
liduina van schiedam ( 1380-1433) 
onderging haar ziekbed aanvankelijk met 
een gevoel van opstandigheid, maar later
juist met een heilige vreugde. Zo zeer had 
zij het lijden lief dat zij God zelfs smeekte 

om het te vermeerderen. De laatste 33 jaar 
van haar leven was zij aan het ziekbed

gekluisterd en heeft haar lichaam de grond 
niet meer aangeraakt. Mede dankzij enkele 

boeiende vitae die van haar vervaardigd zijn, 
bleef haar persoon ook latere generaties 

aanspreken. Vijf eeuwen na haar dood gold 
zij in de rooms-katholieke wereldkerk als 

een belangrijke beschermheilige van lang-
durig zieken. Vanaf circa 1960 sprak haar 

voorbeeld de gelovigen steeds minder aan. 
In het eerste deel van dit tweeluik schetst 
Charles Caspers de vereringsgeschiedenis 

van Liduina tot op heden. Het tweede deel 
bevat de door Rijcklof Hofman vervaardigde 
vertaling van de Vita Lidewigis van de hand 

van Thomas van Kempen.
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Ten geleide

Hemels op z’n Hollands 

De heilige Liduina van Schiedam was absoluut uniek en tegelijk ook niet. De Mid-
deleeuwen hebben meer vrouwen gekend die diepe indruk maakten door een zeer 
bijzondere expressie van devotie in hun eigen leven. Zij zochten het in een totale 
toewijding aan Christus via extreme versterving. Geheel geconcentreerd op Hem, 
leefden zij liefst louter van de hostie – Zijn lichaam – en daarmee letterlijk van 
Hem, met Hem versmeltend. En ook lijdend zoals Hij dat had gedaan op aarde, 
daarmee anderen ten voorbeeld strekkend en bemoediging en troost biedend van-
uit hun lijden. Wie wil, kan in dit alles ook een vleug van feminisme zien, voor toen 
zowel als nu: deze mystieke vrouwen zouden aldus meer hebben begrepen van het 
ideaal dat Christus voorleefde dan veruit de meeste mannen met hun dwaze daden-
drang en druk druk druk. Holy anorexia is deze feminiene vorm van heiligheid ge-
noemd, en in de internationale vakliteratuur over het fenomeen bekleedt Liduina 
van Schiedam een ereplaats. 

Aldus beschouwd, beantwoordt Liduina aan een profiel dat voorkomt van Siena 
tot Norwich – maar ook treft zij ons als hyperindividueel. Dat komt door de schat 
aan details waarvan haar leven vol is, en waarvan er twee uitspringen: het decor van 
de laatmiddeleeuwse stad Schiedam, plus dat ene, absoluut onvergetelijke detail: 
haar  noodlottige val op het ijs. Kon het Hollandser? De Nederlandse lezer ziet 
meteen het tafereel van latere ijsgezichten en zoals het nog steeds plaatsvindt als de 
winter meewerkt, dat wil zeggen prettig huishoudt: de stad die uitloopt op het ijs, 
en hoe daar jong en oud plezier maakt (en af en toe een smak). Zo moet het ook 
op 2 februari 1395  zijn gegaan daar in Schiedam, rondom bevallige Liduina – tot 
aan haar val op het keiharde ijs, met als gevolg een gebroken rib met nog veel gro-
tere gevolgen. 

Liduina zou nog 38 jaar leven, en daarvan de laatste 33 jaar niet meer uit bed 
komen. Zelden of nooit zal een gebroken rib zulke extreme complicaties hebben 
opgeroepen, van een patiënt die vrijwel alle voedsel weigerde en daarin op een 
vreemde wijze steeds veeleisender zou worden. De ribkwetsuur moet haar hebben 
gekweld, maar was het toch niet evenzeer Liduina’s keuze om zo van het norma-



le leven weg te blijven en een martelaar te worden? Een middeleeuwse vorm van 
masochisme, egocentrie, hysterie zelfs? Laten we oppassen met dergelijke oorde-
len, en al helemaal op afstand van zes eeuwen – maar feit is dat al in haar eigen tijd 
allerlei mensen Liduina wel een lastpak vonden. Maar talrijker moeten de mensen 
zijn geweest die haar bewonderden en die respect hadden voor haar zelfopoffering, 
waarmee zij lijden op zich nam dat anderen tot baken en inspiratie strekte, en mo-
gelijk hun eigen tijd in het vagevuur kon helpen bekorten. Liduina’s lijden moet 
ook dienen zijn geweest. 

Feit en fictie rond Liduina onderscheiden zal wel nooit afdoende/helemaal luk-
ken. Reeds de vroegste bronnen doen grootscheeps aan beeldvorming. Dat gold 
voor Thomas a Kempis, wiens Liduinabiografie van rond 1450 meer dan 450 jaar 
bewaard bleef in zijn eigen handschrift, totdat het oorlogsgeweld van 1914 haar 
met de hele universiteitsbibliotheek van Leuven in vlammen deed opgaan. Hoe al 
vanaf de eerste getuigenissen sprake is van Liduina’s afwijzen van vrijers en haar 
zelfverminking, doet soms verdacht gestileerd aan, en ook haar visioenen zijn soms 
al te stereotiep om er voetstoots in te geloven. Maar zonder twijfel is Liduina een 
uitzonderlijk bevlogen en – op een bepaalde manier – begaafde vrouw geweest, en 
was er reden voor verering al tijdens haar leven. Misschien dat wel niemand haar 
zal hebben benijd – maar tallozen hadden ontzag voor haar. Niet voor niets kwam 
er geregeld hoog bezoek en was zij wijd en zijd beroemd. 

Toch had Liduina na haar dood allengs in vergetelheid kunnen geraken als daar 
niet meteen de Vitae waren geweest die haar leven codificeerden en haar personage 
plaatsten in de wijdere context van grote lijders vanuit het geloof zoals Job, Johan-
nes de Doper en zo menige beroemde heilige die haar voorafging. De met Liduina 
verbonden wonderen waren vervolgens doorslaggevend om haar in 1890 officieel 
heilig te verklaren, en als uitverkoren instrument van God op aarde letterlijk te 
sanctioneren. Maar voor de gemiddelde lezer van vandaag zal het vooral die in be-
ginsel doodgewone vrouw zijn die ons treft, die in de wereld leefde in een Schie-
dams rijtjeshuis, niet in een klooster. 

Dit boek biedt zowel zicht op de historische Liduina als de beeldvorming nadien, 
door presentatie van het tweeluik van haar vita, hier opnieuw en zeer verzorgd ver-
taald, tezamen met een studie naar haar Nachleben, zeer grondig uitgebeend (om in 
de sfeer te blijven). Als zodanig biedt het boek een nieuw fundament voor kennis-
making of hernieuwing daarvan met Liduina en de wonderbare rijkdom van haar 
voortleven. In dat laatste blijkt de herdenking van 1933 – haar vijfde eeuwfeest – 
een hoogtepunt, met een haast visionaire themakeuze voor het lijden, gezien wat er 
weldra op handen was. Vijftig jaar later was er weliswaar een hoogmis met de pau-
selijke nuntius als celebrant, maar lijkt de herdenking verder tamelijk ongemerkt 
voorbij te zijn gegaan. Wat zou 2033 gaan brengen? Een voluit nationale herden-
king lijkt niet erg waarschijnlijk, zelfs misschien niet van de Nederlandse katholie-
ke kerkprovincie als geheel, indien ontwikkelingen doorgaan. Op dit moment zou 
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schrijver dezes de voornaamste impuls verwachten vanuit de stad. Liduina zal het 
moeten hebben van Schiedam. 

Ook dit is op zichzelf niets nieuws. Al in haar eigen tijd was er speciale devotie 
van de kerkmeesters en een uitvoerige oorkonde zijdens het stadsbestuur. In 1933 
kwam daar de instelling van een jaarlijkse gebedstocht (stille omgang) in de stad 
bij, plus een eenmalig openluchtspel in het plaatselijke voetbalstadion door 7000 
katholieke meisjes. Zoiets mag nu een glimlach oproepen, maar hoe zal men ooit 
kijken naar de hedendaagse city marketing? Wie weet wat wij in 2033 nog gaan be-
leven – tot aan wellicht Liduina als antiheldin van anorexia voor meisjes in de stad 
en elders? Want hoeveel respect en bewondering, verering zelfs, wij het persona-
ge Liduina ook mogen toedragen – navolgenswaardig kan men deze heilige niet in 
gemoede noemen. Hetgeen haar eens te meer tot mens van vlees en bloed maakt. 

Frits van Oostrom
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Inleiding

Eeuwen na haar dood in 1433 is Liduina van Schiedam nog altijd een fascinerende 
persoonlijkheid. In vroeger tijd is zij door geestelijke auteurs, meestal priesters, bij 
de gelovigen aanbevolen als ‘voorspreekster’, dat wil zeggen als hemelse heilige tot 
wie men zich kan wenden om het eigen, tot God gerichte gebed te versterken. In 
later tijd, vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw, is zij door zegslieden van 
de rooms-katholieke kerk in talrijke vrome levensschetsen en overwegingen aan 
de gelovigen voorgehouden als navolgenswaardig voorbeeld, vooral vanwege haar 
opofferingsgezindheid en ‘lijdzaamheid’. Daarnaast zijn er ettelijke wetenschap-
pelijke studies gewijd aan Liduina. Meestal gaan deze over haar levensverhaal of 
een onderdeel daarvan, zoals haar mystieke ontwikkeling en haar gecompliceerde 
ziekbed. 

Betrekkelijk weinig aandacht hebben historici tot nu toe besteed aan de beeld-
vorming over en de verering van Liduina door de eeuwen heen.1 In die leemte wil 
dit tweeluik voorzien. In het eerste deel, een studie van de hand van Charles Cas-
pers, komt weliswaar de historische Liduina ter sprake, maar gaat de meeste aan-
dacht uit naar wat zij voor vele generaties vereerders heeft betekend. Het tweede 
deel bevat een nieuwe, door Rijcklof Hofman vervaardigde vertaling van Liduina’s 
levensbeschrijving of vita die geschreven is door Thomas van Kempen († 1471), de 
auteur van het wereldberoemde boek over de Navolging van Christus. Ook deze 
vita vertelt ons zowel over het ‘leven’ als over het ‘voortleven’ van Liduina. Daar-
bij moeten we bedenken dat, al was Thomas een leeftijdgenoot van Liduina (beiden  
zijn in 1380 geboren), zijn vita minder relevant is als het gaat om de strikt bio- 
grafische gegevens. Voor de harde feiten kunnen we beter terecht bij een oudere 
vita. Maar Thomas’ vita heeft wel bij uitstek bijgedragen tot de faam van Liduina 
in de eeuwen na haar dood. 

In zekere zin doet Thomas juist afbreuk aan de feiten, door deze ondergeschikt 
te maken aan een hoger doel. Met de nodige herschikkingen van en toelichtingen 
bij het overgeleverde materiaal legt hij de nadruk niet op de voortschrijdende ziek-
te van Liduina, maar op haar geestelijke ontwikkeling, haar voortgang der deugden 
en haar groeiende status als heilige. Deze status acht hij gelijk aan die van belang-

1 In de negentiende eeuw is vooral door de kerkelijke rechtbank van het bisdom Haarlem uitvoerig onderzoek 
verricht naar de verering van Liduina door de eeuwen heen. Dit leverde nuttige bouwstenen op voor deze studie. 
Tevens was de Haarlemse onderneming, als een vorm van verering van Liduina, zelf studieobject (zie par. 3.2). 
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rijke universele heiligen, met name Job, ‘de man Gods’. Te meer omdat zijn werken 
herhaaldelijk en op prestigieuze wijze in druk zijn uitgegeven, verspreid en gele-
zen, staat Thomas mede aan de basis van de intensieve verering van Liduina, zoals 
die tot in de twintigste eeuw heeft bestaan. De heilige Liduina, zoals generaties Ne-
derlanders, én vereerders waar dan ook, haar hebben gekend, bezit karaktertrekjes 
die zij van Thomas heeft meegekregen. 

De studie bestaat uit drie hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk (vijftiende en zes-
tiende eeuw) bevat achtereenvolgens: een korte levensschets; iets over de betekenis 
van Liduina voor haar tijdgenoten, want zij werd al bij leven vereerd; een schets 
van haar verering in de decennia na haar dood; een typering van de door Thomas 
van Kempen vervaardigde vita; Liduina’s cultus te Schiedam tot aan het begin van 
de tachtigjarige oorlog. Het tweede hoofdstuk (zeventiende en achttiende eeuw) 
gaat voor een belangrijk gedeelte over de relikwieën van Liduina. Omstreeks 1600, 
toen in de Noordelijke Nederlanden de publieke uitoefening van het katholieke 
geloof verboden was, dreigde in Schiedam en elders de verering van Liduina weg te 
kwijnen. De spectaculaire ontvoering van haar gebeente naar de Zuidelijke Neder-
landen betekende echter een wending: in Brussel en andere plaatsen in het huidige 
België viel aan Liduina een verering te beurt die niet onderdeed voor de vroegere 
verering in het gewest Holland. Het derde hoofdstuk (negentiende en twintigste 
eeuw) gaat over: de terugkeer van (een gedeelte van) het gebeente van Liduina naar 
Nederland; de officiële kerkelijke bevestiging van haar status als heilige; de collec-
tieve inspanningen van de geestelijkheid – met succes – om haar te bevorderen tot 
volksheilige nummer één; haar verering in de decennia na de tweede wereldoorlog.2 

In zes eeuwen vogelvlucht zien we ups en downs in de populariteit van Liduina, 
maar vooral, we zien een zekere continuïteit én grote veranderingen in de wijze 
waarop zij vereerd is, vooral wat haar voorbeeldfunctie betreft. De climax lag rond 
1933, haar vijfde eeuwfeest. Toen was Liduina uitgegroeid tot een heilige van inter-
nationale allure en haar ster was nog steeds rijzende, zo leek het. Vooral in de af-
gelopen halve eeuw is haar status als (volks)heilige echter weer aanzienlijk afgeno-
men. Weliswaar is zij voorgoed opgenomen in het heiligenbestand van de rooms-
katholieke kerk, maar in dat grote geheel is haar plaats tamelijk bescheiden. In de 
nieuwste versie van het Martyrologium Romanum, verschenen in 2001, staat ze 
bij 14 april, haar oude feestdatum, op de twaalfde plaats van in totaal dertien ver-
meldingen (elf vermeldingen van heiligen, twee van zaligen): ‘de heilige Liduina, 
maagd, die te Schiedam in Gelderland [!] gedurende haar hele leven op geduldige 
wijze en op God alleen vertrouwend, lichamelijke kwalen heeft ondergaan voor de 
bekering van de zondaren en de bevrijding [uit het vagevuur] van de zielen’.3 

2 Over de betekenis van Liduina in de negentiende en twintigste eeuw, vooral voor de Schiedammers, zie Bosch 
e.a., Beelden van Liduina.
3 Schiedami in Geldria, sanctae Lidvinae, virginis, quae pro peccatorum conversione et animarum liberatione 
infirmitates corporis per totam vitam patienter ac soli Deo confisa sustulit, in: Martyrologium Romanum, 223.



Op andere gebieden neemt Liduina echter nog steeds een eervolle plaats in. Zo 
wordt de oudste aan haar gewijde vita door de historicus Jan Romein getypeerd 
als wellicht het rijkste vijftiende-eeuwse document voor de Nederlandse geschied-
schrijving. Ook in internationaal opzicht bestaat van de kant van geleerden, met 
name specialisten op het gebied van gender studies, nog altijd veel belangstelling 
voor haar levensverhaal en voor de indruk die zij op haar tijdgenoten heeft ge-
maakt.4 Dat zij minder een nationale of zelfs internationale heilige is dan zij weleer 
was, heeft als gevolg dat zij weer meer een dochter van Schiedam is geworden. En 
die status is blijvend, want welke stad vergeet nu zijn kinderen?

Na de hoofdstukken over de levens- en verstaanshorizon van Liduina’s tijd- 
genoten en van vele generaties vereerders na hen, is de lezer voldoende toegerust 
om zich te verdiepen in de door Thomas van Kempen geschreven vita.5 Desalniet-
temin zal hij of zij bij het lezen van de in totaal 56 hoofdstukjes van de ene verba-
zing in de andere vallen. Wij hopen dat deze nieuwe of hernieuwde kennismaking 
met zowel Liduina als Thomas niet alleen tot verwondering zal leiden maar ook tot 
bewondering voor het leven en streven van ieder van beiden. 

Dit boek is ten dele een vrucht van het in 2011 ter ziele gegane onderzoekspro-
gramma van de Nijmeegse Radboud Universiteit, ‘Christelijk Cultureel Erfgoed’. 
Voor een ander deel is het een vrucht van het lopende onderzoeksprogramma 
‘Contemplatio in actione’ van het eveneens in Nijmegen gevestigde Titus Brands-
ma Instituut. Twee vindplaatsen verdienen hier bijzondere vermelding. Namens 
de Karmel te Brussel leverde zuster Marie-Joseph de l’Enfant Jésus waardevolle 
informatie aan. Een echte Fundgrube was voorts de bibliotheek van de voormali-
ge Theologische Faculteit Tilburg (thans Tilburg University), de behoeder van het 
boekenbestand van de Theologische Faculteit van Leuven dat eind achttiende eeuw 
uit veiligheidsoverwegingen naar het noorden werd overgebracht. 

In 2013 vonden beide auteurs en het Fonds Historische Publicaties Schiedam  
elkaar. Nieuwe impulsen over en weer leidden tot publicatie van dit boek bij gele-
genheid van het ‘Liduina van Schiedam jaar 2015’. 

4 Romein, Geschiedenis van de Noord-Nederlandse geschiedschrijving in de Middeleeuwen, 169-172. Zie ook 
Bynum, Holy Feast and Holy Fast, 124-129, en passim; Antier, Le mysticisme féminin, 121-122, 185-186, 274-
279.
5 De bestaande Nederlandse vertalingen dateren van bijna honderd jaar geleden en staan qua taalgebruik en 
woordkeuze ver van de hedendaagse lezer af, zie: Nuijen, Leven van de Maagd Lidewijde en Mercator, Het  
leven van de Heilige Lidwina van Schiedam.
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1 Liduina en haar vereerders 

1.1 Korte levensschets

Nog in de vijftiende eeuw zijn vijf vitae van Liduina vervaardigd. De oudste vita is 
omstreeks 1434-1436, dus kort na haar dood, geschreven door Hugo van Rugge, 
een reguliere kanunnik van het St.-Elisabethklooster bij Brielle, dat tot de Congre-
gatie van Windesheim behoorde.6 Gebruikmakend van het werk van Hugo heeft 
Thomas van Kempen in of kort na 1448 zijn vita geschreven, hieronder ook aan-
geduid met Vita Lidewigis.7 Mogelijk al kort na 1450 verscheen, eveneens op basis 
van de vita van Hugo, de enige Middelnederlandse vita. Lang is aangenomen dat 
de auteur hiervan een zekere Jan Gerlachsz was, een verwant van Liduina, maar dit 
auteurschap wordt thans sterk betwijfeld.8 In 1456 vervaardigde de minderbroe-
der Jan Brugman zijn vita, ten dele op basis van materiaal waarover eerdere bio-
grafen niet beschikten en met veel persoonlijke uitweidingen in de franciscaanse 
sfeer.9 Schatplichtig aan Brugman is tenslotte de vita die een reguliere kanunnik van 
het Rooklooster (nabij Brussel), Johannes Gielemans, opnam in zijn omvangrijke 
omstreeks 1483-1485 vervaardigde Novale Sanctorum.10 Hieronder volgt eerst een 
korte levensschets, die is gebaseerd op de vita van Hugo van Rugge.11 De redactio-
nele verwerking daarvan door Thomas van Kempen komt verder in dit hoofdstuk 
nog ter sprake (in par. 1.4). 

