vooral belangrijk voor het vervoer van goederen vanuit Duitsland naar 

Nederland en Vlaanderen. 

 

 



U begint de route aan de zuidkant van de brug in Ommen. Net als Johannes volgt u 

de Vecht en maakt u kennis met de schoonheid van de natuur in het Vechtdal. 

Beginnend bij knooppunt 49 gaat u naar 48 – 63 – 68 – 69 – 88 – 98 – 83.  In Dalfsen 

heeft het eerste klooster gestaan van de broeders van de Agnietenberg ( zie ook 

onder punt 4 ) 

 

Johannes van Ommen 

 

Johannes van Ommen werd geboren in 1350 in Ommen. Zijn vader Esseke en 

moeder Regelandis van Ommen zorgden ervoor dat Johannes de school in Zwolle 

kon volgen. Al vroeg in zijn jeugd kreeg Johannes te maken met een oogziekte, 

waardoor hij zo goed als blind werd. Zijn zicht nam af, maar zijn geloof nam juist 

toe. Hij was niet goed geletterd en liet zich daarom vaak voorlezen. Ook ging 

Johannes vaak met zijn moeder, die hem ondersteunde, op bedevaart en 

bezochten ze bekende predikers in de regio. 

Zo kwam hij ook in aanraking met Geert Groote uit Deventer. 

 

Geert Groote en de Moderne Devotie 

 

 

Geert Groote ( 1340 – 1384) wordt gezien als de stichter van de Moderne Devotie 

beweging. Een hervormingsbeweging binnen de Rooms Katholieke Kerk. Geert 

Groote wilde de misstanden in de kerk, en in de samenleving aanpakken. Moderne 

Devoten combineerden een sterk innerlijk geloof met een praktische levenswijze. 

De Moderne Devotie is de grootste hervormingsbeweging die Nederland ooit heeft 

gekend. Heel Noord West Europa kwam in de ban van de Moderne Devoten. In alle 

sectoren van de samenleving waren Moderne Devoten actief. Van de Universiteit 

tot de Landbouw, van Onderwijs tot in de Handel en Politiek. ( hieronder 

reconstructie v/h. hoofd v. Geert Grote) 

 

 

   



 
 

Van Dalfsen vertrekt u richting Zwolle, opnieuw langs de Vecht. U begint waar u 

geeindigd bent, bij 83. Van 83 – 56 – 43 – 44 – 45 – 49 – 48 – 66. U bent nu midden 

in het centrum van Zwolle.  

Wanneer u uw fiets bij de Fundatie parkeert aan de Koestraat, staat u midden in 

het Devotiekwartier. Met de rug naar de Fundatie ziet u het Fraterhuis, het 

Gasthuis ( nu Herman Brood centrum), Grand Cafe Public met kloostertuin en 

restanten kapel. Links kunt u het Papenstraatje in en rechts de Praubstraat ( de 

Begijnstraat waar Johannes in het Fraterhuis gewoond heeft) . In de Praubstraat 

vindt u aan de linkerkant een poortje naar het Celeplein, Fraterhuis en Celehuis. 

Evenwijdig aan de Praubstraat loopt rechts de Goudsteeg, 

Met het allereerste gymnasium voor arme en rijke studenten ter 

wereld(middelbare school), daar tegenover het Langhuis waar de scholieren aten, 

en daar weer naast het Arme Fraterhuis(met trapgevel) 

 
Foto’s ; Rijke Fraterhuis op Celeplein, Olde Convent Praubstraat en Arme Fraterhuis 

met Langhuis links ( Kleine Refter voor scholieren) aan de Goudsteeg.  

 

2. Zwolle   

 

Johannes raakt meer en meer onder de indruk van Geert Groote. Vooral de sterke 

gemeenschapszin, zoals ooit de eerste christenen hadden laten zien, sprak 

Johannes erg aan. Een gemeenschap voor iedereen, arm en rijk, ziek en gezond. Er 

werd niemand buitengesloten. 



