
De vernieuwing in het religieuze
leven rond 1460 bracht van alles
teweeg in het land achter de Om-
ringdijk. Volgens De Vries speelde
West-Friesland zelfs een grote rol
in de voorhoede van deze bewe-
ging. Hij verdiept zich al jaren in
deze beweging. ,,De Moderne
Devotie was namelijk een stro-
ming, die van onderop de kerk
heeft beïnvloed. Je kan rustig zeg-
gen dat van net zo’n grote beteke-
nis geweest als de reformatie, die

twee eeuwen later zo bekend werd.
Dat was een revolutie van buitenaf:
de Moderne Devotie kwam uit
Nederland.”
De grondlegger van de vernieu-
wing was de geleerde Geert Groote
(1340-1384) uit Deventer. Hij schoof
doelbewust de ‘toeters en bellen’
van de toenmalige katholieke kerk
opzij. Groote wilde niet alleen een
vuist maken tegen de corruptie en
de verloedering, oordeelt Mink de
Vries. ,,Hij wilde het gewone leven
van de gewone mensen weer zinvol
maken. Het geloof en de bijbel
moesten weer toegankelijk zijn

voor het gewone volk. Dus in het
Nederlands. De kerk van die dagen
vroeg overal geld voor. Het inspi-
reerde niet meer.”
De beweging van Geert Groote trok
opmerkelijk snel erg veel aanhan-
gers aan. En zo kwam de Moderne
Devotie al snel terecht in Hoorn.
De Vries vermoedt dat de aanwe-
zigheid van het Priesterhuis een
doorslaggevende rol heeft ge-
speeld. 

Gezag
In dit centrum gaven mannen als
Paulus Albertz. van Medemblik,
Gijsbert Dou uit Amsterdam en Jan
Volmersz uit Hoorn met steun van
het Kapittel van Utrecht tal van
initiatieven een zetje. En ze vol-
gens hem duidelijk ook het gezag
hadden om dat te kunnen doen. De
Vries: ,,Er kwamen plots overal
kloosters en woongemeenschap-
pen. Waar de mensen wel konden
leven zoals zij wilden zoals zij

dachten dat het zinvol was.” In
Schagen, Alkmaar, Enkhuizen,
Grootebroek, Medemblik, Zwaag:
de Moderne Devotie kreeg overal
opmerkelijk snel een plekje in het
dagelijks bestaan. 
,,Het gaf veel mensen - vooral
vrouwen! - ook een gelegenheid
om zelf vorm te geven aan hun
leven. Dat is denk ik wel het groot-
ste belang geweest van deze stro-
ming. De mensen konden zelf
bepalen wat de rol van het geloof
moest zijn. Om samen dingen te
doen, zorg te verlenen. Of als je dat
zelf koos, je aansluiten bij een
klooster.”

Opleving
De Moderne Devotie zorgde voor
een opleving. Na de soms bruuske
reformatie veranderde er opnieuw
veel, maar volgens Mink de Vries is
ook op dat moment de nuchterheid
in West-Friesland doorslaggevend
voor de uitkomst. ,,Sommige

kloosters veranderden bij de refor-
matie in een weeshuis, zoals in
Hoorn en Medemblik. Ook Groote-
broek kreeg die rol. Maar het bleef
dus wel bij de zorg horen.”
Als voorvechter voor de herwaarde-
ring van de Moderne Devotie wil
Mink de Vries deze geschiedenis
weer onder de aandacht brengen.
Hij beweegt zich op het snijvlak
van de historie en het geestelijk
leven. De afgelopen periode heeft
hij in allerlei plaatsen lezingen
gegeven over deze stroming, en de
rol die het in de Westfriese plaat-
sen heeft gespeeld. 

Zaterdag 29 september wil Mink
via de Wetsfriese Omringdijk de
zeven ‘steden’ nog een keertje
allemaal aan doen. Gehuld in koor-
kleed. En vastberaden om ook op
elke plaats kort iets te vertellen
over de opvallende actuele waarde
van wat zes eeuwen geleden als
Moderne Devotie begon. 

Inspiratie
,,Het gaat om zaken als zorg voor
elkaar, inspiratie, maar ook zeker
de vrijheid”, besluit hij. ,,Ook nu
zijn we weer volop bezig met be-
grippen als gemeenschapszin en
eenvoud. Niet meer die hectiek, de
valse schijn. Als dat de mensen een
zetje geeft om te ontdekken welk
een enorm belang deze stroming
voor onze geschiedenis heeft ge-
had, is mijn opzet al geslaagd. Als
je nu door Alkmaar, Medemblik of
Enkhuizen loopt, kan je de sporen
van de Moderne Devotie nog steeds
herkennen.”