6 Nederlandse vertaling: Meijer, Het leven der Heilige Liduina door Joannes Brugman; eerste editie 1890, 
aangevulde en verbeterde editie in 1895, opnieuw herziene editie door A. van Dijk in 1933. De toeschrijving aan 
Brugman als auteur is foutief. Zie Van Oerle, ‘Hugo van Rugge’.
7 Thomas heeft gebruik gemaakt van de zogenoemde redactie B van de vita van Hugo (naar handschrift Brus-
sel, kb, 8763-74), zie Goudriaan, ‘Het Leven van Liduina’, 163, 200-217. De standaard uitgave van Thomas’ vita 
is Pohl, Vita Lidewigis Virginis.
8 De auteur van de Middelnederlandse vita heeft gebruik gemaakt van de zogenoemde redactie W, zie Gou- 
driaan, ‘Het Leven van Liduina’, 218-223. Goudriaan ontkracht de argumenten voor het auteurschap die H. van 
Oerle eerder heeft aangedragen, zie Van Oerle, ‘Tleven van Liedwy’.
9 De Meijer, Vita alme virginis, 122-123 en Goudriaan, ‘Het Leven van Liduina’, 177 (over een schriftelijk 
verslag van de koorheer Claes Wit, waarvan alleen Brugman gebruik heeft gemaakt). Brugman besteedt in zijn 
vita veel aandacht aan de mystieke ontwikkeling van Liduina. Voor een twintigste-eeuwse mystieke duiding van 
haar leven, zie Möller, Sint Liduina van Schiedam. Vgl. Van Dijk, Jan Brugman als biograaf; Lettinck, Praten 
als Brugman, 53-66; Damen, ‘Liduina van Schiedam de hemel in geschreven’, 24-28; Goudriaan, ‘Het Leven van 
Liduina’, 202. 
10 Het betreft Ms Wenen, Oesterreichische Nationalbibliothek, 12708-12709 (Fid. Com. 9364), vol. 2, fol. 
1r - 35v. Zie Hazebrouck-Souche, Spiritualité, 310.
11 Goudriaan ‘Het Leven van Liduina’, 162-166.
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Liduina van Schiedam (*18 maart, Palmpasen 1380 - † 14 april, dinsdag na Pasen, 
1433) was het enige meisje uit een gezin met negen kinderen; zij had vier oudere 
en vier jongere broers.12 Haar vader, Peter Janszoon, was van ridderlijke afkomst, 
maar zo verarmd dat hij als nachtwaker de kost moest verdienen. Haar moeder 
heette Petronella. De naam Liduina zou komen van ‘Lijd-wijt’, ten teken dat zij 
omwille van God ‘wijt’, dat wil zeggen grenzeloos veel, zou lijden. 13 

Vanaf haar zevende of achtste jaar ontwikkelde Liduina een bijzondere verering 
voor het miraculeuze Mariabeeld in de Schiedamse St.-Johannes de Doperkerk (zie 
afb. 1). Dit beeld zou haar zelfs eens hebben toegelachen.14 Toen zij nog maar 
twaalf jaar oud was, daagden er al vrijers op, maar zij zou zich desnoods hebben 
verminkt om een huwelijk te ontlopen. Op 2 februari 1395, de feestdag van Maria 
Lichtmis, brak zij een rib toen zij met haar vriendinnen aan het schaatsen was (zie 
afb. 2). Deze valpartij was bepalend voor haar verdere leven. 

Het herstel wilde niet vlotten en na enkele jaren te hebben gesukkeld kon zij niet 
meer van haar ziekbed opstaan. De laatste 33 jaar van haar leven – een tijdspanne 
die verwijst naar de 33 levensjaren van Jezus – heeft zij zelfs de grond niet meer 
aangeraakt. De eerste negentien jaar van haar ziekte at en dronk zij zeer weinig: nu 
en dan een schijfje appel of een stukje brood, met wat bier of zoete melk, allengs 
alleen water uit de Maas. De laatste negentien jaar van haar ziekbed, van 1414 tot 
haar dood in 1433, at zij zelfs helemaal niets meer, met uitzondering van de com-
munie die de parochiepriester haar bracht. 15 

De ziekte van Liduina ging gepaard met lichamelijk bederf; de wormen die zich 
uit haar lichaam naar buiten vraten, bezorgden haar veel pijn. Al schreed dat be-
derf alsmaar voort, tot verbazing van haar omgeving ging dat nooit gepaard met 
kwalijke geuren. 

Ondanks haar afschuwelijk en pijnlijk ziekbed vroeg zij aan God om nog meer 
te mogen lijden. Daarmee hoopte zij de zielen van gestorvenen vrij te kopen uit het 
vagevuur. Zij was zelfs bereid om veertig jaar te lijden voor de bekering van slechts 
één zondaar, of de bevrijding van slechts één ziel uit het vagevuur (Vgl. Vita Li-
dewigis, I, 8).16 Zo wist zij met haar eigen lijden dat van anderen te verminderen. 

12 De Middelnederlandse vita vermeldt dat Petronella beviel op Palmzondag, ‘int jaer Ons Heeren mccc 
ende lxxx’, waarbij in margine is toegevoegd ‘die vijftienste kalende van april’, dus op 18 maart; zie Jongen & 
Schotel, Het leven van Liedewij, 20-21 (cap 1). Deze datum komt overeen met Strubbe & Voet, Chronologie, 
124. Als bijzonderheid bij de geboorte van Liduina vermelden de Middelnederlandse vita en de Vita Lidewigis  
(I, 1) dat Petronella van al haar acht zonen een zware bevalling te verduren had, maar dat die van Liduina pijn-
loos verliep.
13 Ook latere auteurs hechten bijzonder aan de betekenis van haar naam, zie bijvoorbeeld Augustinus Wich-
mans, Apotheca, 51; Jongen, ‘Uit het oog, uit het hart?’, 132.
14 Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 1, 703-706 (Schiedam, O.L. Vrouw).
15 De Middelnederlandse vita vermeldt dat Liduina vanaf 1399 af en toe slechts een stukje appel at zo groot als 
de hostie die de gelovigen bij de communie ontvingen, zie Jongen & Schotel, Het leven van Liedewij, 26-27 (cap. 
4). Over het 38-jarige ziekbed van Liduina, vgl. Joh 5,5 en Goudriaan ‘Het Leven van Liduina’, 164.
16 Deze omhelzing van het kruis en het lijden treffen we ook aan in Thomas van Kempen, Navolging van 
Christus, 130-131 (boek II, hoofdstuk 12, vers 61-62): ‘Niets is God aangenamer, niets heilzamer voor jou in 
deze wereld dan graag te lijden omwille van Christus. En als je zou moeten kiezen, zou je eerder moeten verlan-
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De kracht om dat alles te kunnen verdragen had Liduina al omstreeks 1403-1404 
ontvangen uit de overweging van de passie van Christus en uit het ontvangen van 
het Lichaam des Heren bij de communie. Hugo van Rugge noemt beide geloofs- 
oefeningen de twee armen, waarmee zij in liefde de Beminde omhelsde (met verwij-
zing naar Hooglied 1, 12; zie ook Vita Lidewigis II, 21). Bij dit proces van innerlij-
ke aanvaarding werd zij begeleid door haar biechtvader, Jan Pot. In de overweging 
van de passie van Christus smaakte zij zoveel zoetheid dat zij haar eigen lijden ging 
koesteren. Het passieverhaal verdeelde zij voor zichzelf in zeven getijden, die zij 
dag en nacht bad (vgl. Vita Lidewigis II, 1).17

Wellicht de belangrijkste gebeurtenis tijdens haar langdurig ziekbed was het ‘eu-
charistisch visioen’ dat Liduina in 1412 ontving op de vooravond van het feest van 
Sint Thomas (21 december). Aan haar verscheen Christus, eerst in de gedaante 
van een gekruisigd kind, vervolgens in de gedaante van een grote stralende hostie, 
eveneens met de vijf kruiswonden.18 Deze miraculeuze hostie bleef enige tijd bo-
ven haar knieën zweven en werd uiteindelijk door de inmiddels verwittigde pas-
toor, de norbertijn Heer Andries, die in 1407 of 1408 Jan Pot was opgevolgd, aan 
Liduina toegediend. Toen dezelfde pastoor kort daarna publiekelijk ontkende dat 
de miraculeuze hostie werkelijk het lichaam van Christus was, haalde hij zich de 
woede van zijn parochianen op de hals. Vanwege de consternatie die dit alles met 
zich meebracht, liet de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim (1393-
1423), een commissie instellen om de echtheid van het visioen en het wonder te 
onderzoeken. Liduina werd geheel in het gelijk gesteld. De hulpbisschop, Matthi-
as, die het onderzoek leidde, wijdde de kniedoek waarboven de miraculeuze hos-
tie had gezweefd. Voortaan mocht deze doek in de liturgie als altaardoek worden 
gebruikt. Dankzij de uitslag van dit canoniek onderzoek verwierf Liduina grote 
faam in het hele bisdom (in geografisch opzicht nagenoeg overeenkomend met het 
huidige Nederland boven de grote rivieren).19 Korte tijd later, waarschijnlijk in de 
vastentijd van 1413, werd die faam nog versterkt door de priester Wermbold (of 
Wermboud) van Boskoop, die zich als een echte boeteprediker tot de Schiedamse  
gelovigen richtte en hun gierigheid ten aanzien van Liduina hekelde. Sindsdien 
ontving zij veelvuldig aalmoezen van haar stadsgenoten en bezoekers van buiten.20 

gen voor Christus tegenspoed te lijden dan met veel vertroostingen opgebeurd te worden. Dan zou je immers 
meer op Christus lijken en meer gelijkvormig zijn aan alle heiligen’. 
17 Over de betekenis van de veelvuldige communie in de late middeleeuwen, zie Browe, Die häufige Kommu-
nion; Hazebrouck-Souche, Spiritualité, 370-376.
18 Vgl. Hazebrouck-Souche, Spiritualité, 376-378 (over de veelvuldige verschijningen in de late middeleeuwen 
van het gekruisigde Kind Jezus, veranderend in een hostie). 
19 Over het eucharistisch visioen van Liduina en het bisschoppelijk onderzoek, zie Caspers, De eucharistische 
vroomheid, 244-248. Zie ook Van Heussen, Batavia Sacra, deel 2, 405-406. Dat Liduina dit belangrijke visioen 
precies op het vigilie van St. Thomas kreeg, had wellicht een extra betekenis. Deze feestdag, de kortste dag van 
het jaar, gold voor velen als een dag van lotsbestemming voor de komende tijd. Daarenboven zou, volgens een 
van de vele legenden over deze heilige, Thomas ook regelmatig de communie hebben uitgereikt in een visioen. 
Zie ook Sartori, ‘Thomas, hl.’. Over Matthias, zie Weijling, Bijdrage tot de geschiedenis van de wijbisschoppen, 
189-203, vooral 194. Over Heer Andries, zie Meuffels, De H. Liduina van Schiedam, 87-100. 
20 Vgl. Jongen & Schotel, Het Leven van Liedewij, 34-35 (cap 10). Over Wermboud van Boskoop, zie Van 
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We kunnen stellen dat de verering van Liduina rond deze tijd, thans zes eeuwen 
geleden, goed op gang is gekomen, dus nog tijdens haar leven. 

Geboeid door het verhaal over haar lijden zonden graaf Willem en gravin Mar-
garetha hun hofarts, Godfried Sonderdanck, naar Schiedam om Liduina te onder-
zoeken en indien mogelijk te helpen. Helaas verslechterde haar gezondheidstoe-
stand al spoedig na dit bezoek; vanaf 1414 kreeg zij last van waterzucht.21 In de 
laatste decennia van haar leven vielen aan Liduina ‘geestesverrukkingen’ te beurt. 
Vaak trad zij uit haar lichaam en bezocht zij op geestelijke wijze de hemel, de hel, 
het vagevuur, het Heilig Land, Rome en andere plaatsen. Haar engelbewaarder be-
tuigde zich niet alleen als haar trouwe metgezel, maar tevens was hij de bron van 
de zoete geur die om haar heen hing.22 In een van haar extatische visioenen komen 
Christus en vele heiligen bij haar op bezoek in haar kleine kamer, om daar tezamen 
een hemelse maaltijd aan te richten. 

Op 21 juli 1421 legden de bestuurders van Schiedam in een oorkonde de voor-
naamste gegevens over de maagd ‘Lydewy Peter dochter’ vast. Met nadruk ver-
meldden zij: haar leven zonder eten, drinken en slaap, de abominabele conditie van 
haar lichaam, het ontbreken van kwalijke geuren, en de behoedzame wijze waarop 
de priester haar elke veertien dagen het sacrament (een gewijde hostie) toedient.23 
Kort daarop, op 5 augustus, bevestigde de landsheer, Jan van Beieren (de oom van 
Jacoba van Beieren), dit stuk met de vermelding dat ook hij de maagd had kunnen 
gadeslaan.24 Afschriften van deze oorkonde, en Latijnse vertalingen daarvan, von-
den binnen en buiten de Nederlanden verspreiding. Liduina’s naam was gevestigd 
tot ver buiten het Utrechtse diocees. 

De aalmoezen die Liduina van vrome bezoekers ontving, schonk zij op haar 
beurt aan de armen. Vanaf 1423 zou zij zelfs hebben beschikt over een geldbuidel 
die nooit leeg raakte. Tot aan haar laatste levensjaren zou zij hieruit blijven weg-
schenken aan de armen. De aalmoezen zag zij vaak terug in haar visionaire bezoe-
ken aan het paradijs, waar de heiligen ervan genoten.25 Met kerstmis 1426 werd 
Liduina naar een wonderbaarlijke plek gevoerd, waar zij samen was met Maria en 
talrijke maagden, ieder vergezeld van een engel. Toen de geboorte van Onze Lie-
ve Heer naderde, zwollen haar borsten en die van de andere maagden op door de 
melk. Ieder van hen beschikte over evenveel melk als Maria, ten teken dat ook ie-
der van hen in staat was om hem te zogen.26 Met regelmaat zag zij in een visioen 

Engen, De derde orde, 90-95. Voor de chronologische situering van Wermbold in het leven van Liduina is hier 
Thomas’ Vita Lidewigis aangehouden, die op dit onderdeel preciezer is dan de vita van Hugo van Rugge en de 
Middelnederlandse vita.
21 De Middelnederlandse vita vermeldt dat Margaretha van Bourgondië in eigen persoon Govaert Sonderdanck 
vergezelde, zie Jongen & Schotel, Het leven van Liedewij, 30-31 (cap. 6).
22 Vgl. Brekelmans, ‘De zoete geur van engelen’.
23 Polman, ‘De oorkonde van den Schiedamschen magistraat’; Jongen & Schotel, Het leven van Liedewij, 
149-151.
24 Van der Poest Clement, Het graf van St. Liduina, 5; Wilmer, De cultu publico, doc. A.
25 Jongen & Schotel, Het leven van Liedewij, 91-93 (cap. 33).
26 Vgl. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden, 320-322 (over heiligheid en maagdelijkheid).
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een rozenstruik. Haar engelbewaarder vertelde haar dat zij pas zou sterven nadat 
zij deze in volle bloei had gezien. Op zeker moment zag zij de struik in bloei en 
wist zij dat de dood nabij was. De rozenstruik, of rozentak, is later, samen met 
een crucifix en een van rozen gevlochten krans, een attribuut geworden waarmee  
Liduina vaak wordt afgebeeld.27

Nadat zij in de paasnacht van 11 op 12 april van het jaar 1433 nog door haar  
engelbewaarder was gezalfd met welriekende oliën, stierf zij op dinsdag 14 april in 
een geur van heiligheid. Op vrijdag 16 april werd zij, gekleed als derde ordelinge 
van Sint Franciscus, begraven aan de zuidzijde van het St.-Janskerkhof. Voor haar 
sterven had Liduina verzocht om haar lichaam niet in aanraking met de grond te 
laten komen, net als tijdens de laatste meer dan dertig jaar van haar leven het geval 
was geweest. Aan dit verzoek werd uitvoering gegeven, zij werd begraven in een 
overwelfd gemetseld graf en de kist met haar lichaam stond op enkele balken boven 
de grond. Liduina mag dus met recht een bovenaardse vrouw genoemd worden! 
Vanwege de grote toeloop van vereerders besloot het stadsbestuur al in 1434 om 
boven haar graf een stenen kapel met een altaar te laten bouwen. 

 1.2 Het streven naar eerherstel

De vijftiende-eeuwse vitae van Liduina bevatten tal van verbazingwekkende de-
tails. Hierboven zijn slechts enkele zaken weergegeven die haar reeds bij leven zo 
belangrijk maakten voor een steeds groter wordende kring van vereerders. Wat hen 
fascineerde, was dat Liduina permanent hevige pijn leed én een bijzondere relatie 
had met God de Zoon, Christus. Deze relatie werd op zeker moment bekrachtigd 
door de veelvuldige communie – die gold als de nuttiging van het Lichaam van 
Christus – en door het op miraculeuze wijze in leven blijven zonder aardse spijs 
en drank. 

In de hoge en late middeleeuwen hielden veel vrome vrouwen – en beduidend 
minder mannen – zich nagenoeg permanent bezig met de overweging en zelfs het 
mee-beleven van het lijden van de Heer. Hierbij gingen zij er tevens van uit dat 
Christus’ persoonlijk lijden weliswaar was geëindigd met zijn Kruisdood, maar dat 
zijn lijden door anderen was overgenomen. Dat alles werd noodzakelijk geacht, 
ter uitboeting van de vele zonden die nog dagelijks werden begaan. Door middel 
van strenge ascese (vooral vasten) wilden zij het menselijk gebrek aan eerbied voor 
God – iedere zonde was immers een belediging van God – compenseren. Dit gold 
niet alleen voor hun eigen zonden, maar ook voor die van anderen; vandaar de 
uitdrukking ‘plaatsvervangend eerherstel’. Bij menigeen ging de extreme leefwijze 
gepaard met religieuze en mystieke ervaringen van ongekende vreugde, maar ook 

27 Zie vooral Moerman, Lidwina van Schiedam nader bekeken. Ook het in 1900 vervaardigde reliekschrijn in 
de Schiedamse basiliek toont een staande Liduina, met naast haar een engel. 



  1.2 Het streven naar eerherstel 19

van diepe smart. In hun persoonlijke leven verwelkomden zij zelfs verdriet, pijn en 
ziekte, om deze vervolgens te trotseren en zo aan te tonen dat voor henzelf alleen 
de persoonlijke relatie met Christus van belang was.28 

Een van deze vrouwen, een uitschieter onder de ascetische uitschieters, was  
Liduina van Schiedam. In haar vitae wordt verteld dat zij haar ziekbed aanvanke-
lijk onderging met een gevoel van opstandigheid, maar dit later juist koesterde met 
een heilige vreugde. Zo zeer had zij het lijden lief dat wanneer het mogelijk was 
om door het bidden van slechts één Weesgegroet haar smarten te doen ophouden, 
zij dat niet zou doen; zij smeekte God zelfs om haar lijden te vermeerderen. ‘Heer’  
– zo bad zij meermaals tot God – ‘wreek op mij de beledigingen, die U worden 
aangedaan, en zend mij nieuwe smarten toe’.29 Volgens Jan Brugman was Liduina 
zo gelijkvormig aan Christus geworden dat zij, tijdens bovengenoemd ‘eucharis-
tisch visioen’ in 1412, zelfs de stigmata zou hebben ontvangen.30

Dat Liduina tijdens haar leven al zo veel vereerders aantrok, was zoals gezegd 
vanwege haar fascinerende, de wetten der natuur tartende leefwijze en haar bijzon-
dere godsrelatie. Maar daarnaast hadden haar vereerders ook een duidelijk eigen-
belang. Volgens de laatmiddeleeuwse geloofsopvatting konden de christengelovi-
gen die samen de Kerk vormden, worden onderverdeeld in drie groepen: de gelo-
vigen hier op aarde (de zogenoemde strijdende kerk), de gelovigen in het vagevuur 
(de zogenoemde lijdende kerk), de gelovigen in de hemel (de zogenoemde zegevie-
rende kerk).31 Destijds was niet alleen de angst voor de hel of eeuwige verdoemenis 
groot, maar ook die voor de kwellingen van het vagevuur, waarvan men aannam 
dat hierin de meeste gelovigen na hun onvolmaakte aardse leven enige tijd moes-
ten doorbrengen. Dankzij deze algemeen geaccepteerde voorstelling van het hier-
namaals kon in de late middeleeuwen het systeem van de aflaten gedijen. Volgens 
dat systeem konden de gelovigen door middel van goede werken – zoals bidden, 
vasten en het schenken van aalmoezen – kwijtschelding van zondestraffen verkrij-
gen, dat wil zeggen kwijtschelding van dagen, of jaren, die men anders na de dood 
in het vagevuur zou moeten doorbrengen.32 Liduina gold bij uitstek als iemand die 
in staat was om door middel van goede werken plaatsvervangend eerherstel te be-
reiken en daardoor niet zozeer voor zichzelf maar vooral voor anderen de duur van 
het vagevuur te verkorten. Deze kwaliteit werd bijzonder gewaardeerd door zowel 
‘gewone gelovigen’ (zoals veel van haar stadsgenoten), religieuzen en geestelijken 
(zoals enkele koorheren van het St.-Elisabethklooster te Brielle), als de adellijke 
elite (zoals het grafelijk huis van Holland). 