Als blinde voelde Johannes zich gezien.  

Johannes vond twee medestanders in Jacobus Wittecoep en Wichman Ruerinck. 

Samen betrokken zij rond 1380 een huis in de Bagijnstraat, pal naast het Olde 

Convent en het termijnhuis van de Minderbroeders. Johannes werd toen al 

beschreven als zeer wijs en vroom. Wanneer Geert Grote een groot en moeilijk 

pastoraal probleem werd voorgelegd, verwees hij de mensen door naar broeder 

Johannes.  

Al snel trokken nog twee broeders in het huis aan de Bagijnstraat, en kwam 

moeder Regelandis eveneens in het huis wonen. Zij bestierde het huishouden en 

ondersteunde, indien nodig, Johannes. 

Dit werd het eerste Fraterhuis van de Moderne Devotie in Zwolle. 

 

De Broeders van het Gemene Leven dienden zelfvoorziend te zijn. Ze verdienden 

vooral geld met het copieeren van belangrijke geschriften en preken. In de 

samenleving waren ze vooral in de zorg, het onderwijs en het geestelijk leven 

actief. De onderwijshervormingen, zoals onderwijs voor rijk en arm, van Rector 

Johan Cele, zijn wereldwijd overgenomen. Johan Cele was een goede vriend van 

Geert Grote en nauw betrokken bij de eerste Fraterhuizen in Zwolle.  

 

 
 

Broeders copieeren, beeld Broeder en Zuster Gemene Leven(Geert Grote Huis in 

Deventer) 

 

 

 Na vier jaar in de stad geleefd en gewoond te hebben verlangden de broeders aan 

de Begijnstraat naar meer stilte en eenzaamheid. Ze legden hun verlangen voor aan 

Geert Grote. Die begreep de wens van de broeders, en ging samen met hen op zoek 

naar een geschikte plek bij de Nemelerberg. Uiteindelijk wees Geert Grote de 

zuidhelling van de Nemelerberg aan als nieuwe plek voor het Fraterhuis( foto 

hieronder)  

 



 
 

3. Nemelerberg / Agnietenberg 

U verlaat Zwolle in omgekeerde richting. Via de oude weg naar Meppel buigt u af 

om de Agnietenberg te beklimmen. Via de Agnietenberg en de Vecht komt u in 

Hasselt terecht. U  begint in Zwolle  bij 66 – 48 – 49 – 47 – 67 – 69 – 68 – 60 – 31 – 

33 – 39 – 38. U staat nu midden in Hasselt. 

 

Wat begon als een vakwerkhuisje, kaal en koud, groeide geleidelijk uit tot een 

volwaardig Fraterhuis. Johannes van Ommen werd als eerste rector gekozen en 

stond als medestichter aan de basis van deze groeiende broeder- en 

geloofsgemeenschap. Voorwaarde voor intreden was dat je je bezit wilde opgeven 

en God wilde dienen.  

Langzamerhand groeide het grondbezit van de gemeenschap, en begon het meer 

en meer op een klooster te lijken.                                                 De eerste kapel, gewijd 

aan Sint Agnes en de Heilige Magdalena, werd in 1395 betrokken op de 

Nemelerberg. Vanaf dat moment werd de Nemelerberg steeds vaker de 

Agnietenberg genoemd. Met de kapel begon de gemeenschap ook uiterlijk een 

godsdienstig leven. Johannes van Ommen, sterk gehecht aan ruimte en vrijheid, 

merkte steeds meer dat dit niet de plek was waar hij zich thuis voelde.  



 

Foto ; Gedenksteen Thomas a Kempis op Agnietenberg, de plek waar Thomas bijna 

zijn hele leven heeft gewoond en geleefd. 