Als ’modern Devoot’ wil De Vries op zater-
dag 29 september zijn rondgang gaan ma-
ken.
De start is rond 9.25 uur in Hoorn, waar hij
als Augustijner koorheer tussen de Mariaka-
pel en de Ceciliakapel aan de Nieuwstraat
een en ander wil toelichten. Daarna gaat het
op de fiets naar:
Zwaag en Blokker, waar hij rond 10.15 uur
bij het verdwenen klooster Nieuwlicht aan
de Koewijzend wil stilstaan bij het verleden.
Derde etappe: de huidige Schuilhoeve aan
de Zesstedenweg 159 in Grootebroek, naar
verwachting rond 11.30 uur.
Daarna gaat het per tweewieler naar Enk-
huizen. De Vries wil bij de Drommedaris
aan de haven rond 12.15 uur iets vertellen.
In Medemblik is aan de Torenstraat het
vroegere klooster en later het weeshuis. De
koorheer hoopt hier rond 13.45 uur te zijn.
Volgende halte? Schagen. Op de plek van
het vroegere klooster aan de Gedempte
Gracht staan nu winkels. verwachte tijd 15.15
uur
Tot slot eindigt de tocht in Alkmaar, ijs en
weder (en tegenwind) dienende om 16.45
uur aan De Waag, waar ooit het gasthuis
voor de zieken, armen en vreemdelingen
stond.

Tijdens de Moderne Devotie ontstonden er
overal meerdere kloosters en religieuze
woongemeenschappen in het Noorderkwar-
tier. 

Alkmaar: Het Minderbroeders klooster,
Clarissenklooster, Oude Hof (Catharinacon-
vent) , Middelhof (de Grauwzusters) , Jonge
Hof en Witte Hof (Het Magdalenaklooster).

Hoorn: Ceciliaklooster, Mariaklooster,
Geertrudisklooster en Agnesklooster, het
Pietershof (Kruisherenklooster)

Blokker: het vrouwenklooster Bethlehem
aan de Bangert, het Augustijner Mannen-
klooster Nieuwlicht, een van de eerste
kloosters van de Moderne Devotie.

Grootebroek: Het Sint Elizabeth klooster
aan de Zesstedenweg, tegenwoordig de
Schuilhoeve.

Enkhuizen: Het Claraklooster , het Ursu-
laklooster, Ceciliaklooster, Cellebroeders-
klooster.

Medemblik: Het Grote Convent, (Maria-
klooster), Catharinaklooster

Schagen: Catharinaklooster

De Moderne Devotie was
een religieuze beweging,
die rond 1460 plotseling
z’n intrede maakt in de
Nederlanden. Ook in het
Noorderkwartier maakte
dat diepe indruk, blijkt
nu.

Sporen van de kerkvernieuwing

Mink de Vries voor de Mariakapel in Hoorn
FOTO HOLLAND MEDIA COMBINATIE

Op de fiets voor
het verleden
Mink de Vries uit Zwolle is godsdienstdo-
cent en verdiepte zich in de theologie. Hij
wil met een fietstocht langs de Middeleeuw-
se kloosters aandacht vragen voor de Mo-
derne Devotie.

Poort van ’t Weeshuis, Medemblik

Mink de Vries in de tuin van het vroegere weeshuis in hartje Hoorn: ,,De kloosters bleven na de reformatie vaak een rol houden in de zorg.” FOTO MARTIN MENGER/HOLLAND MEDIA COMBINATIE

Mink de Vries
fietst langs
kloosters in regio

Historie van
beweging
Moderne Devotie
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Voor Mink de Vries staat wel vast dat
de legendarische ‘eigenwijsheid’ en
drang naar zelfstandigheid in het
oude Noorderkwartier in de late
middeleeuwen de bron is geweest
voor de opkomst van de Moderne
Devotie. De liefst 27 kloosters uit die
tijd vormen het bewijs.
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Pietershof in Hoorn

Over Clara, Ursula,
Clarissa en Maria

Kaart van Jacob van Deventer uit 1570 met de
kloosters in Alkmaar.
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