28 Glotin, ‘Réparation’; Caspers, ‘Eerherstel’, 101-104.
29 Meijer, Het leven der Heilige Liduina, 26-27; Jongen en Schotel, Het leven van Liedewij, 38-39 (cap. 12). 
Vgl. Vita Lidewigis, II, 1 en II, 13.
30 Zie Kosters, Liduina van Schiedam en hare Heiligverklaring, 13-14; Caspers, De eucharistische vroomheid, 
247.
31 Vgl. Thouzellier, ‘Ecclesia militans’. 
32 Over het systeem van de aflaten in de late middeleeuwen, zie Caspers, ‘Indulgences in the Low Countries’. 
Vgl. Mens, Oorsprong en betekenis van de Nederlandse begijnen- en begardenbeweging, 270.
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 1.3 Hagiografische traditie 

De vitae van Liduina bevatten veel elementen die zijn overgenomen uit de toen 
reeds lang bestaande hagiografische traditie, maar tevens bieden zij specifieke  
informatie over de laatmiddeleeuwse christenheid en de actuele situatie in de  
Nederlanden. Wat genoemde traditie betreft, constateren de uitgevers van de Mid-
delnederlandse vita, Ludo Jongen en Cees Schotel, dat dit geschrift lijkt op ‘een 
amalgaam van overbekende elementen, wortelend in en voortkomend uit de – al 
dan niet – hagiografische verhaalstof uit de Middeleeuwen’. Daarbij wijzen zij on-
der meer op de overeenkomsten tussen Liduina’s visionaire tochten naar hemel, hel 
en vagevuur met oudere weergaven van dergelijke belevenissen, zoals in Sint Patri-
cius’ vagevuur en Tondalus’ visioen.33

Tevens wijzen Jongen en Schotel erop dat er vanaf de dertiende eeuw in vitae 
van heiligen niet alleen aandacht wordt besteed aan wonderen, maar ook aan de 
persoonlijke daden en de geestelijke groei van de heilige in kwestie. Beide dimen-
sies gelden voor Liduina’s levensverhaal en een heel corpus van vitae van laatmid-
deleeuwse vrouwelijke heiligen, die hierboven al zijn getypeerd als strevers naar 
‘plaatsvervangend eerherstel’. Zo blijkt de Maagd van Schiedam opmerkelijke 
overeenkomsten te vertonen met enkele dertiende-eeuwse begijnen uit de Zuide-
lijke Nederlanden. Net als Odilia van Luik († 1220), die twee eeuwen voor haar 
leefde, was zij in staat om, louter intuïtief, aan te voelen of een hostie al dan niet ge-
consacreerd was. En net als diens tijdgenote Margaretha van Ieper († 1237) zou zij 
eens, bij ontstentenis van een priester, de communie rechtstreeks van Onze Lieve 
Heer zelf hebben ontvangen.34

Ook met vrouwen van verder weg zijn er frappante overeenkomsten.35 Vooral 
de gelijkenis met de H. Fina (Jozefina) van San Gimignano (Toscane) dringt zich 
hier op (zie afb. 3). Net als later Liduina gold Fina († 1253) al bij leven als een mys-
tica van het lijden. Zij had voortdurend pijn en de laatste jaren van haar leven was 
haar lichaam ernstig verzwakt. Ook zij bracht die jaren thuis door, terwijl zij niet 
meer van haar bed, een plank slechts, kon opstaan. Ook haar lichaam werd levend 
verteerd door de wormen. Ook zij kreeg goddelijke visioenen en schonk de door 
haar ontvangen aalmoezen verder aan de armen. Verkerend in die toestand kreeg 
zij visioenen van God en de paus. Na haar dood werd zij, alweer net als Liduina, 
vereerd in haar voormalige woon- en sterfhuis en in de kerk, in San Gimignano was 
dat de Sant’ Agostino. Net als Liduina werd zij na haar dood als bedlegerige afge-
beeld op de kerkmuur. Deze afbeelding en andere door de Florentijnse kunstschil-

33 Jongen & Schotel, Het leven van Liedewij, 115. Cf. De Bruin, Middelnederlands geestelijk proza, 125-130; 
Van Oostrom, Wereld in woorden, 288-290. Zie ook Dinzelbacher, Die letzten Dinge.
34 Axters, Geschiedenis van de vroomheid, deel 1, 321-322. Zie ook Folkerts, Voorbeeld op schrift, 76-78.
35 Over vastende mystieke vrouwen in de late middeleeuwen, zie Bell, Sancta Anorexia; Bynum, Holy Feast 
and Holy Fast; Petroff, Body and Soul.



  1.3 Hagiografische traditie  21

der Domenico Ghirlandaio vervaardigde fresco’s zijn behouden gebleven.36 Van 
Liduina’s grafkapel is slechts een duidelijk gemarkeerde plaats over in de zuidbeuk 
van de Grote Kerk of Janskerk en de oorspronkelijke rode grafsteen (zie Vita Li-
dewigis II, 31) die in de muur van het noorderkoor is ingemetseld.37

Terug in de Nederlanden kan nog verwezen worden naar een ander rijtje waarin 
Liduina past, althans volgens de negentiende-eeuwse kerkhistoricus Willem Moll. 
In zijn klassieke werk over Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer va-
deren in de vijftiende eeuw klasseert hij haar onder de zogenoemde ‘volksheiligen’: 
personen van eenvoudige afkomst die niet gecanoniseerd waren door de paus, maar 
door het volk zelf heilig waren verklaard, vaak al bij leven.38 Zo kende in het gewest 
Holland ook Dordrecht een populaire vrouwelijke heilige, Sura. Volgens een vijf-
tiende-eeuwse legende zou zij hebben beschikt over een geldbuidel die nooit leeg 
raakte. Op die manier was zij in staat om de arbeiders die werkten aan de bouw 
van de Grote Kerk hun dagloon uit te betalen.39 De gelijkenis met Liduina’s buidel 
is duidelijk. Andere volksheiligen die Moll noemt, zijn de vroegdertiende-eeuwse 
Margaretha van Leuven, bij wier graf enige tijd een kookpot zou hebben gestaan 
die eveneens nooit leeg raakte,40 en Geertruida van Oosten, die in Delft leefde en 
net als Liduina hemelse en helse visioenen, borsten barstensvol melk en de stigmata 
zou hebben ontvangen.41 

Met betrekking tot de actuele situatie is vooral relevant dat de levensjaren van 
Liduina samenvielen met de ontstaans- en vervolgens bloeiperiode van de belang-
rijkste geestelijke hervormingsbeweging uit de laatmiddeleeuwse Nederlanden, de 
Moderne Devotie. Verschillende representanten van de Moderne Devotie hebben 
een rol gespeeld in haar leven,42 maar bovenal staan twee van hen aan de basis van 
de hagiografische traditie: de reeds genoemde Hugo van Rugge en Thomas van 
Kempen, de auteur van de Navolging van Christus en net als Hugo koorheer van 
de Congregatie van Windesheim.43 De Amsterdamse historicus Koen Goudriaan 
gaat ervan uit dat hun beider vitae bedoeld waren als kloosterteksten, om voor-

36 Over Fina, zie Petroff, Body and Soul, 124-129; Richard Zürcher, Italienische Wandmalerei, Farbtabel IIII 
(Fina).
37 De oorspronkelijke rode grafsteen, die thans in de kerkmuur is ingemetseld, werd in 1947 teruggevonden 
bij restauratiewerkzaamheden. Reeds in de zestiende eeuw werd deze steen vervangen door een ander exemplaar 
waarop Liduina staat afgebeeld terwijl ze door twee engelen wordt gekroond. Deze latere steen bevindt zich 
thans in de kerk van de H. Liduina en O.L. vrouw van de Rozenkrans. Over de beide grafstenen, zie Heins-
broek, De twee zerken; Noordegraaf, ‘Enige grepen’, 58-60.
38 Moll, Brugman, deel 2, 98-106. Over ‘levende heiligen’, zie ook Zarri, ‘Living Saints’. 
39 Margry & Caspers (red.), Bedevaartplaatsen in Nederland, I, 318-320 (Dordrecht, Sura). Over zowel Sura 
als Liduina, zie ook Kronenburg, Neerlands Heiligen in de Middeleeuwen, deel 2, 128-139 en156-189.
40 Smeyers & Huybens, Fiere Margriet van Leuven, 28-29, 41-42.
41 Van Leeuwen, Hemelse voorbeelden, 152. Vgl. ook Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, 45-51 (over 
Catharina van Sienna, Liduina van Schiedam, Coleta van Corbie en Francisca van Rome, als heiligen en eerher-
stelsters). 
42 Zie Goudriaan, ‘Het Leven van Liduina’, 166-178, over Wermbold van Boskoop, Hendrik Mande, de terti-
arissen in Schiedam, de regulieren van het klooster te Rugge.
43 Caspers & Mertens (ed.), Thomas van Kempen.
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gelezen te worden in de refter. De devoten, met name de koorheren van Windes-
heim, beschouwden haar blijkbaar als een navolgenswaardig voorbeeld. Welnu, 
wat hebben een volksheilige en een voorbeeld voor het monastiek leven met el-
kaar te maken? Of is de status van Liduina al spoedig na haar dood veranderd? Dat 
laatste lijkt het geval te zijn. Goudriaan wijst er terecht op dat het ontbreken van 
ieder spoor van een mirakelboek en van een echte bedevaart naar de Schiedamse 
St.-Janskerk te harer ere duidelijke aanwijzingen zijn dat Liduina al spoedig geen 
populaire heilige meer was.44 

1.4 Thomas van Kempen over Liduina

De overgang van volks naar monastiek is overigens al merkbaar als we de oudere 
vita van Hugo naast de jongere leggen die Thomas van Kempen (zie afb. 13) heeft 
vervaardigd op verzoek van de koorheren van het St.-Elisabethklooster te Brielle. 
Blijkbaar waren zij niet onverdeeld tevreden met het werk van hun huisgenoot. 
Zonder Hugo bij naam te noemen zegt Thomas in zijn proloog dat hij ‘het oudere 
boek’ gelezen en herwerkt heeft. Op advies van enkele kloosterlingen heeft hij het 
een en ander weggelaten, ‘wat misschien bij sommige minder ontwikkelde lezers 
aanleiding zou kunnen geven tot twijfel of tot ingewikkelde vragen’.

De Vita Lidewigis is inderdaad coherenter dan de vita die Hugo heeft vervaar-
digd.45 Laatstgenoemde heeft bijvoorbeeld moeite met het handhaven van de chro-
nologische volgorde, wat verwarrend is voor de lezer. Dat Thomas, die bekend 
stond om zijn nuchterheid,46 flink heeft gesnoeid in het vele miraculeuze dat Hu-
go’s vita bevat, is echter een verkeerde aanname. Hij schuwt geen wonderen en 
houdt zich evenmin strikt aan de chronologische volgorde, al weet hij beter ge-
beurtenissen te dateren dan Hugo. Toch resulteert zijn bewerking in een heel ander 
product. In die redactionele bewerking vallen vier dingen bijzonder op. 

Op de eerste plaats is Vita Lidewigis heel anders van toonzetting dan de vita van 
Hugo, doordat Thomas van Liduina’s levensverhaal één grote lofprijzing op God 
maakt. Net als Hugo vertelt hij bijvoorbeeld over de vlucht van een man naar de 
kamer van Liduina om te ontsnappen aan een moordenaarshand. Voor deze pas-
sage last hij echter een extra zin in: ‘(…) er overkwam haar iets heel wonderbaar-
lijks. God liet dat geschieden ter verheerlijking van zijn eigen naam en om de ver-
dienste van de maagd duidelijk te maken’ (I, 5). Dergelijke inlassingen om heel het 
gebeuren meer te betrekken op Gods heilsplan zijn kenmerkend voor de hele vita.  
Daarnaast valt op dat wanneer Hugo Liduina’s liefde voor Christus vermeldt, Tho-

44 Goudriaan, ‘Het Leven van Liduina’, 167, 179.
45 Vgl. Van Dijk, Jan Brugman, 301. Van Dijk oordeelt dat Thomas het niet verder heeft gebracht dan een  
povere verkorting van de vita van Hugo.
46 Vgl. Kees Waaijman e.a., Nuchtere mystiek.
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mas dat verder uitwerkt, zoals in een passage over haar devotie tot de wonden van 
Christus (II, 2).47

Op de tweede plaats heeft hij de volgorde der hoofdstukken gewijzigd en over 
twee delen verdeeld. Het eerste deel van zijn vita bevat veel over Liduina’s ziekte-
verschijnselen en de gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan, voor zover dit alle-
maal empirisch waarneembaar is. Het tweede deel gaat meer over haar geestelijke 
gaven, goddelijke vertroostingen en veelvuldige geestelijke verrukkingen, allemaal 
dingen die zich afspelen in een bovennatuurlijke, niet empirisch waarneembare 
werkelijkheid. Vandaar dat de hoofdstukken die Hugo achter in zijn vita wijdt aan 
de maatschappelijke liefdewerken van Liduina, door Thomas zijn verplaatst naar 
het eerste deel (I, 16-23). Andersom zijn de hoofdstukken die Hugo al tamelijk 
vooraan in zijn vita wijdt aan de innerlijke vertroosting, door Thomas verplaatst 
naar het tweede deel (II, 1-3). Toch horen beide delen helemaal bij elkaar. De bed-
ding van haar geestelijke ontwikkeling, meer precies de groei naar gelijkvormig-
heid met Christus, wordt gevormd door haar langdurig en alsmaar verslechterende 
ziekbed. Aan het begin van het eerste deel wordt dit al aangekondigd: ‘ten gevol-
ge van haar lichamelijke ziekte werd ze allengs gelijkvormig aan de Gekruisigde’  
(I, 1). Aan het slot van het tweede deel wordt verteld dat haar geestelijke groei  
(bijna) tot een goed einde is gekomen: tijdens haar ‘verlatenheid’ werd zij nog ge-
lijkvormiger aan Christus, hangend aan zijn kruis, dan bij haar geduldig gedragen 
lijden (II, 24). 

Op de derde plaats voert Thomas, in lijn met wat hij in zijn proloog zegt, inder-
daad enkele keren een inhoudelijke wijziging door, om geen aanleiding te geven tot 
twijfel en onzekerheid.48 Het meest opvallend gebeurt dat bij de weergave van de 
miraculeuze communie op 20 december 1412. Thomas laat de consternatie rondom 
de persoon van Heer Andries – die hij slechts aanduidt als ‘de pastoor’ – en het bis-
schoppelijk onderzoek naar aanleiding daarvan geheel achterwege (II, 22). Voorts 
wijdt Hugo in zijn vita een lange passage aan de uitleg die Liduina, op verzoek van 
een geleerde dominicaan, geeft van de werking van de Drie-eenheid. Ook hierover 
rept Thomas met geen woord. Mogelijk vond hij dit onderwerp te speculatief en 
niet stichtend voor kloosterlingen.49 In een hoofdstuk over de geestelijke uittredin-
gen van Liduina onderdrukt hij mogelijke scepsis bij de lezer door erop te wijzen 
dat men iets dergelijks ook aantreft in het levensverhaal van Thomas van Aquino, 
die boven iedere twijfel verheven is (II, 15). Al in een eerder hoofdstuk maant hij 
de lezer om zich niet over te geven aan onnutte scepsis over de wijze waarop Li-
duina, dankzij Gods hulp, kon blijven volhouden zonder te eten, drinken en slapen 
(I, 10). Hiermee zet hij zich af tegen de scholastieke theologen van zijn tijd die zich 

47 Vgl. Caspers, ‘Joy and Sorrow’.
48 Vgl. Folkerts, Voorbeeld op schrift, 81-82.
49 Deze passage ontbreekt in het tweede deel van Thomas’ vita, waar het tussen hoofdstuk 22 en 23 had moeten 
staan. 
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laatdunkend uitlieten over de toeschrijving van allerlei gebeurtenissen aan niet- 
natuurlijke oorzaken.50 

Op de vierde plaats betrekt Thomas, meer dan Hugo doet, Liduina’s leven op 
de Bijbel, door haar herhaaldelijk met Bijbelse personages te vergelijken; hij stelt 
haar zelfs op gelijke hoogte met oud- en nieuw-testamentische heiligen. Reeds in 
zijn proloog onthult hij dat hij af en toe de naam Lidewigis (Liduina) zal afwisselen 
met Lydia, want zoals de Bijbelse Lydia gastvrijheid bood aan de apostel Paulus, 
zo ontving ‘onze Lydia’ (Liduina) heel wat kloosterlingen in haar huis om met hen 
over het goddelijke te spreken (vgl. Handelingen 16, 14). In een hoofdstuk over de 
kwalen en pijnen die Liduina dag en nacht te verduren had, plaatst Thomas haar 
op gelijke hoogte met Job. Volgens hem is in deze maagd vervuld, wat men over 
de heilige Job leest: ‘’s Nachts wordt mijn gebeente doorboord met pijnen, die mij 
verteren en niet rusten; mijn kleed wordt verteerd door hun menigte’ (vgl. Job 30, 
17-18). Na enkele kwalen opgenoemd te hebben vat hij samen: 

De arme maagd van Christus had ook nog heel veel andere kwalen te verduren, omgeven 
als ze was door vlijmscherpe gesels. Die troffen haar niet tot verderf van haar ziel, maar tot 
grotere verdienste, precies zoals dat ook Job was overkomen. Zo zou ze later ontvankelij-
ker en waardiger zijn voor troost in de hemel en voor de engelen naarmate ze hier op aarde 
benauwder en eenzamer in haar bed verpieterde (I, 7).51 

Wanneer Thomas vertelt over de ontberingen van Liduina in de strenge winter van 
1408, vergelijkt hij haar met Johannes de Doper, die door Jezus werd geprezen om-
wille van zijn ascetische leefwijze, en noemt hij haar, vanwege haar vele zweren, 
zuster van Lazarus (I, 9; vgl. Matteüs 11, 8 en Lukas 16, 19-31). Wanneer Thomas 
vertelt over de beurs die nooit leeg raakt, maakt hij een vergelijking met de pro-
feet Elia, op wiens voorspraak het olievat in het huis van de weduwe niet opraakte 
(I, 20; vgl. 1 Koningen 17, 7-16). Wanneer hij verhaalt over Liduina’s uitdeling van 
vlees en erwten, die eveneens niet opraken, maakt hij een vergelijking met de pro-
feet Eliseus, op wiens voorspraak een weduwe vele vaten kon vullen met slechts 
één enkele kruik olie (I, 22; vgl. 2 Koningen 4, 1-7). 

Aan het slot van zijn vita acht Thomas het gepast om, ter staving van de heilig-
heid van Liduina, drie wonderen te vertellen die in zijn tijd, dus omstreeks 1448, 
nog maar kort geleden waren gebeurd in Holland en inmiddels algemeen bekend 
waren (II, 33). In Delft lag een meisje al acht jaar lang ziek in haar bed. Vier erva-
ren heelmeesters waren niet bij machte haar te helpen. Eén van hen, meester Wil-
lem Sonderdanc (de zoon van meester Govaert Sonderdanc), hield haar Liduina 
tot voorbeeld voor, om wier verdiensten God vele wonderen doet in onze streken. 
Het meisje bad zoveel Onzevaders als er ledematen zijn in het menselijk lichaam, 

50 Vgl. Rahner, Visionen, 77.
51 Intrigerend is dat van de vita van Hugo een inmiddels verloren gegane verkorting is vervaardigd, waarin  
Liduina een dochter van Job wordt genoemd, zie Goudriaan, ‘Het Leven van Liduina’, 202 (betreft ms Trier, 
Stadtbibliothek, 1143/445).
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ter ere van God en Liduina. Later verscheen Liduina aan haar en gaf haar een me-
dicijn. Resultaat was een volkomen genezing, tot verbazing van genoemde genees-
heer. 

In Gouda was een kloosterzuster met een verkrampt, kreupel been. Graag wilde 
zij meester Willem Sonderdanc consulteren, maar hiervoor kreeg zij geen toestem-
ming van haar overste. Op een nacht beval Liduina haar in een visioen dat zij aan 
haar medezusters moest vragen om vijfmaal een Onzevader en een Weesgegroet te 
bidden ter ere van God en Liduina. De daaropvolgende zondag diende zij zich naar 
de kerk te laten dragen, om genezing van haar kreupele been te verkrijgen. Nadat 
haar biechtvader hiervoor toestemming had gegeven, liet zij zich naar de kerk dra-
gen om onder de mis inderdaad volkomen te genezen. 

Een kloosterzuster uit Leiden leed al acht jaar aan een kankerachtig gezwel, ter 
grootte van een appel, aan de hals. Zij bezocht het graf van Liduina om daar gene-
zing af te smeken. In eerste instantie gebeurde er echter niets en bedroefd ging de 
kloosterlinge huiswaarts. Al in de eerste nacht na haar thuiskomst genas zij echter 
volkomen. Ook deze wonderbaar genezen maagd is door meester Willem Sonder-
danc, doctor in de geneeskunde, gezien en aan haar nek onderzocht. In een schrif-
telijk getuigenis heeft hij op geloofwaardige wijze verklaard dat deze drie wonde-
ren kort na elkaar gebeurd zijn, en dat hij nog veel meer heeft gezien, te lang om te 
verhalen. Thomas van Kempen eindigt zijn relaas met de opmerking dat deze won-
deren zijn gebeurd ‘opdat God de tekenen hernieuwt in onze dagen’ (vgl. Klaag-
liederen 5, 21).52 Met de vermelding van het jaar 1448, het tweede jaar van het paus-
schap van Nicolaas v, sluit hij het 33ste en tevens laatste hoofdstuk van het tweede 
deel van zijn vita af. 