4. Dalfsen 

Een plaatsgenoot van Johannes, Egbertus van Linghen uit Ommen, kwam als eerste 

priester naar de Agnietenberg. Hij wilde samen met de andere broeders een 

klooster stichten op de Agnietenberg. Het Stadsbestuur van Zwolle gaf daar geen 

toestemming voor. Daarom werd er uitgeweken naar de gemeente Dalfsen, waar 

het klooster Mariëngaard werd gesticht op 25 maart 1398, op het erf Westerhof.   

De eerste rector in Dalfsen was priester Egbertus van Lingen uit Ommen.  Johannes 

van Ommen ging zelf niet mee naar Dalfsen. Toen na negen maanden het klooster 

vanuit Dalfsen toch op de Agnietenberg gevestigd mocht worden, vertrok Johannes 

met een aantal oudere broeders richting Vollenhove. De sterk naar buiten toe 

gerichte Johannes vond het klooster te veel naar binnen gekeerd.  Johannes koos, 

ondanks zijn blindheid, daarom zijn eigen weg.  

 

 

In Dalfsen herinneren straatnamen nog aan het klooster ; Agnietenhof, Geert 

Grotestraat, Thomas a Kempislaan, Kloosterhof, Westerhof,  Linghenhof en Van 

Kempenhof. U vindt de plek van het klooster, en deze straten, ten noordoosten van 

het centrum van Dalfsen. De Klooster boerderij Westerhof heeft nog lang bestaan ( 

zie foto en kaart volgende pagina) 



 

 

5. Hasselt  

Lopend langs de Vecht kwam Johannes in Hasselt terecht. Daar zocht hij een aantal 

zusters op. Zij volgden Geert Grote, omdat het gedachtengoed van de Moderne 

Devotie hen erg aansprak. In 1397 hadden zij aan de Borgwal ( Baangracht 5-7) een 

Zusterhuis des Gemene Levens gesticht.  Johannes werd bemoedigd door de 

zusters, en beloofde weer terug te komen naar de Borgwal. Nadat de zusters kozen 

voor de Derde Orde kregen ze zielzorg van Johannes vanuit Sint Janskamp. 

  

Foto ; Het voormalige Mariaklooster, ten oosten van de Sint Stefanuskerk in Hasselt. 

U verlaat Hasselt vanaf de Hoogstraat, waar u vanuit Zwolle bent aangekomen, en 

gaat nu richting Sint Jansklooster en Vollenhove. Het eerste punt is 38 – 39 – 30 – 

93 – 84 – 94 – 82 – 81  Sint Jansklooster – 75 – 74 – 73 – 23 Vollenhove.  

Het rivierenlandschap is overgegaan in een polder en moeraslandschap 

(Waterland) 

 



6. Sint Jansklooster en Vollenhove  

Johannes van Ommen kende een sterke innerlijke drive om een nieuw huis voor de 

broeders te stichten. Uiteindelijk vonden ze in de buurt van Vollenhove een 

geschikte plek. Daar betrokken ze het Huis van Johannes ( het Sint Janskamp ), een 

Broederhuis des Gemene Levens. 

In het huis leefden, net zoals op de Agnietenberg, leken en geestelijken. 

De broeders kenden geen kloostergelofte, en waren niet in de kerkelijke- en /of 

kloosterstructuur ingebed. Dat gaf hen ruimte en vrijheid om eigen keuzes te 

maken tussen bidden en werken. 

In Sint Janskamp hielden de broeders zich vooral bezig met het copieeren van 

boeken , graanmalen, smeden, perkament bewerken en verschillende andere 

ambachten. Zo konden zij voorzien in eigen onderhoud. Daarnaast ontving het Sint 

Janskamp vele schenkingen. De broeders zelf deelden alles in eenvoud en 

gemeenschap. Eigen bezit werd afgestaan aan het Broederhuis. 

 

 

Foto’s ; Wat nog resteert is een oude muur van het klooster Sint Janskamp aan de 

Kloosterweg, en het huidige Dorpshuis Sint Janskamp aan de Monnikenweg in Sint 

Jansklooster. 

Johannes van Ommen was de geestelijk leider van Sint Janskamp, in alle 

nederigheid en dienstbaarheid naar de gemeenschap toe. Ook een getrouwde 

broeder was regelmatig in het Broederhuis te vinden. De Bisschop volgde deze 

ontwikkeling met argusogen. Het gebrek aan structuur, organisatie en verankering 

deed Johannes van Ommen, na overleg met de broeders, er toe besluiten om toch 

voor een kerkelijke verankering te kiezen. Sint Janskamp koos als lekenbeweging 

voor de Derde Orde met de regel van Franciscus. Ze werden nu Tertianen genoemd, 

en sloten zich aan bij het Kapittel van Utrecht van de Moderne Devotie. Er kwamen 

geleidelijk meer priesters in Sint Janskamp. Sint Janskamp kreeg daarbij de zorg 

voor zusterconventen in Vollenhove, Hasselt, Kampen en Almelo. Ook vonden de 

vergaderingen van het Generaal Kapittel af en toe plaats in Sint Janskamp.  

 



In Vollenhove stichten een aantal Zusters in 1405 een Zusterhuis van het Gemene 

Leven. Ze hadden zoveel gehoord over Sint Janskamp en over de beweging van 

Geert Grote dat ze het voorbeeld van de broeders in Sint Janskamp wilden volgen. 

Later kozen de zusters van Clarenberg ook voor de Derde Orde, met de regel van 

Franciscus. Ze sloten zich aan, net als de broeders van Sint Janskamp hadden 

gedaan, bij het Kapittel van Utrecht. Met deze keuze voegden zij zich onder de 

leiding en organisatie van de Moderne Devotie. Praktisch gezien hield dat in dat 

bijvoorbeeld de zielzorgers, biechtvaders en visitators allen Moderne Devoten 

waren.  

Zowel Sint Janskamp als Clarenberg ontvingen vele schenkingen. Zowel land als ook 

de boerderijen ( erven) werden geschonken aan beide geloofsgemeenschappen. ( 

Hieronder ;  Klooster Clarenberg en Nieuw Clarenberg Zorgcentrum) 

  

 

7. Almelo  

In 1420, Johannes was inmiddels 70 jaar, ging Johannes van Ommen op bezoek bij 

de zusters van het Catharinaconvent in Almelo. Hij werd ziek en overleed in het 

Catharinaconvent. Daar werd Johannes van Ommen in de kapel begraven. Er was 

een bijzonder mens heengegaan.  

Thomas van Kempen, schrijver van het wereldberoemde boek “ De navolging van 

Christus “ beschrijft in de Kroniek van de Agnietenberg  Johannes van Ommen als 

volgt : “ Dat was hij , uitzonderlijk minnaar van heilige armoede, hoeder van 

nederigheid, vriend van matigheid, sieraad van eerbaarheid, maatstaf van 

eenvoud, bolwerk van tucht, vijand van ondeugden, stralende bron van deugden, 

voorbeeld van godsvrucht, sterk in het geloof, lankmoedig in de hoop, vrijgevig in 

de liefde en de man die velen ‘ werelds ijdelheid de rug deed toekeren. 

Niet eerder, en niet daarna, heeft Thomas van Kempen iemand op zo’n bijzondere 

manier beschreven. Dat het leven van de blinde Johannes van Ommen ons mag 

inspireren om in zijn voetsporen te treden. 



 

Foto : Grote Kerk Almelo vanaf Kerkplein. 

 

 

Beeldverantwoording : Foto Ommen – Meyco van Velzen, foto blinde man - mevr. 

Reks ( voor Hart van Nederland) , foto’s Agnietenberg -  Bert Pierik , foto Nieuw 

Clarenberg - Arco Lassche, foto Dorpshuis Sint Jansklooster – Dorpshuis Sint 

Janskamp,  foto Grote Kerk Almelo – Hermann Hinsenveld  