Al heeft Thomas van Kempen, zoals gezegd, van Liduina een monastieke hei-
lige gemaakt, toch neemt hij geen afstand van haar als volksheilige. Op de eerste 
plaats laat hij per saldo weinig weg van de bonte sociale context die door Hugo 
wordt geschetst. Op de tweede plaats is het op zich heel bijzonder dat hij een vita 
heeft vervaardigd van een vrouw in de wereld – al heeft zij, zoals gezegd, de laatste 
decennia van haar leven de grond niet aangeraakt – en niet van een kloosterlinge. 
Wanneer wij willen nagaan in hoeverre zowel Hugo’s als Thomas’ vita representa-
tief is voor de spiritualiteit van de Moderne Devotie, dan is wellicht die combina-
tie van monastiek en volks het meest zeggend. Hiermee stemmen beide koorheren 
in feite in met het inzicht van Geert Grote, dat kloosterlingen een voorbeeld kun-
nen nemen aan leken, en dat leken goed in staat zijn om innerlijk een monastiek le-
ven te leiden.53 In dit opzicht heeft Liduina bijgedragen tot de emancipatie van de 
leek, die in de Noordelijke Nederlanden – zowel voor als na de reformatie, zowel 
in katholieke als gereformeerde kring – een relatief actieve rol had in het kerke-
lijk en godsdienstig leven. Daarnaast zou zij, dankzij de verspreiding van Thomas’ 

52 Nuijen, Leven van de Maagd Lidewijde, 148-152.
53 Caspers, Kessler & Müller, ‘In the Eyes of Others’. 
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in druk uitgegeven werken, en onder impuls van de contrareformatie, uitgroeien 
tot een belangrijk identificatiefiguur voor ijveraars van het katholieke geloof (zie 
hoofdstuk 2).54

1.5 Verering tot aan de komst van de reformatie 

Al in 1434 liet, zoals gezegd, het Schiedamse kerkbestuur een kapel over het graf 
van Liduina bouwen. Het altaar in deze kapel was gewijd aan de Heilige Drie-een-
heid. Mogelijk was de toewijding van dit altaar tevens een eerbetoon aan Liduina 
zelf, vanwege haar geheime kennis van het mysterie van de Drie-eenheid, waar-
over Hugo van Rugge hoog opgeeft.55 Aanvankelijk stond de kapel op het kerkhof, 
maar na een kerkuitbreiding aan het einde van de vijftiende eeuw kwam zij binnen 
het kerkgebouw te liggen, in de zuider zijbeuk.56 Op het altaar stond een gekroond 
Liduinabeeld met een kruis in haar hand. Dit beeld is verloren gegaan, maar de 
Schiedamse St. Liduinakerk beschikt sinds de jaren 1950 over een nieuw – zilve-
ren – cultusbeeld, ontworpen door Charles Vos. Aan de wand van de kapel was 
een grote schildering aangebracht van Liduina, liggend op haar bedstee en omge-
ven door mannen, vrouwen en kinderen die om haar gebed komen vragen (vgl. par. 
1.3, over Fina). Ook dit tafereel is verloren gegaan, maar al vele decennia beschikt 
de kerk te Schiedam over schilderijen van Jan Dunselman en Jan Schmiermann, die 
de middeleeuwse sfeer opnieuw beogen op te roepen.57

Gedurende de tweede helft van de vijftiende en de eerste helft van de zestiende 
eeuw bleven vereerders Liduina’s graf bezoeken, evenals haar sterfhuis, waar in 
1461 een tertiarissenklooster werd gesticht, en een naar haar genoemde put, nabij 
de St.-Janskerk.58 De vervaardiging van enkele vitae en de registratie van wonderen 
die op haar voorspraak zouden zijn gewrocht, bevorderden haar verering als hei-
lige. Intrigerend is de korte lofprijzing van Liduina die een vijftiende-eeuwse hand 
bij de datum 14 april heeft bijgeschreven in een ouder martyrologium van het bis-
dom Utrecht (zie afb. 4).59 Dit duidt erop dat haar gedachtenis al snel na haar dood 
een plaats in de lokale liturgie heeft gekregen. 

54 De schriftuurlijke verspreiding van de Vita Lidewigis is tamelijk bescheiden, Goudriaan telt vijf handschrif-
ten die deze vita bevatten (Aken, Edinburgh, Keulen, Leuven, Osnabruck), waarvan er twee, de autograaf te 
Leuven en het handschrift uit Aken, nog in de twintigste eeuw door oorlogsgeweld verloren zijn gegaan.
55 In de late middeleeuwen beschikten meer mystieke vrouwen over geheime kennis van de Drie-eenheid,  
zoals Juliana van Cornillon en Isabella van Hoei, zie Delville (ed.), Vie de Sainte Julienne de Cornillon, 60-
61, 122-123, 134-135, 174-175. Opmerkelijk is dat Thomas van Kempen de hele passage waarin Liduina de 
Drie-eenheid uitbeeldt, weglaat. 
56 Van der Poest Clement, Het graf van St. Liduina.
57 Aldus Gramaye, zie Wilmer, De cultu publico, doc. C 6 en C 8 (over de afbeelding). 
58 Meijer, ‘Kerkelijk Schiedam vóór de Hervorming’, 36-40; Van Heel, ‘Het klooster Leliendal’.
59 Zie Overgaauw, Martyrologes manuscrits, 46. Het betreft Ms London, B.L., Add. 50199.
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In 1498 lieten de kerkmeesters van de Schiedamse St.-Janskerk de Latijnse vita 
van Jan Brugman, met daarin twintig verschillende houtsneden, in eigen stad druk-
ken bij Otgier Nachtegael. In het colofon delen zij mee dat op Valentijnsdag 1489, 
dankzij de voorspraak van Liduina, kon worden voorkomen dat de stad werd ver-
overd door de troepen van de heer van Wittenhorst. Voorts zeggen zij dat zij,  
omdat God de bede van Liduina heeft verhoord, de uitgave van dit boek hebben 
bekostigd. Daarbij spreken zij de hoop uit dat Liduina heilig zal worden verklaard, 
met de onmiddellijke toevoeging dat zij de daaraan verbonden onkosten niet zelf 
kunnen betalen. Deze vita, waarvan ook verkorte Duitse vertalingen verschenen, 
kende een goede verspreiding. In 1505 volgde al de uitgave van de Middelneder-
landse vertaling bij dezelfde drukker en met dezelfde houtsneden. Met name de 
voorstelling van de val van Liduina op het ijs, het begin van haar lijdensweg, zou in 
later tijd uitgroeien tot een van ’s lands bekendste iconen.60

De wens van de kerkmeesters is niet in vervulling gegaan, althans niet in de eer-
ste eeuwen na het verschijnen van de gedrukte vita van Brugman. Liduina was 
vooral voor haar tijdgenoten belangrijk, als levende heilige. Voor latere generaties 
was zij slechts een van de vele hemelse heiligen. Dat zij desondanks in de zestiende 
eeuw al kon pochen op een officiële status als heilige in Holland en andere gewes-
ten, blijkt onder meer uit de vermelding van haar naam in het kalendarium van het 
in 1540 uitgegeven missaal van de kathedraal van Utrecht (zie afb. 5).61 

In de jaren veertig en vijftig van de zestiende eeuw ondernamen de landsheren, 
achtereenvolgens Karel v (van 1515 tot 1555) en diens zoon Filips ii (van 1555 tot 
1598), verwoede pogingen om het opkomend protestantisme tegen te gaan. In 1559 
werden er, ter versterking van het godsdienstig leven, zelfs veertien nieuwe bis-
dommen opgericht in de Nederlanden. Een daarvan was Haarlem, waaronder ook 
Schiedam ressorteerde. Met meer bisschoppen kon het godsdienstig tij echter niet 
worden gekeerd. In 1568 brak in de Nederlandse gewesten de opstand tegen Fi-
lips uit, het begin van de tachtigjarige oorlog. In de jaren 1570 kozen de Hollandse 
steden één voor één de zijde van de opstandelingen; in 1572 ging Schiedam al over, 
Amsterdam en Haarlem volgden pas in 1578 en na felle strijd. 

Tot aan de keuze van het Schiedamse stadsbestuur voor de opstandelingen, de 
zogenoemde alteratie, genoot de grafkapel van Liduina – waar metalen en wassen 
voorwerpen waren bevestigd in de vorm van lichaamsdelen, schepen of personen, 
als dank voor succesvolle voorspraak – de status van een bescheiden bedevaart-
plaats, met een jaarlijkse feestdag op 14 april.62 Dat er van een omvangrijke, popu-
laire bedevaart naar haar graf weinig terecht is gekomen, blijkt niet alleen uit het 

60 Over de geïllustreerde drukken van de vita van Brugman, zie Moerman, Lidwina van Schiedam nader  
bekeken. Zie ook Meuffels, De H. Liduina van Schiedam, 138-140; Brandsma, ‘Middeleeuwsche Duitsche ver-
talingen’; Damen, ‘Liduina van Schiedam de hemel in geschreven’, 26-28. Voor het colofon van de kerkmees-
ters zie bijvoorbeeld Wilmer, De cultu publico, doc. E; Meijer, Het leven der Heilige Liduina, 126-127 (bijlage 3,  
Nederlandse vertaling).
61 Missale (…) Traiectensis.
62 Wilmer, De cultu publico, C 9.
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ontbreken van een mirakelboek maar ook uit het feit dat er nooit Liduina-pelgrims- 
insignes uit Schiedam zijn gevonden.63 Vanaf 1572 kon haar verering slechts  
indirect en ‘lijdzaam’ gebeuren, bijvoorbeeld doordat katholieke ouders aan hun 
dochters de naam ‘Liduina’ gaven.64

63 Vriendelijke mededeling van prof. dr. Jos Koldeweij, Radboud Universiteit Nijmegen.
64 Meijer, Het leven der Heilige Liduina, 112.



2 Liduina vertrekt naar het Zuiden

2.1 Heiligen en relikwieën

Na de alteratie werd de St.-Janskerk in gebruik genomen door de hervormden. Al 
snel werd Liduina’s grafkapel ontdaan van alle zaken die naar haar verwezen, met 
uitzondering van de grafsteen, die met de beeldzijde naar beneden werd gelegd.1 
Dit betekende het einde van de toch al niet florerende plaatselijke bedevaartcultus. 
De herinnering aan Liduina was hiermee echter nog niet uitgewist. Volgens late-
re getuigenissen zouden tot aan het einde van de zestiende eeuw talrijke slachtof-
fers van bezetenheid en zwaarmoedigheid bij de grafsteen van Liduina zijn bevrijd 
van hun kwaal.2 Enkele jaren later, in 1615, zou haar faam als heilige onverwacht 
snel herleven, dankzij de godsdienstpolitiek van de katholieke aartshertogen. Hier- 
onder wordt eerst dieper ingegaan op de veranderende betekenis van heiligen in 
deze periode, de tijd van de katholieke reformatie of contrareformatie. Ook de 
translatie van relikwieën en het belang daarvan voor het godsdienstig leven komen 
ter sprake.

Vanaf het einde van de zestiende eeuw kreeg de heiligenverering in de Nederlan-
den namelijk nieuw elan en voedde zij in belangrijke mate de katholieke geloofs-
beleving en identiteit. In de Zuidelijke Nederlanden ging dit gepaard met weelderig 
ingerichte kerken en kapellen, en met grootse processies. In de Noordelijke Ne-
derlanden was de publieke geloofsuitoefening daarentegen verboden voor rooms- 
katholieken, ofschoon zij tot ca. 1650 nog altijd de grootste bevolkingsgroep vorm-
den. Binnen door de overheid toegestane marges behielden zij echter voldoende 
organisatiegraad om hun identiteit te behouden. Voor de kerkelijke instanties in 
Rome golden de Noordelijke Nederlanden vanwege de moeilijke omstandigheden 
voortaan als een missiegebied, de zogenoemde Hollandse Zending.3 Ter verdere 
versterking van de katholieke identiteit benadrukten hun geestelijk leiders, zoals 
de apostolisch vicarissen Sasbout Vosmeer († 1614) en Philippus Rovenius († 1651), 

1 Dresch, ‘Het opgraven van het gebeente der H. Liduina’, 461-462.
2 Wilmer, De cultu publico, 5 en doc. C 12.
3 In de eerste helft van de zeventiende eeuw overtrof het katholieke volksdeel van de Republiek in aantal nog 
ruim het protestantse volksdeel, zie Parker, Faith on the Margins. Over de termen ‘Hollandse Zending’(qua 
omvang overeenkomend met de oude kerkprovincie van Utrecht) en ‘Missio Hollandica’ (overeenkomend met  
hetzelfde gebied, plus dat van de generaliteitslanden), zie Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord- 
Nederland, 53.



30 2 Liduina vertrekt naar het Zuiden 

het belang van de verering van heiligen die op Nederlandse bodem hadden geleefd 
en/of waren gestorven. Als belangrijkste heiligen golden Willibrord en Bonifatius, 
maar naast hen waren er nog tientallen anderen.4 Met regelmaat verschenen boeken 
met de beschrijving van Nederlandse heiligen, zoals in 1595 de postuum te Leuven  
uitgegeven Natales Sanctorum Belgii (Geboortefeesten van Nederlandse heiligen),  
van de hand van de Leuvense theologieprofessor Johannes Molanus († 1585).

Liduina ontbreekt niet in zijn overzicht. Puttend uit onder meer Thomas van 
Kempens autograaf van de Vita Lidewigis (in de twintigste eeuw verloren gegaan) 
en de vita van Johannes Brugman, wijst Molanus op haar naam (‘Lijdtwijdt’), haar 
grote geduld, verdraagzaamheid en andere deugden, haar visioenen en de wonde-
ren die op haar voorspraak zijn gebeurd, haar graf (met schilderingen) en tenslotte 
haar feestdag (niet 14 april, maar woensdag na Pasen). Ook vermeldt hij het Schie-
damse tertiarissenklooster, met een altaar gewijd aan Liduina, precies op de plek 
waar eens haar bed stond. De vijanden van het geloof hebben dat alles weliswaar in 
1572 weggevaagd, maar het is nog niet in hun gedachten opgekomen dat de katho-
lieke vroomheid weer zal heropleven, ter meerdere glorie van God en deze maagd, 
zo besluit Molanus.5 

Een bijzondere belangstelling voor al die heiligen ‘van eigen bodem’ koester-
den twee allochtone Nederlanders, de aartshertogen Albrecht († 1621) en Isabella 
(† 1633, zie afb. 6). Dit vrome echtpaar, aan wie koning Filips ii (vader van Isabella 
en oom van Albrecht) in 1598 de heerschappij over de Nederlanden had afgestaan, 
in de ijdele hoop dat uit hen een nieuw vorstengeslacht zou groeien, wijdde zich 
niet alleen aan de militaire verdediging van de Zuidelijke Nederlanden, maar ook 
aan de intensivering van de godsdienstigheid van hun onderdanen. Beide doestel-
lingen konden, wat hen betreft, niet los van elkaar gezien worden. Net als Filips 
waren zij ervan overtuigd dat militaire overwinningen slechts mogelijk waren met 
Gods zegen, en dat militaire nederlagen vaak voortkwamen uit Gods toorn. Van-
daar dat zij binnen hun machtsgebied tal van oude en nieuwe culten ter ere van 
de Verlosser (zoals Sacramenten van Mirakel, of bedevaarten naar een Mirakel-
kruis), Maria en andere heiligen begunstigden om via de daar verrichte smeekgebe-
den God aan hun zijde te krijgen.6 Daarnaast legden zij zich erop toe om heiligen-
culten die in vijandelijk gebied verloren waren gegaan, in ere te herstellen. Omdat 
dit herstel ter plaatse niet mogelijk was, lieten de aartshertogen, zoals vóór hen Fi-
lips ii had laten doen, tal van relikwieën en andere heilige voorwerpen uit onveilige 
gebieden overbrengen naar veilige, dat wil zeggen katholiek gebleven, landsdelen. 
Dergelijke transporten, waarvan de vijand niets mocht weten, werden zorgvuldig 
voorbereid en in alle heimelijkheid uitgevoerd. Geslaagde reddingsoperaties wer-
den soms geboekstaafd als heuse contrareformatorische propagandageschriften, 
zoals het verslag van de reis die de jezuïet Miguel Hernandez in 1585-1587 onder-

4 Vgl. Van Moorsel, ‘De devotie tot St. Willibrord in Nederland’; Visser, Rovenius und seine Werke, 76-78.
5 Wilmer, De cultu publico, doc. I. 
6 Pasture, La restauration religieuse, 329-354; Duerloo & Thomas, Albrecht & Isabella.



nam met de relikwieën van de Spaanse martelares Leocadia († 304) van Antwerpen 
naar Toledo. Het eerste deel van de reis, tot Italië, geschiedde heimelijk, om niet 
door ‘ketters’ overvallen te worden. Het tweede deel van de reis mondde uit in een 
ware zegetocht van Leocadia langs onder meer Rome, Genua en Barcelona tot aan 
het feestelijk onthaal in Toledo: ‘waar zij kwam, herleefde het geloof; waar droogte 
heerste, viel regen’. De cultuurhistoricus Wim Vroom duidt dergelijke inspannin-
gen van de Habsburgers als een vorm van Staatsfrömmigkeit, gericht op eerherstel 
na de schanddaden van de vijanden van de katholieke kerk.7

Volgens de Leuvense historicus Werner Thomas raakte, nog in de zestiende 
eeuw, ‘Kastilië bedolven onder relieken uit heel Europa, die hun weg naar kerken 
in de meest afgelegen plaatsen van het koninkrijk vonden’. Hij wijst er voorts op 
dat deze toevloed niet alleen een nieuwe religieuze infrastructuur vereiste, te be-
ginnen met de plaatsing van schrijnen en altaren, maar dat de melding van talrijke 
wonderen en miraculeuze genezingen ook daadwerkelijk leidde tot een toename 
van de godsdienstigheid.8 Vanaf het begin van de zeventiende eeuw was dit sce-
nario tevens van toepassing op de Zuidelijke Nederlanden. De Noordelijke Ne-
derlanden werden een wingebied van oude relikwieën, die naar het zuiden werden 
overgebracht, bij voorkeur naar de residentie van de aartshertogen. 

Voor de hedendaagse mens is het nauwelijks voorstelbaar wat men kan opheb-
ben met lichamelijke resten van heiligen; het lijkt te gaan om een vorm van religieus 
fetisjisme die hooguit interessant is voor sommige godsdienstpsychologen. Hoe 
het ook zij, de middeleeuwse christenheid en in later tijd veel leden van de katho-
lieke kerk ervoeren bij hun gebed Gods aanwezigheid sterker in de nabijheid van 
relikwieën. Als Bijbelse fundering golden de woorden van Paulus dat het lichaam 
van wie heilig is, een woning is van de Heilige Geest (1 Kor 3, 16 en 1 Kor 6, 19).9

Op 2 april 1610 informeerde secretaris Praetz namens de aartshertog bij apos-
tolisch vicaris Sasbout Vosmeer wat er terecht was gekomen van belangrijke  
relikwieën uit de hoofdkerk (St.-Bavokerk) van Haarlem. In zijn wegens omstan-
digheden verlate antwoord van 27 mei 1610 geeft ‘aartsbisschop en apostolisch  
vicaris’ Sasbout Vosmeer een overzicht van de lotgevallen van deze reliekenschat.10 
Een stuk van het H. Kruis, dat oorspronkelijk toebehoorde aan de abdij van  
Egmond, is reeds in 1605 door hem bezorgd aan de aartshertog. De as van het ge-
beente van de H. Adelbert, de eerste martelaar van Holland, heeft Vosmeer al jaren 
geleden via de minderbroeder Coffermans aan de aartshertog overgebracht. Als 
laatste noemt Vosmeer enkele botten van de H. Jeroen, die nog altijd bewaard wor-
den door de gelovigen te Noordwijk. Vosmeer heeft er wel aan gedacht om ook 

7 Vroom, In tumultu gosico, 10-15; Depluvrez, ‘Les retours de Saint Eugène et Sainte Locadie à Tolède’;  
Bernal, El fasto publico, 263-312 (‘Triunfos sagradas’).
8 Thomas, In de klauwen van de Inquisitie, 344.
9 Over de betekenis van relikwieën voor de middeleeuwse christenheid, zie George, ‘Les reliques des saints’; 
Charles Freeman, Holy Bones, Holy Dust.
10 De aartsbisschoppelijke titel van Vosmeer heeft geen betrekking op Utrecht. De eerste drie apostolisch  
vicarissen, Vosmeer, Rovenius en De la Torre waren aartsbisschop in partibus infidelium.
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deze relikwieën aan de aartshertog te laten bezorgen, maar later van dat plan afge-
zien. Op de eerste plaats is dat omdat hij al zoveel gedaan heeft voor het behoud 
van heilige zaken; op de tweede plaats omdat de gelovigen niet snel uit handen ge-
ven wat zij zelf in veiligheid hebben gebracht. Sterker nog, de gelovigen willen het 
wegvoeren van relikwieën zelfs verbieden en deze in hun (schuil)kerken bewaren. 
Hun wens komt trouwens overeen met de richtlijnen die Vosmeer van paus Cle-
mens viii heeft ontvangen. Vandaar dat hij zijn brief enigszins venijnig eindigt: ‘ik 
geloof dat de hulp van zijne hoogheid zeer veel kan betekenen, indien hij veror-
dent dat in de toekomst relikwieën niet meer worden weggevoerd zonder toestem-
ming van de plaatselijke bisschop en de juiste documenten’.11 Overigens zouden de 
aartshertogen in 1616 alsnog een relikwie van Jeroen ontvangen, dankzij de bemid-
deling van een welgestelde katholiek uit Utrecht, Everardus Botter.12

Naar aanleiding van het overzicht van Vosmeer is het relevant om op deze plaats 
een excursus in te lassen over het in de katholieke vereringstraditie vaak gemaakte 
onderscheid tussen bijzondere relikwieën die we kennen als ‘relieken’ en overige 
relikwieën. Relieken zijn voorwerpen die volgens de overlevering afkomstig zijn 
van Christus zelf, of van heiligen die in zijn leven een rol hebben gespeeld. Hier-
bij kunnen we denken aan Maria, Jozef, Johannes de Doper en de apostelen, maar 
daarnaast ook aan personages uit een wijdere kring, zoals Hannah en Simeon (vgl. 
Lukas 2, 25-38) en zelfs de ‘Onnozele Kinderen’, die in de liturgie herdacht wor-
den op 28 december (vgl. Mattheus 2, 16-18). Ook de stoffelijke resten waarover de 
gelovigen beschikten na een eucharistisch wonder met de geconsacreerde offerga-
ven – het brood en de wijn – worden tot de relieken gerekend. Overige relikwieën 
zijn voorwerpen die afkomstig zijn of in aanraking zijn geweest met heiligen uit 
later tijd, zoals de talrijke heilige bisschoppen, belijders en martelaren uit de oud-
heid en de middeleeuwen.13 

Hoe belangrijk vooral het door Vosmeer genoemde kruisreliek voor de aarts-
hertogen was, kunnen we opmaken uit de omstreeks 1660 vervaardigde Beschry-
vinghe van de reliquien, die staen in den Autaer van het H. Sacrament van Mira-
kelen, binnen Brussel. Midden in deze opsomming van vele honderden relikwieën, 
die de aartshertogen aan de Sacramentskapel van de St. Goedelekathedraal hadden 
geschonken (de oorspronkelijke reliekenschat van deze kerk was tijdens het calvi-
nistisch bewind van 1577 tot 1585 grotendeels verloren gegaan) om aan de gelovi-
gen getoond te worden, staat een passage over de herkomst van dit kruis. Het be-
treft een groot kruis dat een graaf van Holland eertijds zou hebben meegenomen 
uit het Heilig Land om het vervolgens te schenken aan zijn zoon, de abt van Eg-
mond. Later werd het kruis aan de kathedrale kerk van Haarlem geschonken, van-
waar de bisschop – Godfried van Mierlo, die tevens abt van Egmond was – het in  
 

11 Van Lommel, ‘Berigten aangaande reliquiën’, 119-120. 
12 Van Lommel, ‘Berigten aangaande reliquiën’, 144-145.
13 Boeren, Heiligdomsvaart Maastricht, 13-14.
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1578, bij zijn vlucht voor de geuzen, mee heeft kunnen nemen naar Keulen. Weer 
later (1605) heeft de apostolisch vicaris van Holland (Sasbout Vosmeer) het kruis 
geschonken aan Albrecht en Isabella, die in zijn ogen de rechtmatige ‘graven van 
Holland’ waren. Het hout in de reliekhouder mat, aldus nog steeds de Beschry-
vinghe, zeventien bij veertien duim, met een breedte van drie duim en een dikte 
van een vinger. Aan de houder, die was versierd met goud, diamanten en robijnen, 
had aartsbisschop Jacobus Boonen van Mechelen een geconsacreerde hostie laten 
bevestigen, ‘om alsoo den levenden Christus te moghen aanbidden aen sijn eyghen 
Cruys’. Op het feest van het Sacrament van Mirakel, zondag na 13 juli, werd dit 
kruis in het tabernakel gezet. Iedere vrijdag werd het uitgesteld en werd om zeven 
uur een speciale mis gezongen; wie daarbij aanwezig was, kon zo een aflaat verdie-
nen.14 Dit reliek wordt nog steeds in de St.-Goedelekerk bewaard, zij het in een an-
der schrijn en met heel andere afmetingen (14 bij 7 cm).15

De collectie van de aartshertogen bevatte nog meer grote kruisrelieken uit het 
noorden. Volgens de opvolger van Rovenius als apostolisch vicaris, Jacobus de 
la Torre, die in 1656 een uitgebreid verslag vervaardigde van de omstandigheden 
waarin de Hollandse Zending verkeerde, is het oorspronkelijke kruisreliek van de 
St.-Maartenskerk (Westmonster) te Middelburg eveneens in de collectie terecht-
gekomen. Ook dit reliek kwam via Haarlem naar Brussel, alwaar het jaarlijks op 
3 mei, het feest van de Kruisvinding, ter publieke verering werd uitgesteld.16 Toen 
tsaar Peter de Grote op 16 april 1717 de St.-Goedelekerk bezocht en daar de relie-
kenschat bewonderde, werd zijn aandacht getrokken door weer een ander reliek 
van het H. Kruis. De deken vertelde hem dat dit mirakelkruis in de zestiende eeuw 
uit Zeeuws-Vlaanderen naar Brussel was overgebracht. Tevens vermeldde hij dat 
het reliekschrijn vijftien duim hoog en zeven duim breed was. Tsaar Peter contro-
leerde dit met een duimstok en merkte op dat de deken zich vergiste, aangezien het 
schrijn achttien duim hoog en elf duim breed was. Overigens was de tsaar zeer on-
der de indruk en vereerde hij op vrome wijze het kruis. Dit reliek is wel in verband 
gebracht met het ‘grote stuk van het kostbaar hout van het Kruis des Heren’ dat 
eertijds in het Zeeuws-Vlaamse Biervliet werd vereerd.17 Deze excursus over de in 
Brussel vereerde kruisen illustreert dat, hoeveel waarde de aartshertogen (en ande-
re katholieke vorsten) ook mochten hechten aan relikwieën, relieken – en dan met 
name kruisrelieken – voor hen toch altijd van groter waarde waren.

14 Beschryvinghe van de reliquien, 21-22. Zie ook ‘Tot den leser’ [slot], in: Petrus de Gafmeyer, Hoogweirdi- 
ghe historie; Rombaut, Het verheerlykt of opgehelderd Brussel, 148-153.
15 Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 1, 335-336 (Egmond-Binnen, Kruis); Hensen, De 
twee eerste bisschoppen van Haarlem, 237.
16 Van Lommel, ‘Relatio seu descriptio status religionis’, 167 (1883). Volgens Van Heussen, Oudheden en  
gestichten van Zeeland, deel 1, 96-102, ging het om een aanzienlijk stuk van het H. Kruis dat in een ‘kasje’ was 
gesloten en afgedekt met kristal en waaraan in 1444 op kosten van de stad een zilveren plaat met gouden koor-
den was bevestigd. Volgens De la Torre ging het om een reliek van het H. Kruis dat bestond uit drie partikels. 
17 ‘Een relikwie van het H. Kruis, uit Z. Vlaanderen’; ‘De verering van het H. Kruis in Zeeuws-Vlaanderen’; 
Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 1, 214-215 (Biervliet, H. Kruis).
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We keren echter terug naar de Nederlanden aan het begin van de zeventiende 
eeuw. Vanaf 1609 kwam de coördinatie van de relikwieënoverdracht van noord 
naar zuid steeds meer in handen van de jonge priester Jean-Baptiste Gramaye 
(† 1635). Deze Antwerpenaar van Gelderse afkomst heeft vooral naam gemaakt 
als historiograaf, onder meer met een indrukwekkende reeks antiquitates, die een 
schat aan gegevens over de provinciën der Zuidelijke Nederlanden bevatten.18 Dat 
de relikwieën van Liduina heimelijk van Schiedam naar Brussel zijn overgebracht, 
danken wij echter meer aan Gramaye als avonturier dan aan Gramaye als geleerde.

2.2 De ontvoering van haar gebeente

In 1614 keurden de aartshertogen het plan van Gramaye goed om een aantal reli-
kwieën uit Holland te redden. Tevens verordenden zij dat de ordinarius loci en alle 
katholieken ter plaatse hem bij deze onderneming dienden bij te staan. Hoog op 
het verlanglijstje stond het zoekgeraakte hoofd van de H. Elisabeth van Honga-
rije, de favoriete heilige van de aartshertogin. Voorts onder meer de lichamen van  
Liduina, Gertrudis van Nijvel, Engelmundus van Velzen en het kruis van waaraf 
genoemde Gertrudis haar stigmata zou hebben ontvangen.19 

In de zomer van 1615 spitste Gramaye zijn werkzaamheden toe op de ontvoe-
ring van Liduina’s gebeente. Dankzij zijn verslag weten we hoe de missie onge-
veer verlopen moet zijn.20 Eind augustus maakte Gramaye met enkele geestelijken 
en plaatselijke notabelen een plan van aanpak. Om geen argwaan te wekken bij de  
bevolking werden op de plek waar Liduina begraven was, enkele grafplaatsen aan-
gekocht door twee echtelieden uit het nabije Rotterdam die eveneens bij het plan 
betrokken waren. De bedoeling hiervan was om zogenaamd een nieuw graf te del-
ven en daarbij te zoeken naar het graf van Liduina om vervolgens haar gebeente  
schielijk te verwijderen. Het was overigens een heel gepuzzel om de precieze plek 
te traceren, aangezien de gereformeerden hier de vloer zeven voet hadden laten 
verhogen, en er inmiddels meerdere begravingen hadden plaatsgevonden. Het graf 
zou geopend worden op 22 september 1615, maar het plan lekte uit. In Schie-
dam ontstond grote opschudding en de grafmaker van de kerk, Willem Gerrits, die 
blijkbaar met Gramaye had samengespannen, werd gearresteerd. 

Veelzeggend over de gespannen situatie tussen katholieken en gereformeerden 
én over het risico dat inderdaad kleefde aan het ontvoeren van relikwieën, zijn en-

18 Over de persoon van J.-B. Gramaye, zie Van der Aa, ‘Gramaye (Jan Baptist)’; Stecher, ‘Gramaye (Jean-Bap-
tiste)’; Vermaseren, De katholieke geschiedschrijving in de 16e en 17e eeuw, 205-206.
19 Van Lommel, ‘Berigten aangaande reliquiën’, 130-135. Het hoofd van Elisabeth van Hongarije is niet in  
bezit van de aartshertogen gekomen, uiteindelijk wel een arm, die later is geschonken aan de karmelitessen in 
Brussel, zie Peri, Regel van het derden orde, 239. Over Engelmundus, zie Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen 
in Nederland, deel 1, 766-770.
20 Voor het verslag van Gramaye, zie Acta Sanctorum, 262-263; Van Lommel, ‘Berigten aangaande reliquiën’, 
70; Caprara, Confirmationis cultus, 58-60; Dresch, ‘Het opgraven van het gebeente der H. Liduina’. 
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kele gerechtelijke stukken die van de zaak Gerrits bewaard zijn gebleven. Op 4 no-
vember wijst de aanklager van de Schiedamse rechtbank, Daniel van der Houwe, 
erop dat Gerrits, die nota bene zelf lid is van christelijk gereformeerde religie, in de 
afgelopen maand september gemene zaak heeft gemaakt met enkele uitheemse per-
sonen. Hij wist heel goed dat deze lieden vijanden waren van de ware religie en van 
ons land. De complotsmeders hadden afgesproken dat hij in de kerk het graf van 
‘Liedewij’ zou openen en haar gebeente of relikwieën aan hen zou overhandigen. 
Als beloning zou hij 600 gulden van hen ontvangen, 300 voor het openen van het 
graf en 300 voor de levering van het gebeente. Na stiekem ‘tRegister van de graven’ 
geraadpleegd te hebben, heeft hij op 26 september inderdaad het graf geopend en 
daaruit het gebeente weggenomen. Op zondag 27 september heeft hij in de herberg 
van het ‘Root Scherlaecke’ of ‘In de Boot’ het gebeente aan de vreemdelingen over-
handigd. De aanklager rekent het Gerrits zwaar aan dat deze na zijn arrestatie alles 
onder ede heeft durven ontkennen, en dat hij heeft geholpen om de ‘grove super-
stitie’ rond de in Spanje gefingeerde legenden en wonderverhalen over de maagd 
Liedewij nieuw leven in te blazen. Immers, op deze wijze leidt hij met behulp van 
‘bedriechlijcke miraculen van de verstorven beenderen’ goede eenvoudige men-
sen af van God en brengt hij hen tot bijgeloof en afgoderij. Daar komt nog bij dat 
Gerrits uit genoemd register wel degelijk wist dat hij helemaal niet de botten van  
Liduina had gevonden, maar die van twee eerzame vrouwen die daar nog maar en-
kele jaren geleden begraven waren. Voor deze ernstige grafschennis eist de aankla-
ger de doodstraf. Uit het verdere verloop van het proces blijkt dat Gerrits welis-
waar het graf heeft geopend, maar niet verder is gekomen dan de lichamen van de 
twee genoemde vrouwen, wier botten hij slechts opzij heeft gelegd. De transactie 
met de vreemdelingen is niet doorgegaan, Gerrits heeft van hen ook geen geld ont-
vangen. De vierschaar veroordeelt hem niet ter dood, maar Gerrits is wel voor zijn 
verdere leven getekend. Hij wordt uit zijn ambt ontzet, moet op zijn knieën aan 
God en de heren van het gerecht om genade smeken, en zestig pond boete betalen.21 

Uit het verslag van Gramaye vernemen we dat deze op 15 december 1615, toen 
de gemoederen blijkbaar al weer tot bedaren waren gekomen, alsnog in zijn opzet 
is geslaagd. In het bijzijn van ettelijke getuigen groef de nieuwe grafdelver, Judo-
cus de Vlueg, acht voet diep tot hij op de oude vloer van de kapel stootte. Het echte 
graf van Liduina daaronder kon nu geopend worden; haar botresten werden ver-
zameld. Op 18 december 1615 maakte Gramaye in Den Haag het hierboven be-
sproken verslag op dat door vier getuigen werd bevestigd en ondertekend.22 

21 Dresch, ‘Het opgraven van het gebeente der H. Liduina’, 466-473 (eis en vonnis tegen Willem Gerrits, met 
verwijzing naar Oud-rechterlijk archief van Schiedam inv. nr. 36). Het gegeven van de twee recent begraven 
vrouwen en de arrestatie van de grafdelver komt overeen met het opgravingsverslag van Gramaye, zie Caprara, 
Harlemen. confirmationis cultus, 59.
22 Respectievelijk Jacobus Johannis (minderbroeder), Erasmus Paschasii (koorheer uit Arnhem), Chris- 
tophorus le Ceigne (clericus uit Kamerijk), Nicolaus Hereng (priester). 
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Een later toegevoegd document bevat nog meer intrigerende informatie. Eerst 
wordt erop gewezen dat, volgens de ‘Teutoonse’ (Middelnederlandse) vita, bij 
Liduina, toen haar dood naderde, een perkamenten kroon werd opgezet waarop 
kruisen waren getekend.23 Vervolgens wordt vermeld dat bij de opgraving een klein 
stukje van die kroon, dat aan de schedel zat vastgekleefd, is teruggevonden en met 
wat hoofdhaar in een reliekhoudertje is geplaatst. Ook zouden verpulverde resten 
van het stro zijn teruggevonden waarop het lichaam van Liduina bij haar begrafe-
nis was neergelegd, opdat zij na haar dood de aarde niet meer zou raken.24 Toen 
eeuwen later, in 1947, tijdens restauratiewerkzaamheden aan de oude St.-Janskerk, 
Liduina’s grafkapel opnieuw werd ontdekt, ontstond na de vondst van skeletdelen 
van een vrouw het vermoeden dat De Vlueg niet diep genoeg had gegraven. Vrij ze-
ker is Gramaye, ondanks de genoemde bewijsstukken, toch met de beenderen van 
een ander persoon dan Liduina aan de haal gegaan.25 In de zeventiende eeuw en nog 
lange tijd daarna gingen voor- en tegenstanders van de verering van Liduina er ech-
ter vanuit dat haar echte gebeente uit Schiedam was weggehaald. 

Dat gebeente vormde al met al slechts een klein gedeelte van de massa relikwie-
en en andere heilige voorwerpen die van noord naar zuid werden vervoerd. Daar 
staat echter tegenover dat, zoals we hieronder zullen zien, de verering van Liduina 
in het zuiden opvallend goed aansloeg. Vergeleken met haar waren andere Noord- 
Nederlandse heiligen, zoals Hatebrand van Felwerd, die in de Antwerpse St.-Salva-
torabdij een vereringsplek kreeg, slechts figuranten.26 Bovendien viel in de negen-
tiende eeuw aan Liduina – of wat stoffelijk van haar restte – een triomfantelijke  
terugkeer naar het noorden te beurt, net als aan het mirakelbeeld van de Zoete Lieve  
Vrouw van ’s-Hertogenbosch.27 

2.3 Verering in de Zuidelijke Nederlanden

Op 1 januari 1616 stelde Gramaye aan de aartshertogen voor om de geredde reli-
kwieën in een galarijtuig te vervoeren naar Brussel, opdat er in alle steden en dor-

23 Jongen & Schotel, Het leven van Liedewij, 98-99 (cap. 41): ‘Ende sy heeft op haer hooft een francijnen hoet 
daer op staen ghescreven die gloriose namen Jhesus ende Maria ende vele herten ghemaelt die doer scoten sijn 
met stralen’. Thomas van Kempen vermeldt de perkamenten kroon niet.
24 Acta Sanctorum, 362-363; Wilmer, De cultu publico, doc. C 2; Caprara, Harlemen. confirmationis cultus, 61: 
Petierat Virgo morte vicina caput suum velari mitra pergamenacea, crucibus insignita, teste scriptore vitae Teu-
tonicae, pridem edito. Pars exigua [istius mitrae] cranio adhaerens reperta: in parvo scrinio cum parte capillorum 
defertur. Capiti etiam mandaverat pulvinar stramineum supponi, corpusque ne terram contingeret lignis supposi-
tis elevari, teste eodem. 
25 Van der Poest Clement, Het graf van St. Liduina; De Wilde, ‘Étude de l’identification d’un squelette du xv

e 
siècle’.
26 Over Hatebrand, zie Bakker & Van Schaïk, ‘Bedevaarten en heiligenvereringen in Groningen’, 10. Zie ook 
Diercxsens, Antverpia Christo nascens et crescens, 392-393 (de overdracht van relieken van cisterciënzer heiligen 
naar de Antwerpse St.-Salvatorabdij in augustus 1672); Kronenburg, Neerlands heiligen in de Middeleeuwen, 
vol. 2, 107-127.
27 Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 2, 395-424 (’s-Hertogenbosch, Zoete Lieve Vrouw). 
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pen langs de route voor de geestelijkheid en de gelovigen gelegenheid was om eer 
te bewijzen aan Liduina. De combinatie van eerst een geheime en gevaarlijke op-
dracht met vervolgens een luisterrijke triomftocht doet denken aan het overbren-
gen van de relikwieën van Leocadia naar Toledo, maar dan op kleinere schaal (zie 
par. 2.1).28 

Hoe het ook zij, het gebeente van de Maagd van Schiedam was bijzonder wel-
kom in de Zuidelijke Nederlanden. Reeds op 14 januari 1616 vaardigde de aarts-
bisschop van Mechelen, Mathias Hovius (1595-1620), een pastorale brief uit over 
de door hem gewenste verering van Liduina. Eerst wijst hij op het belang van de 
verering van de relikwieën van heiligen in het algemeen, aangezien zij tijdens hun 
leven op aarde een woonstede van de Heilige Geest waren (vgl. par. 2.1). Dan ver-
volgt hij dat, juist vanwege dit grote belang, op het concilie van Trente is bepaald 
dat relikwieën slechts vereerd mogen worden nadat ze door de bisschop als echt 
zijn erkend. Met betrekking tot de relikwieën van Liduina zegt hij door de aarts-
hertogen geïnformeerd te zijn over de redding uit vijandelijk gebied en de over-
tocht naar Brussel. Na zich verdiept te hebben in het proces verbaal (het bovenge-
noemd verslag van Gramaye) en in de overlevering van de vele wonderen die dank-
zij Liduina’s voorspraak zouden zijn gebeurd, geeft Hovius toestemming om haar 
relikwieën uit te stellen en door de gelovigen te laten vereren. Ter vermeerdering 
van de godsvrucht en vergroting van de eendracht tussen de kerk en de aartsherto-
gen, verleent hij bovendien veertig dagen aflaat aan alle gelovigen die met een ne-
derig gemoed en een berouwvol hart hun gebeden storten bij deze relikwieën.29 Ter 
vermeerdering van de devotie tot Liduina werden al spoedig prenten uitgegeven die 
de gelovigen mee naar huis konden nemen. Bekend is een kopergravure van Hiero-
nymus Wierix († 1619), met daarop twaalf kleine afbeeldingen en één wat grotere die 
zijn geïnspireerd op de houtsneden in de oude drukken van de vita van Liduina van 
Jan Brugman.30 De wat grotere afbeelding zien we ook terug in een in 1626 uitgege-
ven boek van Heribertus Rosweyde over heilige maagden (zie par. 2.4). 

Al waren de aartshertogen opgetogen dat zij het gebeente van Liduina mochten 
herbergen in een zilveren reliekschrijn in hun hofkapel, spoedig besloten zij ande-
ren in deze weelde te laten delen. Op 13 september 1616 overhandigde Aubertus 
Miraeus, hofkapelaan van de aartshertogen, een bot van Liduina, gevat in een zil-
veren kruis met een kristallen venster, aan de koorvrouwen van het St.-Waldetru-
diskapittel te Bergen (Mons) in Henegouwen. Ten tijde van de overdracht werd de 
stad getroffen door een pestepidemie. Daags daarna, op 14 september, het feest van 
Kruisverheffing, werd aan de verzamelde gelovigen de pastorale brief van Hovi-

28 Warnink, ‘De clandestiene opgraving’, 178.
29 Acta Sanctorum, 364; Wilmer, De cultu publico, 10 en doc. G; Coudurier, Vie de la bienheureuse Lidwine, 
307-309. Hovius verwijst in zijn brief naar de bepaling ‘De invocatione, veneratione et reliquiis Sanctorum et sa-
cris imaginibus’ en het decreet over de aflaten, beide afgevaardigd bij de 25ste sessie van het Concilie van Trente, 
op 3-4 december 1563. Over Hovius, zie Put & Harline, Verloren schapen, schurftige herders.
30 Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des Wierix, deel 2, 219-220 (nrs. 1226-1227: ‘La légende de sainte Lydt-
winne’).
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us voorgelezen, waarna een grootse stadsprocessie volgde. Met de epidemie bleek 
het spoedig gedaan te zijn en de Liduina relikwie werd nog lange tijd meegedragen 
in talrijke processies.31 De relikwieën van de St.-Waldetrudiskerk te Bergen zou-
den eind achttiende eeuw, met de perikelen van de Franse revolutie, verloren zijn 
gegaan. Dankzij het privé initiatief van twee geestelijken uit Holland is, zoals we 
hieronder zullen zien, echter één klein botje in 1723 teruggebracht naar Schiedam 
en tot op heden bewaard gebleven (zie par. 2.5)! 

Een jaar na de schenking aan het St.-Waldetrudiskapittel wilde de aartsherto-
gin haar collectie in de hofkapel verrijken met één van de spijkers waarmee Chris-
tus aan het kruis was genageld. De cisterciënzerinnen van de abdij van Soleilmont  
nabij Charleroi waren de trotse bezitters van dit uiterst kostbare reliek, dat veel 
pelgrims aantrok. Op de hoogte gesteld van de vorstelijke begeerte schonken de 
zusters een deel van deze spijker aan Isabella. Zij deden dat met pijn in het hart, 
maar hun klooster verkeerde in geldnood en de aartshertogin had er blijkbaar veel 
voor over, te meer omdat haar trouwe helper op reliekengebied, alweer Jean-Bap-
tiste Gramaye, de echtheid ervan had kunnen vaststellen.32 Isabella was inderdaad 
genereus met haar wedergift: een relikwie van Liduina in een met zilver beslagen 
kistje van schildpad, een aalmoes van duizend gulden en een schilderij waarop zij 
zelf was afgebeeld als derde ordelinge van Sint Franciscus. Tot de komst van de 
Fransen, eind achttiende eeuw, werd deze relikwie vereerd in de abdij van Soleil-
mont, zowel door de zusters zelf als door pelgrims die Liduina om voorspraak 
kwamen vragen. Daarna is ook deze relikwie verloren gegaan, net als die van Ber-
gen.33 Op 23 december 1626, enkele jaren na de dood van Albrecht, deed Isabella 
een derde schenking; ditmaal van een aanzienlijk deel van Liduina’s gebeente aan 
het door haar zelf gestichte Brusselse klooster der ongeschoeide karmelitessen te 
Brussel. Deze relikwieën zijn bewaard gebleven, en bevinden zich ten dele nog bij 
de Brusselse karmelitessen in het oorspronkelijke ebbenhouten kistje (zie afb. 7).34 
De zusters bezitten voorts een schilderij waarop Liduina te zien is in een hemels 
gezelschap, voorstellende ‘het laatste visioen van Liduina’ (zie afb. 9). Volgens de 
overlevering zou ook dit schilderij door Isabella aan het klooster zijn geschonken, 
wat echter niet overeenkomt met de datering in 1649, zestien jaar na haar dood.35 Zo-
als we hieronder nog zullen zien, zijn de Brusselse karmelitessen in de negentiende 

31 Aubertus Miraeus, Fasti Belgici, 188-191 (B. Lidvina seu Lidvigis, virgo Schidamensis in Hollandia); Acta 
sanctorum, 364; Coudurier, Vie de la bienheureuse Lidwine, 309-312. Zie ook Wilmer, De cultu publico, 10-11 
en doc. K; Wichmans, Apotheca, 18-19.
32 Daumont, Soleilmont, abbaye cistercienne, 170-174. Over de betekenis van de nagels van het H. Kruis, zie 
ook Van Els, ‘De romaanse reliëfs in de Pieterskerk’, 79 e.v. 
33 Warnink, ‘Hoe kwamen Lidwina’s relikwieën in België?’; Daumont, Soleilmont, abbaye cistercienne; Claes, 
‘Une exposition à Soleilmont’, 143. Over de abdij, zie Berlière, ‘Abbaye de Soleilmont’.
34 Voor een laat achttiende-eeuwse beschrijving van het kistje en de inhoud daarvan, zie Wilmer, De cultu  
publico, doc. O.
35 Waarchijnlijk is dit schilderij vervaardigd door Matthijs Van den Berghe, een leerling van Rubens, zie  
Vanaise, ‘Une dernière vision’. 



 2.3 Verering in de Zuidelijke Nederlanden 39

eeuw nog van betekenis geweest bij de pauselijke erkenning van Liduina als heilige.36

Begin 1650, ruim zestien jaar na de dood van Isabella, werd de reliekenschat van 
de aartshertogen overgebracht naar de Brusselse St.-Goedelekerk. De relikwieën 
van Liduina die na de schenkingen aan Bergen, Soleilmont en de Brusselse karme-
litessen waren overgebleven, werden bijgezet op een zilveren altaar in de kapel van 
het H. Sacrament van Mirakel, de kapel waar ook het praalgraf was van Albrecht 
en Isabella.37 Jacobus de la Torre vertelt in zijn bovengenoemd missieverslag, dat 
hij op twee plaatsen in Brussel relikwieën van Liduina heeft gezien die ter verering 
waren uitgesteld: in de St.-Goedelekerk, en in de kerk van Onze Lieve Vrouw ter 
Zege (Zavelkerk).38 In laatstgenoemde kerk werden op bijzondere dagen de Li-
duina relikwieën van de karmelitessen getoond, aangezien de zusters zelf geen be-
zoekers in hun klooster toelieten. In de St.-Goedelekerk zouden Liduina’s reli-
kwieën tenminste tot 1675 zijn vereerd, maar na de verovering van Brussel door 
de Fransen in 1695 waren ze niet meer traceerbaar. Met uitzondering van het bot-
je dat in 1723 terugkwam in Schiedam, zijn officieel dus alleen de relikwieën van 
het Brusselse karmelitessenklooster bewaard gebleven.39 Desalniettemin, relikwie-
en van heiligen die goed in de markt lagen, waren moeilijk vast te houden. Zo le-
zen we, in een omstreeks 1650 gemaakte opsomming van de reliekenschat van het 
St.-Gertrudisklooster te Leuven, dat aldaar ook de koorvrouwen van St. Augusti-
nus beschikten over een relikwie van Liduina. Waarschijnlijk is deze door Matthi-
as Hovius in 1618 aan het klooster geschonken.40 Op een omstreeks 1620 vervaar-
digd schilderij, afkomstig van het Leuvense begijnhof, zien wij onder de H. Begga, 
patrones van de begijnen (zie afb. 9), zes kleinere personages afgebeeld, onder wie 
drie ‘begijnen’. Een van hen is Liduina (zie afb. 10). Een dergelijk eerbetoon komt 
niet zomaar uit de lucht vallen; wellicht konden ook de Leuvense begijnen prat 
gaan op een Liduina relikwie, al dan niet geschonken door Hovius.41 

Daarnaast hebben sommige resten van het gebeente van Liduina een ander, meer 
informeel pad afgelegd. Zo zou omstreeks 1616 een vrome maagd uit Holland een 
(vermeende) relikwie van Liduina naar Antwerpen hebben gesmokkeld. Tevens 
bracht zij enkele schilderijen mee, die voor de komst van de reformatie Liduina’s 

36 Over het in 1607 gestichte karmelitessenklooster, in de schaduw van het koninklijk paleis, zie Pasture, La 
restauration religieuse, 327-328; Terlinden, ‘Le Carmel Royal’; Duerloo & Thomas, Albrecht & Isabella 1598-
1621, 265-266; Kosters, Liduina van Schiedam en hare Heiligverklaring, 19-20. 
37 Coudurier, Vie de la bienheureuse Lidwine, 314-317. Zie ook Acta Sanctorum, 365.
38 Van Lommel, ‘Relatio seu descriptio status religionis’, 236-237 (1882). De titel van Maria ‘Onze Lieve 
Vrouw ter Zege’ verwijst gewoonlijk naar de overwinning die de pauselijke vloot op 7 oktober 1571 behaalde op 
de Turken. Hieruit is de feestdag van ‘Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans’ ontstaan. Te Brussel verwijst deze 
titel echter naar de overwinning die hertog Jan i van Brabant in 1288 bij Woeringen behaalde op het leger van de 
aartsbisschop van Keulen c.s. 
39 Vanwege de opheffing van hun klooster op last van Jozef ii verbleven de Brusselse karmelitessen – met de 
relikwieën van Liduina – van 1783 tot 1790 in Saint Denis bij Parijs, zie Wilmer, De cultu publico, doc. O en P; 
Caprara, Harlemen. confirmationis cultus, 101.
40 Sanderus, Chorographia sacra nobilis et antiqui coenobii S. Gertrudis Lovanii, 9. Over deze abdij, zie  
Smeyers, ‘Abbaye de Sainte Gertrude’.
41 Verheggen, Beelden voor passie en hartstocht, 68; Vandenbroeck, Hooglied, 128, 156.
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grafkapel in Schiedam zouden hebben gesierd. De maagd schonk de relikwie en de 
schilderijen aan de St.-Michielsabdij, alwaar deze vele jaren werden vereerd, voor-
al door Hollanders die naar Brabant waren gevlucht.42 Van al deze zaken bestond 
echter geen enkel schriftelijk attest, noch een bisschoppelijke goedkeuring van de 
verering. Vandaar dat een latere abt, die twijfelde aan de echtheid van de Liduina 
relikwieën, deze liet vervangen door relikwieën van andere heiligen. Hiermee was 
ook haar cultus uit de Scheldestad verdwenen.43 Daarnaast circuleert er een onbe-
kend aantal relikwietjes, die ofwel afkomstig zijn uit de verloren gegane collecties 
in Bergen, Soleilmont of Brussel (St.-Goedelekerk), ofwel bij gelegenheid door de 
Brusselse karmelitessen zijn weggeschonken, of van onbekende herkomst zijn. Zo 
beschikt het Bredaas Museum over een botsplinter van Liduina, met daarbij een 
op 3 juli 1956 door de Mechelse aartsbisschop, J.E. van Roey, ondertekend attest. 
Hierin wordt wel vermeld dat deze relikwie van het gebeente van Liduina voor de 
gelovigen mag worden uitgesteld ter publieke verering, maar niet waar de relikwie 
vandaan komt.44 Vrij zeker is deze relikwie afkomstig van het karmelitessenkloos-
ter in Brussel. 

Uitzonderlijk is de schenking van twee ‘très belles reliques’ die de karmelitessen 
in oktober 1951 deden aan het Vaticaan, op verzoek van de koster van de paus, de 
Vlaamse augustijn Mgr. Petrus Canisius Van Lierde. Zo is Liduina uiteindelijk te-
rechtgekomen in de huiskapel van paus Pius xii!45 In de jaren 1970 hebben de zus-
ters nog een twintigtal kleine relikwietjes geschonken aan een groep Amerikaanse 
schaatsers, die blijkbaar bekend waren met het levensverhaal van Liduina.46

2.4 De heiligheid van Liduina

Aangezien de verering van Liduina onder het bewind van de aartshertogen ‘van 
dag tot dag’ toenam, achtte de opvolger van Hovius als aartsbisschop van Meche-
len, Jacobus Boonen (1620-1655), in 1629 de tijd rijp bij de Heilige Stoel om haar 
zaligverklaring te vragen.47 In zijn verzoekschrift wijst hij eerst op gezaghebbende 
biografen, met name de franciscaan Franciscus Brugmans (lees: Johannes Brug-
man), de kartuizer Laurentius Surius en Johannes Molanus (zie par. 2.1). Als eerste 
noemt hij echter ‘de eerbiedwaardige en vrome Thomas Hemerken van Kempen 
van de orde der reguliere kanunniken van Sint Augustinus, schrijver van het be-

42 Onder Brabant werd destijds het gebied van het oude hertogdom Brabant verstaan, bestaande uit ongeveer 
de huidige provincies Noord-Brabant (in Nederland), Antwerpen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant (alle drie 
in België).
43 Caprara, Harlemen. confirmationis cultus, 83 (overgenomen uit de Acta Sanctorum, 364).
44 Deze relikwie met bijbehorend attest maakt deel uit van de collectie Hamers-IJsebrand, die onderdeel is van 
het Bredaas Museum. Het attest is voorzien van het nummer 9796. 
45 Brussel, Archief Karmel, correspondentie 7 oktober 1951 en 19 oktober 1951.
46 Vriendelijke mededeling van Zuster Marie-Joseph de l’Enfant Jésus o.c.d., 13 september 2003.
47 Wilmer, De cultu publico, 13 en doc. H.
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faamde boek De imitatione Christi, en tijdgenoot van Liduina’. Vervolgens geeft 
hij een ruime opsomming van haar talrijke kwalen, haar hulp aan de armen, de be-
wondering van haar tijdgenoten voor haar lijdzaamheid, en de vermelding van de 
vele wonderen die op haar voorspraak zouden zijn gebeurd. Hij wijst erop dat de 
verering van Liduina nog altijd doorgaat, zowel in Schiedam als in de Zuidelijke 
Nederlanden. Na een eervolle vermelding van de inspanningen van de aartsherto-
gen en zijn voorganger, Matthias Hovius, verzoekt Boonen om de zaligverklaring, 
of nauwkeuriger: hij verzoekt aan de paus om aan de bestaande verering van deze 
Maagd de status te verlenen die overeenkomt met die van een zalige. Zo’n besluit 
zou welgevallig zijn aan God, een nieuw sieraad zijn voor de kerk en met grote 
vreugde ontvangen worden in de hele Nederlanden, zo besluit Boonen zijn ver-
zoek. 48 

Vanwaar dit verzoek dat, ondanks de in achtgenomen beleefdheid, meer lijkt op 
een onderkoelde mededeling aan de Heilige Stoel dan op een echt verzoekschrift? 
Hoogstwaarschijnlijk heeft het initiatief van Boonen te maken met het verbod dat 
paus Urbanus viii (1623-1644) op 13 maart 1625 afkondigde op de verering van 
personen die nog niet door de H. Stoel heilig of zalig waren verklaard.49 Voordien 
was de situatie totaal anders: er waren bisschoppelijk erkende heiligen of ‘zaligen’ 
die binnen het eigen diocees (of binnen de eigen kerkprovincie) werden vereerd, 
en daarnaast waren er pauselijk erkende heiligen waarvan de verering was toege-
staan binnen de hele wereldkerk. In feite was dat slechts een gradueel verschil, een 
zalige kon vanzelf uitgroeien tot een heilige waarbij een pauselijke erkenning ge-
wenst was vanwege de inrichting van algemeen geldende liturgische boeken, zoals 
het Martyrologium Romanum. Voortaan kwam de erkenning van zaligen, en dat 
zelfs met terugwerkende kracht, dus uitsluitend toe aan de paus, die daarbij werd 
gesteund door de in 1588 opgerichte Congregatie van de Heilige Riten. In 1745 
zou paus Benedictus xiv de procedure nog verder aanscherpen: een kandidaat- 
heilige kon pas heiligverklaard (‘gecanoniseerd’) worden nadat hij of zij eerst was 
zaligverklaard.50 

Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat de bisschoppen van de Zuidelijke 
Nederlanden behoorlijk van hun a propos waren gebracht door de nieuwe richtlij-
nen van paus Urbanus. Vandaar dat zij al in september 1625 aan de H. Stoel vroe-
gen om uitzonderingen toe te staan op deze strenge regel. Vooral het verbod op 
de publicatie van boeken over personen die weliswaar geen officiële heiligen zijn, 
maar toch als heiligen hebben geleefd, zat hen hoog.51 Paus Urbanus kreeg nog 
meer reacties. Vandaar dat hij op 5 juli 1634 met een nieuw decreet kwam over res-

48 Wilmer, De cultu publico, doc. H: ‘(…) Venerabilis et pius Thomas Malleolus a Kempis Ord. Canon. Reg. 
Divi Augustini, author celeberrimi libelli De imitatione Christi, qui ea vivente floruit (…)’. 
49 Bullarum (…) collectio, tomus V-v, 318-319.
50 Voor een beknopt historisch overzicht van deze ingewikkelde problematiek, zie Lauvrijs, Zalig- en heilig-
verklaringen. 
51 De Ram, Nova et absoluta collectio synodorum, 484, 488, 537. 
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tricties van het vereren van heiligen, Caelestis Hierusalem Cives. Dit decreet is net 
zo streng als zijn schrijven uit 1625, maar maakt wel een belangrijke uitzondering. 
Het verbod om niet-gecanoniseerde personen als heiligen of zaligen te vereren 
‘geldt niet voor hen over wier verering algemene consensus bestaat binnen de kerk, 
of voor hen die al sinds onheuglijke tijden als heiligen worden vereerd, of voor hen 
die als heiligen worden vereerd op gezag van de eerbiedwaardige geschriften van 
de Vaders of andere heilige auteurs’.52 Vooral vanwege deze uitzonderingsbepaling 
zou Caelestis Hierusalem Cives van grote invloed zijn op de zalig- en heiligheids-
verklaringen in de volgende eeuwen. Voortaan was iemand officieel een heilige of 
zalige wanneer hij of zij na een canoniek proces zodanig was verklaard door de 
paus, óf wanneer de paus had erkend dat genoemde uitzondering op haar of hem 
van toepassing was. In het volgende hoofdstuk zullen we zien hoezeer het decreet 
van Urbanus van belang was bij de erkenning van de heiligheid van Liduina. Maar 
eerst gaan we terug naar het verzoekschrift van aartsbisschop Boonen uit 1629. 

Diens verwoording illustreert op treffende wijze het belang van geschreven ge-
tuigenissen over het leven, de wonderen en de verering van Liduina, vooral wan-
neer de schriftsteller een tijdgenoot van haar is. Dat het gebeente van Liduina ooit 
door Gramaye uit Schiedam is ontvoerd – of beter: dat hij ooit op het idee is geko-
men om dat te doen – is te danken aan het bestaan en de bekendheid van de vitae 
van Johannes Brugman en Thomas van Kempen. Opmerkelijk is dat Molanus in 
zijn in 1595 uitgegeven Natales expliciet vermeldt dat hij de autograaf van Thomas’ 
Vita Lidewigis heeft geraadpleegd, een impliciete erkenning van het gezag van de 
auteur van de Navolging van Christus. 

Tot aan het begin van de zeventiende eeuw was de vita van Brugman ongetwij-
feld bekender dan die van Thomas, wat we onder meer kunnen afleiden uit de 
boekenreeks De probatis Sanctorum historiis van de Keulse kartuizer Laurentius  
Surius († 1578). Deze heeft ervoor gekozen om, in het deel over de heiligen wier 
feest gevierd wordt in maart en april, een ingekorte versie van Brugman’s vita van 
Liduina op te nemen bij 14 april.53 Een aanwijzing dat de Maagd van Schiedam 
goed in de smaak viel bij het heiligen minnend publiek, biedt de omvangrijke com-
pilatie van exempelen uit oudheid, middeleeuwen en ‘recente tijden’, die de jezu-
iet Antoine d’Averoult (Dauroultius) in 1616 te Douai publiceerde. Liefst zes keer 
wijdt d’Averoult een passage aan Liduina, telkens ontleend aan de vita van Brug-
man. De Maagd van Schiedam treedt op in de hoofdstukken over ‘de herdenking 
van het lijden en de dood van Christus’, ‘de werkelijke tegenwoordigheid van het 
lichaam van Christus in de eucharistie na de consecratie’, ‘de geestelijke uitwerking 

52 Bullarum (…) collectio, tomus VI-i, 412-414: (…) neque intendimus iis, qui aut per communem Ecclesiae 
consensum, vel immemorabilem temporis cursum, aut per Patrum, Virorumque Sanctorum scripta, vel longissimi 
temporis scientia, ac tolerantia praefatae Sedis Apostolicae, vel Ordinarii celebrantur. 
53 Vgl. Surius, De probatis sanctorum historiis (…), tomus 2, 715-754. In de eerste editie van dit deel, in 1571 bij 
dezelfde uitgever verschenen, ontbreekt Lidwina nog. Over de verschillende edities van dit steeds verder aange-
vulde werk, zie Hebenstreit-Wilfert, Wunder und Legende, 47-64.
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van het sacrament van de eucharistie’, ‘het laven van de dorstigen’, ‘het bidden voor 
de begravenen’ en ‘het vagevuur’. Andere heilige vrouwen die in deze hoofdstuk-
ken figureren, zijn bijvoorbeeld Coleta van Corbie, Clara van Assisi, Clara van 
Montefalco en Catharina van Siena. De enige andere vrouw uit de Nederlanden die 
bij Liduina in de buurt kan komen wat het aantal vermeldingen betreft, is Maria 
van Oignies († 1213), aan wie d’Averoult vier passages wijdt.54

In het vervolg van de zeventiende eeuw zou Thomas’ Vita Lidewigis echter een 
gelijkwaardige statuur krijgen aan de vita van Brugman. Dat sommige schrijvers en 
uitgevers een voorkeur koesterden voor Thomas van Kempen, heeft ongetwijfeld 
te maken met de controverse die in 1615 begon over het auteurschap van de Na-
volging van Christus. In dat jaar nam de uit Utrecht afkomstige jezuïet Heribertus 
Rosweyde stelling voor Thomas als auteur tegenover de benedictijn Constantino 
Caetani, die zijn dertiende-eeuwse ordegenoot Johannes Gersen als auteur voor-
stelde. In 1617 publiceerde Rosweyde in Antwerpen zijn standpunten, de Vindi-
ciae Kempenses. Daarnaast gaf hij de Navolging uit naar de autograaf; zowel de 
Latijnse tekst als de Nederlandse vertaling kende vele drukken.55 De controverse 
zou na de dood van Rosweyde nog generaties lang duren, waarbij ook de Franse 
theoloog Jean Gerson († 1429) als auteur naar voren werd geschoven. Het lijkt wel 
of iedereen die tijdens het Ancien Regime tot een geleerdenkring behoorde, een ei-
gen mening had – of geacht werd die te hebben – over dit auteurschap.56 Al vóór 
de controverse was begonnen, toonden met name de jezuïeten hun voorkeur voor 
Thomas als auteur. Het was dan ook een ordegenoot van Rosweyde, Henricus 
Sommalius, die in 1601, eveneens te Antwerpen, als eerste de verzamelde werken 
van Thomas van Kempen uitgaf, inclusief de Navolging én de Vita Lidewigis.57 Dat 
haar vita meeprofiteerde van het toegenomen prestige van Thomas als auteur van 
de Navolging, wordt treffend geïllustreerd door de derde, door Georg Garnefeldt 
bewerkte, editie van De probatis Sanctorum historiis van Laurentius Surius, die in 
1617-1618 te Keulen verscheen. In het vierde deel heeft, bij 14 april, de vita van 
Brugman plaats gemaakt voor de (ingekorte) Vita Lidewigis.58 

54 Over Dauroultius, zie Caspers, De eucharistische vroomheid, 156-157.
55 Ofschoon Rosweyde werkte met de autograaf van Thomas, heeft hij niet de volgorde der boeken zoals  
Thomas die zelf aangeeft, geëerbiedigd. Hetzelfde geldt voor Henricus Sommalius, die begin zeventiende eeuw 
de verzamelde werken van Thomas uitgaf, zie Van Dijk, Twaalf kapittels, 270.
56 Heribertus Rosweyde, Vindiciae Kempenses adversus Constantinum Caietanum, Antwerpen: Petrus &  
Johannes Beelaert, 1617. Zie ook Ogliaro, ‘L’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ’.
57 Sommalius, Thomae a Kempis (…) Opera Omnia, tomus tertius, pars secunda, 129-186. Volgende edities ver-
schenen te Antwerpen in 1607, 1615 en 1625, daarna nog vele edities in Antwerpen en andere Europese steden.
58 Surius, Vitae sanctorum, 160-178. Zie ook Bibliotheca hagiographica latina, 732. Een ander voorbeeld van 
de verbondenheid tussen Liduina en Thomas, is de kloosternaam van een uit Leiden afkomstige karmeliet, die 
in 1663 te Rome een Arabische vertaling van de Navolging uitgaf: Coelestinus a Sancta Liduina, zie Delaveau 
& Sordet, Édition et diffusion de l’Imitation de Jésus-Christ (1470-1800), catalogue nrs. 352 (1663), 684 (1734), 
703 (1738). Deze Coelestinus a Sancta Liduina (Peter Golius, 1604-1668) vertaalde ook een korte biografie van  
Teresa van Avila in het Arabisch.
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Ter relativering dient gezegd dat de verdringing van Johannes Brugman door 
Thomas van Kempen, althans wat de Liduina receptie betreft, vooral een zaak voor 
intellectuelen was. Voor een ander lezerspubliek was dit allemaal minder relevant, 
zoals kan worden afgeleid uit een in het Nederlands – de volkstaal – geschreven 
boek over Heilige Maagden, nota bene van Heribertus Rosweyde. Dit fraai ver-
luchte boek, in 1626 uitgegeven te Antwerpen, was bestemd voor een groot pu-
bliek van voornamelijk vrouwelijke religieuzen en andere vrouwen die een godge-
wijd leven leidden. De weergave van Rosweyde is bondig en boeiend, maar steunt 
– in plaats van op de door hem zo bewonderde Thomas van Kempen – op Johannes 
Brugman. Hetzelfde geldt voor het werk waaruit het boek over de Heilige Maag-
den put, de vele malen uitgegeven Generale legende der heylighen, die eveneens 
door Rosweyde werd verzorgd (zie afb. 11).59

De werken van Rosweyde en Sommalius over Thomas van Kempen hadden ech-
ter een groter bereik, tot ver buiten de Nederlanden. Dankzij haar geleerde fans in 
vooral Brabant werd Liduina steeds meer voorgesteld als één van de grote heiligen 
van de wereldkerk, wier verering derhalve niet tot enkele locaties beperkt mocht 
blijven. Deze hoge waardering had zij vooral te danken aan haar ‘verduldigheid’ 
(lijdzaamheid, lankmoedigheid). Vaak herhaald door Liduina’s vereerders is een 
uitspraak van de Leuvense exegeet en hoogleraar Cornelius a Lapide (†1637, ook 
hij behoorde tot de orde der jezuïeten): ‘God heeft Lazarus, Job, Tobias en Liduina 
voor alle eeuwen als een spiegel van geduld willen stellen aan zieken en bedroef-
den’. Deze uitspraak lijkt rechtstreeks te zijn ingegeven door de Vita Lidewigis van 
Thomas van Kempen (zie par. 1.4). Een dergenen die deze gevleugelde uitspraak 
overnamen, was Prospero Lorenzo Lambertini, beter bekend als paus Benedictus 
xiv (1740-1758).60 In hun Acta Sanctorum plaatsen de Bollandisten haar helemaal 
op een voetstuk met hun verzuchting dat ‘zij niet weten of de vervlogen eeuwen 
ooit een zo groot geduld hebben aanschouwd als dat van Liduina’.61 Zo zijn het 
vooral paters jezuïeten uit de Zuidelijke Nederlanden geweest die, geïnspireerd 
door de Vita Lidewigis van Thomas van Kempen, het beeld van Liduina hebben 
geschapen dat in de negentiende en twintigste eeuw enorm populair zou worden in 
Nederland: Liduina als voorbeeld van lijdzaamheid en beschermheilige van zieken 
en gebrekkigen (zie par. 3.3).62

59 Rosweyde, Het leven der HH. Maeghden, 178-192; Ribadineira & Rosweyde, Generale legende, 461-465. 
Latijnse versie in: Ribadineira, Flos Sanctorum, pars altera, 148-152.
60 Pitra, Harlemen. Confirmationis cultus (...) Positio super cultu immemorabili, 17 (over Cornelius a Lapide, 
diens commentaar op Lucas 16:21); Azevedo, Benedicti Papae XIV, Doctrina de servorum dei beatificatione et 
beatorum canonizatione, 161 (lib.3, cap. 30, nr. 7; Liduina wordt hier ‘Liduviges’genoemd). 
61 Acta Sanctorum, 266C; Kosters, Liduina van Schiedam en hare Heiligverklaring, 28-36 (over de verering die 
aan Liduina tot ca. 1890 ten deel is gevallen). Over de Bollandisten, zie Godding e.a., Bollandistes, saints et légendes 
62 Zie ook Rodriguez, Exercitium perfectionis et virtutum christianarum, 386 (pars 1, tract. 8, cap. 16): ver-
melding dat Liduina 38 jaar hevig heeft geleden aan ziektes en pijnen, en de laatste 33 jaar van haar leven zelfs 
de grond niet heeft aangeraakt. Dit werk is vele malen uitgegeven en vertaald in onder meer Engels, Frans en  
Nederlands. 
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Dit alles neemt niet weg dat Liduina ook bij kerkelijke auteurs van een andere snit 
hoog stond aangeschreven. Zo vermeldt de norbertijn Augustinus Wichmans, in 
zijn in 1632 verschenen boek over de verering van Maria in Brabant, haar bijzondere 
verering voor het miraculeuze beeld van Onze Lieve Vrouw in de Schiedamse St.-
Janskerk. Dit beeld zou haar zelfs hebben toegelachen (zie de vita van Thomas van 
Kempen I, 2). Haar leven, zo vervolgt hij, is op zeer lezenswaardige wijze beschre-
ven door de minderbroeder Johannes Brugman, als een ‘spiegel van lijdzaamheid’.63

2.5 Verering in de Noordelijke Nederlanden

Reeds in het najaar van 1615 had de apostolisch vicaris van de Hollandse Zending, 
Philippus Rovenius, vernomen van de eerste, nog mislukte poging van Gramaye 
om het gebeente van Liduina uit Schiedam te ontvoeren. Hij was bijzonder in zijn 
wiek geschoten dat hij van tevoren niet was geraadpleegd en alles bovendien tot 
een schandaal had geleid. Omdat hij in dit complot de hand der jezuïeten ontwaar-
de – ten onrechte overigens – uitte hij in een brief d.d. 11 november 1615 zijn on-
genoegen over het gebeuren aan de superior van de jezuïeten in de Hollandse Zen-
ding, Marcus van de Tempel.64 Hoe Rovenius vervolgens heeft gereageerd op de 
geslaagde ontvoering van de relikwieën, een maand na zijn boze brief, is niet be-
kend. In ieder geval heeft hij, ondanks zijn waardering voor heiligen van eigen bo-
dem, niet de moeite genomen om Liduina op te nemen in de drie liturgische boe-
ken die hij in 1640 uitgaf over het eigene van de liturgie van de Utrechtse kerkpro-
vincie.65 Tijdens de hele periode van de Hollandse Zending in de verdere zeven-
tiende en in de achttiende eeuw heeft Liduina geen plaats in de officiële rooms-ka-
tholieke eredienst gekregen. 

Daarmee was de herinnering aan de Maagd van Schiedam echter geenszins uit-
gewist. Zo getuigt de Brusselse franciscaan Franciscus Paludanus dat hij met Pink-
steren 1628 Schiedam heeft bezocht om na te gaan hoe het gesteld was met de ver-
ering van Liduina. Volgens zijn informant ter plaatse, een pater dominicaan, wordt 
er nog altijd gezegend brood en gezegend water uitgedeeld aan het gelovige volk 
op dinsdag na Pasen. Op die dag wordt ook de mis gevierd ter ere van Liduina en 
bidt de plaatselijke geestelijkheid in besloten kring de getijden te harer ere.66 

63 Wichmans, Brabantia Mariana, 873. Tal van verwijzingen naar eervolle vermeldingen van verschillende ker-
kelijke auteurs bij Pitra, Harlemen. Confirmationis cultus (...) Positio super cultu immemorabili, 17-30. 
64 Van Lommel, ‘Brieven en andere bescheiden’, 130-132. Wilmer, De cultu publico, doc. M. Over de ergernis-
sen tussen paters en wereldheren die in de Republiek al begon tijdens het vicariaat van Vosmeer en voortduurde 
tot 1723, zie bijvoorbeeld Knuttel, De toestand der Nederlandsche katholieken, deel 1, 46-80; deel 2, 1-153. 
65 Het betreft drie boeken, resp. aanvullingen bij het missaal, het brevier en het martyrologium, alle drie in 1640 
te Keulen uitgegeven bij Johannes Kinckius. 
66 Wilmer, De cultu publico, doc. D. Het betreft een mis en een getijdenofficie voor ‘heilige maagden in het al-
gemeen’, dus niet speciaal gecomponeerd voor Liduina. Uit de zeventiende eeuw is slechts een missequentie van 
Liduina bekend, zie Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, 349-351.
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Ook buiten Schiedam bleef zij in de herinnering van velen bewaard als een hei-
lige vrouw, zoals blijkt uit de lijsten met voornamen die vanaf 1657 – zes jaar na 
het overlijden van Rovenius – speciaal voor de katholieken van de Hollandse Zen-
ding werden uitgegeven. Hieruit konden ouders een kerkelijk goedgekeurde naam 
kiezen voor hun kinderen. Bij elke – Hollandse of Friese – voornaam stond ver-
meld van welke Latijnse heiligennaam deze was afgeleid. In de alfabetische lijst 
van Hollandse namen staat: ‘Ledewijntjen / Lijd-wijd / Liduina, V[irgo]. Schiedam. 
14 April’, in de lijst van Friese namen staat: ‘Linck f[aemella].s[ancta]. Lidwina 
V[irgo]. 14 April’.67 

Daarnaast bleef Liduina van grote betekenis als identificatiefiguur voor ‘geeste-
lijke maagden’. Ten tijde van de Hollandse Zending waren er weliswaar priesters in 
de Republiek der Verenigde Nederlanden werkzaam als zielzorger, maar in aantal 
waren zij gering en konden zij slechts onder zeer beperkte omstandigheden wer-
ken. De organisatie van veel zaken, zoals het godsdienstonderwijs en het gezamen-
lijk gebed, was in handen van leken, vooral vrouwen. Zonder overdrijven kan ge-
zegd worden dat in de Republiek de ruggengraat van de katholieke kerk gevormd 
werd door de ‘geestelijke maagden’ of ‘kloppen’, alleenstaande vrouwen die hun 
leven in dienst stelden van het katholieke geloof.68 Het was ongetwijfeld voor een 
belangrijk deel deze grote groep van vrouwen die Rosweyde voor ogen had toen 
hij zijn boek over het leven der Heilige Maagden uitgaf. 

Veelzeggender nog is het boek dat de jezuïet Louis Jacobi in 1657 te Antwer-
pen uitgaf, met de lange titel: Den spieghel der maeghden, die inde werelt de godt-
vruchtigheyt met de suyverheydt paeren, uyt-ghebeeldt in twee HH. Maeghden; 
te weten de H. Isabella van Vranckryck, ende de H. Lydwina. Het betreft de door 
Jacobi in het Nederlands vertaalde biografie van Isabella van Frankrijk († 1270; de 
zus van Lodewijk de Heilige), vervaardigd door zijn ordegenoot Nicolas Caussin, 
en de eveneens door Jacobi vertaalde biografie van Liduina van Schiedam, vervaar-
digd door Johannes Brugman. De biografieën worden gevolgd door de Nederland-
se vertaling van de hierboven al meermaals genoemde passage die Molanus aan Li-
duina wijdt in zijn Natales Sanctorum Belgii.69 

67 Zie bijvoorbeeld Rituale Romanum Contractum et Abbreviatum, 153, 193; Spiertz, Het Rituale Contractum 
et Abbreviatum van de Noordelijke Nederlanden, 154, 186. De naam van Liduina werd op zeer veel verschillen-
de manieren geschreven, Nelly Moerman telt maar liefst 123 varianten! Zie Moerman, Lidwina van Schiedam 
nader bekeken, 9-10 en bijlage i. 
68 Over de geestelijke maagden of ‘kloppen’, zie Theissing, Over Klopjes en Kwezels; Monteiro, Geestelijke maag-
den, 184-201 (vooral 200-201 over de kloppen als ‘levende voorbeelden’ voor hun geloofsgenoten), 355-360; Frij- 
hoff & Spies, 1650 Bevochten eendracht, 382-383; Van Leeuwen, Hemelse voorbeelden; Parker, Faith on the Margins.
69 De drie geschriften zijn als convoluut uitgegeven: (1) Nicolas Caussin, Den Spieghel der Maeghden (…) te 
weten de H. Isabella van Vranckryck, ende de H. Lydwina (…) (Antwerpen: Cnobbaert, 1657), (2) [L. Jaco-
bi (vert.),] Het wonderlyck leven vande eerbaere, devote, ende H. Maghet Lydwina. Eerstmael beschreven inde 
Latijnsche taele door P. Ioannes Brughman Religieus vande Order der Minne-broeders van S.Franciscus: Nu 
over-gheset in onse Neder-duytsche tale door den E.P.L.J. Priester der Societeyt Jesu (Antwerpen: Cnobbaert, 
1657), (3) Ioannes Molanus, Ghetvyghenisse van de salighe Lydwina (z.pl., z.n.). De tekst over Liduina is mo-
gelijk een Nederlandse vertaling van een Franse vertaling van het Latijnstalige boek van Brugman, zie Damen, 
‘Liduina van Schiedam de hemel in geschreven’, 30.



Vanwaar deze combinatie van een prinses uit een machtig koningshuis en een 
eenvoudige vrouw uit een Hollands stadje? Vrij zeker wilde Jacobi met dit onder-
linge standsverschil aangeven dat de levensstaat van de ‘geestelijke maagden’ voor 
alle groeperingen in de samenleving bereikbaar is. In zijn ‘voor-reden’ legt hij uit 
dat beide vrouwen niet voor een leven als kloosterlinge hadden gekozen, maar 
voor ‘een geestelijke staat in de wereld’, door Jacobi ook de ‘midden-staat’ ge-
noemd. Midden in de wereld levend verkozen zij om exclusief bruid te zijn van de 
Hemelse bruidegom – Isabella wees zelfs een huwelijksverzoek van de Duitse kei-
zer af – en op hun eigen manier tot volmaaktheid te komen. In feite stelt Jacobi de 
‘midden-staat’ der geestelijke maagden boven die van vrouwelijke religieuzen. Li-
duina houdt hij aan de geestelijke maagden voor als navolgenswaardig voorbeeld. 
Op deze wijze droeg de Maagd van Schiedam, ruim twee eeuwen na haar dood, als 
‘spiegel der lijdzaamheid’ bij aan de cohesie van de katholieke kerk in de Republiek 
der Verenigde Nederlanden. 

Naast de vele geestelijke maagden telde de Republiek slechts weinig vrouwelijke 
religieuzen, aangezien het kloosterleven van overheidswege verboden was. Doch 
ook voor hen gold Liduina als een vererenswaardig voorbeeld, zoals moge blijken 
uit een gezang van de Venlose kloosterzuster Mechteldis van Lom († 1653). In een 
tweegesprek tussen Liduina (‘Ludowina’) en de Ziel (met wie de lezer zich kan 
identificeren), weet eerstgenoemde met veel geduld laatstgenoemde ervan te over-
tuigen dat het welgevallig aan Jezus is om het lijden te omhelzen.70 

In de latere zeventiende en achttiende eeuw was Liduina ook buiten de Neder-
landen een bekende heilige. Zo vinden wij een levensschets van haar in de omvang-
rijke Duitstalige heiligenlegende die is vervaardigd door de paters capucijnen Dio-
nysius von Lützenburg († 1703) en Martin von Cochem († 1712). In de door ande-
ren bijgewerkte uitgave uit 1754 eindigt deze levensschets met de opmerking dat 
men uitvoeriger over het leven van deze maagd kan lezen in de werken van Thomas 
van Kempen, gedrukt in 1736.71 

In 1723 gebeurde er iets opzienbarends, althans voor de Liduina vereerders in 
Schiedam en omgeving. De uit het Brabantse Geel afkomstige pastoor van Schie-
dam, Amandus Verschueren, reisde, samen met zijn collega van Rotterdam, Jaco-
bus Timmer, naar Bergen waar hij van de koorvrouwen van het St.-Waldetrudis-
kapittel warempel een Liduina relikwie kreeg om mee naar Schiedam te nemen (zie 
afb. 12). Deze Verschueren was in 1701 een der ondertekenaars van een schrifte-
lijk pleidooi bij de Romeinse instanties voor de rechtzinnigheid van Petrus Codde, 

70 Wijngaards (ed.), Liederen van Mechteldis van Lom, 242-246. Overigens zou Venlo pas in 1715, ruim een 
halve eeuw na het overlijden van Mechteldis tot het grondgebied van de Republiek gaan behoren.
71 Dionysius von Lützenburg & Martin von Cochem, Verbesserte Legend der Heiligen, 361-366 (bij 15 april!). 
Waarschijnlijk wordt hier verwezen naar de tiende editie van de door Henricus Sommalius uitgegeven werken 
van Thomas van Kempen. Voor een achttiende-eeuwse Nederlandstalige levensschets, zie het werk van de ge-
schoeide karmeliet Timotheus de Heere, alias Timotheus a Praesentatione B.M.V. († 1710), Brandende lampen 
voor het alderheyligste Sacrament des Autaers, deel 2, 93-97 (14 april): Liduina kon alles verdragen dankzij de 
overweging van Christus’ lijden en de communie. 
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die in 1688 Johannes van Neerkassel was opgevolgd als apostolisch vicaris van de 
Hollandse Zending. Dit pleidooi was een van de wapenfeiten in de steeds groter 
wordende animositeit tussen een deel van de Nederlandse clerus dat voornamelijk 
bestond uit paters en georiënteerd was op Rome, en een ander deel dat voorna-
melijk bestond uit wereldheren en grote waarde hechtte aan een quasi-autonome 
bisschoppelijke opvolging, dat wil zeggen zonder inmenging van Rome. Vanwege 
zijn uitgesproken stellingname voor de tweede groep werd Verschueren in 1712, 
het jaar waarin hij pastoor werd in Schiedam, door Rome geëxcommuniceerd. Dat 
had nadelige gevolgen voor de parochie. De eerste jaren van zijn pastoraat, tot 
1720, verrichtte Verschueren nog zo’n tien doopsels per jaar. Vanaf dat jaar liep het 
aantal dopen echter terug tot vier à vijf per jaar. De verwerving van de relikwie uit 
Bergen bracht een tijdelijke herleving van het parochieel leven. In 1724, toen de re-
likwie ter verering in de St.-Janskerk werd uitgesteld, waren er liefst dertien doop-
sels in de parochie, maar in de volgende jaren weer aanzienlijk minder.72 Zoals het 
een Brabander (Gramaye) was die het gebeente van Liduina uit Schiedam had ont-
voerd naar het zuiden, zo was het een Brabander (Verschueren) die een deel van dit 
gebeente weer uit het zuiden terugbracht naar Schiedam. 

Eveneens in 1724 werden de Nederlandse katholieken door toedoen van het  
zogenoemd Utrechts Schisma voorgoed verdeeld in twee denominaties: de Oud-
bisschoppelijke Cleresie, thans Oud-Katholieke Kerk, en de Rooms-Katholieke 
kerk die trouw bleef aan de paus in Rome. Verschueren, die al eerder door Rome 
was verketterd, behoorde tot de Cleresie. En zo is de relikwie uit Bergen terecht-
gekomen in de (schuil)kerk van St. Jan de Doper van de Oudbisschoppelijke Cle-
resie te Schiedam (Huis te Poort).73 In tegenstelling tot het rooms gebleven deel van 
de katholieke kerk, is ten tijde van de Republiek door de Cleresie wel een feestdag 
voor Liduina op de kalender gezet: 14 mei. De eigen hymnen en lezingen voor het 
officie hiervan treffen we aan in het in 1744 door de Cleresie uitgegeven brevier 
voor het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem.74 

72 Smit, ‘Armandus Verschueren en de relikwieën van de H. Liduina van Schiedam’, 14-21. Over Amandus 
Verschueren en andere leden van dit priestergeslacht, zie Ackermans, Herders en huurlingen, nr. 0648. Over  
Jacobus Timmer, zie Ibidem, 180-181 en nr. 0609
73 Wilmer, De cultu publico, 11. Begin jaren 1970 heeft schrijver dezes in de St.-Waldetrudiskerk te Bergen een 
reliekschrijn van Liduina bewonderd, waarvan de bewaarplaats thans niet meer bekend is. 
74 Breviarium (...) Ultrajectensis et (...) Harlemmenis, 496-497. Het feest kreeg als rang semiduplex ad libitum. 
Zie ook Wilmer, De cultu publico, 16-17 en doc. U en V; Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, 355-360 (met 
Franse vertaling).
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Afb. 1. Twee opeenvolgende episodes met hetzelfde Mariabeeld: (1) de maker van het beeld 
(midden) verkoopt het ingescheepte beeld (rechts) aan een kerkmeester, omdat met een god-
delijk teken te kennen is gegeven dat dit in Schiedam moet blijven; (2) links knielt de nog 
jonge Liduina in verering bij het beeld in de St. Jan de Doperkerk. Houtsnede in: Johannes 
Brugman, Vita alme virginis Lijdwine de Schiedam. Schiedam: Otgier Nachtegael, 1498. 
Utrecht, Museum Catharijneconvent BMHi44. Foto: Ruben de Heer.
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Afb. 2. Liduina, aan het schaatsen met haar vriendinnen, valt op het ijs. Houtsnede in: Johan-
nes Brugman, Vita alme virginis Lijdwine de Schiedam. Schiedam: Otgier Nachtegael, 1498. 
Utrecht, Museum Catharijneconvent BMHi44. Foto: Ruben de Heer. 
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Afb. 3. In een visioen verschijnt paus Gregorius de Grote aan de H. Fina op haar ziekbed. 
San Gimignano, kerk van Sant’Agostino, fresco van Domenico Ghirlandaio, 1475. Centrum 
voor Kunsthistorische Documentatie, Radboud Universiteit Nijmegen.
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Afb. 4. In dit veertiende-eeuws martyrologium van het bisdom Utrecht is omstreeks 1450 bij 
14 april in de marge bijgeschreven: <O>biit liedwi / <na> uirgo in / <sci>edam anno / <1>433 
per quam / dominus multa mi / racula operatus / <est> et in dies / operatur (‘De maagd Liduina 
is gestorven in Schiedam in het jaar 1433, door haar heeft de Heer vele wonderen verricht en 
verricht Hij deze nog dagelijks). Ms London, B.L., Add. 50199, f. 17r. 
© The British Library Board. Foto: Caroline Fitzgerald.
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Afb. 5. De maand april in het kalendarium van het in 1540 uitgegeven Missale van het bis-
dom Utrecht. Liduina wordt vermeld op 18 kal. Maii (14 april), samen met de H. Euphemia, 
een Romeinse martelares ten tijde van keizer Diocletianus (284-305). In andere bisdommen 
werd het feest van Euphemia gewoonlijk gevierd op 16 september. Nijmegen, ub, P.Inc. 275.
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Afb. 6. Cornelis de Vos, geretoucheerd door Peter Paul Rubens, Portret van aartshertogin 
Isabella Clara Eugenia, 1566-1633. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van 
België, inv. 168. Foto: J. Geleyns / Ro scan.



 Kleurenkatern 55

Afb. 7. Ebbenhouten schrijn (21+5 cm hoog ; 57 cm lang, 37 cm breed) met daarin relikwieën 
van Liduina. De hierop aangebrachte tekst luidt: Reliquiae Sanctae Lidwinae Virginis Schie-
damensis / quas Monasterio Carmelitarum Bruxellensi dono / contulit Serenissima Isabella His-
paniae Infans / die 23. Decembris, anni 1626 et eidem coenobio / suprema voluntate in perpe-
tuum asseruit piissimae [sic] / Princeps die 30. Novembris anni 1633 (‘Relikwieën van de Hei-
lige Maagd Liduina van Schiedam, die de doorluchtige Isabella, de Infante van Spanje, aan het 
klooster der karmelitessen te Brussel heeft geschonken op 23 december 1626, en voor hetzelf-
de klooster heeft deze vrome vorstin dit voor eeuwig bevestigd bij haar laatste wilsbeschik-
king op 30 november 1633). Karmelitessenklooster Brussel. Foto: Charles Caspers.
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Afb. 8. Schilderij (161 x 134,4 cm), in 1649 vervaardigd door Matthijs van den Berghen, voor-
stellende ‘het laatste visioen van Liduina’. Liduina zit op haar bed terwijl Jozef, Maria en Jezus 
op haar toetreden. Boven de H. Familie, geflankeerd door musicerende engelen, zijn de Hei-
lige Geest (als duif) en God de Vader afgebeeld. Achter Jezus staan de apostelen Petrus en 
Paulus. Achter Liduina staan twee engelen, de een reikt een palmtak naar haar, de ander legt 
een krans op haar hoofd. Karmelitessenklooster Brussel. Foto: Jan Dirkx. 
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Afb. 9. Schilderij met de H. Begga als ‘schutsmantelheilige’ van de begijnen. Daaronder, van 
links naar rechts: Karel de Grote, Lodewijk ix (of Lodewijk de Heilige), Ansegysus (de echt-
genoot van Begga), Geertruida van Oosten (met stigmata), Isabella van Hoei (met monstrans) 
en Liduina van Schiedam (met kruis). Onbekende Meester, ca. 1625. Leuven, Museum M.
© Lukas - Art in Flanders vzw. Foto: Dominique Provost.
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Afb. 10. Detail van het schilderij van de H. Begga. Van links naar rechts: Geertruida van 
Oosten met stigmata, Isabella van Hoei met monstrans, Liduina van Schiedam met kruis.
Leuven, Museum M. © Lukas - Art in Flanders vzw. Foto: Dominique Provost.
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Afb. 11. Ingekleurde gravure van Hieronymus Wierix in Het leven der HH. Maeghden 
(1626) van Heribertus Rosweydus. Liduina, met krans, ontvangt van een engel een rozentak 
uit het Paradijs. In deze levensschets wordt zij voorgesteld als ‘een seltsaem ende sonderlingh 
exempel van verduldigheyt, ende eene overgevinge in den wille des Heeren’. Tilburg, ub 
(bibliotheek voormalige Theologische Faculteit Tilburg), TFH-A 13646. Foto: Paul Slot.
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Afb. 12. Zilveren monstrans (hoogte 77 cm), in 1724 door de gezusters Allegondis en Anna 
de Groot geschonken aan de thans oud-katholieke parochie van de HH. Johannes de Doper, 
Maria Magdalena en Laurentius te Schiedam. Op de achterzijde van de voet (zie detailfoto) 
is Liduina afgebeeld, met haar attributen kruis en rozentak en in gezelschap van haar engel-
bewaarder. Foto: Jef Jansen.
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Afb. 13. Pastoor Paulus Jacobus van Leeuwen (1820-1881), drijvende kracht achter het pro-
ces dat leidde tot de bevestiging van de heiligheid van Liduina. In: De Katholieke Illustratie 
23 (1889/1890) 394.
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Afb. 14. Portret van Thomas a Kempis, 2001, olieverf op masoniet, vervaardigd door Arnout 
van Albada (* 1968). Zwolle, particulier bezit. Foto: Joop van Putten.
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Afb. 15. Bistumsarchiv Osnabrück (baos), Handschrift Fr08, f. 200r. Thomas van Kempen, 
Leven van de Heilige Maagd Liduina, aanvang van Boek 2. Foto: Georg Wilhelm.



Afb. 16. Hs. Liège, Bibliothèque du Grand Séminaire (bgs), Cod. 6 F 10, s. xvc, f. 166r. 
Thomas van Kempen, Leven van de Heilige Maagd Liduina, slot van Boek 2. 
Foto: Yves Charlier.
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3 Een heilige in volle glorie

3.1 Op weg naar pauselijke erkenning van Liduina’s heiligheid

Na het Ancien Regime en de Franse tijd groeide bij de rooms-katholieke gemeen-
schap in Schiedam het verlangen om Liduina’s status te verhogen. In 1838 verzocht 
pastoor M.A. Verwaijen tevergeefs bij de paus om toestemming voor de liturgische 
viering van haar feestdag, 14 april, in het voormalige bisdom Haarlem. De in 1853 
aangetreden pastoor P.J. van Leeuwen (zie afb. 13) ging anders te werk. Hij wist 
een deskundig team van geleerde priesters te formeren dat zich inzette voor de er-
kenning van Liduina als heilige. Daartoe bedacht hij een driestappenplan: eerst de 
verwerving door de Schiedamse O.L. Vrouw Visitatie parochie van enkele reli-
kwieën van Liduina, vervolgens de pauselijke goedkeuring van haar liturgische vie-
ring (voor de mis en het officie) en tot slot de verlangde erkenning als heilige.1 Vol-
harding en netwerken waren een absolute vereiste om tot de Romeinse instanties 
door te dringen. Een eerdere poging, in 1629, om haar zaligverklaard te krijgen had 
immers, voor zover bekend, geen weerklank gevonden in Rome (zie par. 2.4). Ove-
rigens werden er vanaf de tijd van de reformatie betrekkelijk weinig heiligverkla-
ringen uitgesproken door de opeenvolgende pausen: 56 in de periode tussen 1588 
en 1767, dus gemiddeld één heiligverklaring per drie jaar en drie maanden.2 Van die 
56 gaat het bovendien in minder dan de helft van de gevallen om heiligverklaringen 
in strikte zin; in meer dan de helft van de gevallen betreft het een zogenoemde ‘be-
vestiging van de verering’. 

Dat Liduina vierhonderd jaar na haar dood nog steeds niet officieel was zalig- of 
heiliggesproken is geenszins verbazingwekkend, als we bedenken dat voor het gros 
van de heiligen van de katholieke kerk nooit een zalig- of heiligverklaringspro-
ces is gevoerd. Des te opvallender is het massale, bijna stormachtige enthousiasme 
waarmee in het in 1853 opnieuw opgerichte bisdom Haarlem geijverd werd voor 
de ‘juiste papieren’ voor Liduina.3 Ongetwijfeld duidt deze tendens op een on-
verminderde of zelfs toegenomen waardering voor de Maagd van Schiedam, maar 
evenzeer op een bijzonder grote affectie van de Nederlandse katholieken voor 

1 Wilmer, De cultu publico, 17. Zie ook Kruitwagen, ‘Het proces der heiligverklaring’. Omstreeks 1840 maak-
ten rooms-katholieken ruim 40% uit van de bevolking van Schiedam, zie Noordegraaf, ‘Enige grepen’, 58. 
2 Vgl. Burke, Stadscultuur in Italië, 68-84. 
3 Het bisdom Rotterdam, waaronder Schiedam thans ressorteert, is pas in 1955 opgericht. 
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de paus. In de negentiende eeuw dachten de opeenvolgende pausen met heimwee  
terug aan de ‘christelijke middeleeuwen’; bijgevolg was het klimaat voor heiligver-
klaringen van middeleeuwse vromen gunstig. De inspanningen vanuit Schiedam en 
het bisdom Haarlem leidden uiteindelijk tot het gewenste resultaat: in 1890 werd Li-
duina heiligverklaard, of beter, haar verering als heilige werd door de paus erkend. 

Indien we de negentiende-eeuwse heilig- en zaligverklaringen in schema bren-
gen, dan vallen enkele zaken bijzonder op. Al met al werden er in die eeuw slechts 
acht heiligverklaringen uitgesproken (tezamen tachtig personen), tegen 56 zalig-
verklaringen (tezamen 350 personen) en 195 erkenningen of bevestigingen van een 
reeds lang bestaande verering (tezamen 395 personen). In de twintigste eeuw zou 
de verhouding tussen deze drie categorieën overigens weer veranderen naar onge-
veer evenveel heilig- als zaligverklaringen en nauwelijks nog bevestigingen van een 
verering. Een actieve paus op het gebied van uitspraken over heiligen was Leo xiii 

(1878-1903). Hij tekende voor vier heiligverklaringen (tezamen achttien personen), 
29 zaligverklaringen (tezamen 112 personen) en 56 bevestigingen van een verering 
(tezamen 177 personen).4 Tot deze laatste categorie behoorde Liduina. Het onder-
scheid in deze drie categorieën heeft, zeker met betrekking tot Liduina, tot misver-
standen geleid. Kort gezegd: impliceert de erkenning van haar verering nu dat zij 
heilig is of niet? Voor een belangrijk deel kan de verwarring hierover op het conto 
geschreven worden van de Rotterdamse pater kapucijn Bonaventura Kruitwagen, 
die in 1933 – het vijfde eeuwfeest van Liduina – een samenvatting vervaardigde van 
de hele procedure die duurde van 1873 tot 1890. Daarbij stelt Kruitwagen vlakaf 
dat de paus uiteindelijk niet de officiële titel van heilige aan Liduina heeft toege-
kend, ‘(…) hij heeft alleen goedgekeurd, dat Liduina, die reeds sedert eeuwen “za-
lige” of “heilige” werd genoemd, ook als zodanig in de openbare eredienst mocht 
aangeroepen en vereerd worden’.5 Laten we de stappen die leidden tot de ‘heilig-
verklaring’ nog eens nader bekijken. 

3.2 Het stappenplan van pastoor Van Leeuwen 

In 1861 poogde pastoor Van Leeuwen (zie afb. 13) van de Brusselse karmelites-
sen een deel van Liduina’s relikwieën te verkrijgen. De zusters durfden niet op zijn 
verzoek in te gaan, uit angst dat dit hen kwam te staan op een kerkelijke veroor-
deling. Opmerkelijk is dat zij nog in hetzelfde jaar op last van de pater provinciaal 
gestopt zijn met de liturgische viering van het feest van Liduina, misschien met de 
gedachte dat het daardoor gemakkelijker zou worden om later alsnog een deel van 
de relikwieën af te staan.6 Een opsteker voor Van Leeuwen was dat een vooraan-

4 Lauvrijs, Zalig- en heiligverklaringen, 152-155.
5 Kruitwagen, ‘Het proces der heiligverklaring’, 55. Vgl. Noordegraaf, ‘Enige grepen’, 62.
6 Na 1861 bleef in het klooster de gewoonte bestaan om op Liduina’s feestdag een met bloemen versierde  
ereboog (arca), met daarin haar relikwieën, op te richten, met gelegenheid voor de gelovigen om een aflaat te ver-



staand parochiaan, J.B. Nolet, in 1862 de zestiende-eeuwse grafzerk van Liduina 
kon overkopen van de kerkmeesters van de protestantse Janskerk. Deze steen werd 
ingemetseld in de muur van de kapel van het toenmalige St.-Liduinagesticht aan de 
Nieuwe Haven en is later overgebracht naar de basiliek van de H. Liduina en O.L. 
Vrouw van de Rozenkrans.7 

In 1869 richtten de bisschop van Haarlem, G.P. Wilmer (1861-1877), en de aarts-
bisschop van Mechelen, V.-A. Dechamps (1867-1883), op verzoek van pastoor Van 
Leeuwen een verzoek tot de H. Stoel om een gedeelte van de Brusselse relikwieën 
terug te mogen brengen naar Schiedam. Dit verzoek werd op 16 september 1869 
per decreet ingewilligd door Rome. Bijna twee jaar later, op 13 juni 1871, vond 
er een bijzondere plechtigheid plaats in het karmelitessenklooster te Brussel. In  
gezelschap van ettelijke kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, pastoor Van Leeu-
wen, en de hele zustergemeenschap opende nuntius Angelus Bianchi het reliek-
schrijn. Hierin trof men negen beenderen aan, waarvan drie grote en een kleine 
aan de O.L. Vrouw Visitatiekerk te Schiedam werden geschonken. De overige vijf 
(grote) beenderen bleven bij de zusters in Brussel.8 Hiermee had Van Leeuwen zijn 
eerste doel al bereikt.

De volgende stap was de samenstelling van een dossier met informatie ter sta-
ving van haar heiligheid. Dit werk werd verricht door een team professoren van 
het grootseminarie van Warmond, onder leiding van P. van der Ploeg. Op 9 mei 
1873 richtte bisschop Wilmer een verzoek tot de apostolische stoel om goedkeu-
ring te verkrijgen voor de publieke verering van de Dienares Gods, de Maagd van 
Schiedam, openlijk bekend als heilige (Sancta Nuncupata). Tegelijkertijd verzoch-
ten de bisschoppen van Utrecht (A. Schaepman), ’s-Hertogenbosch (J. Zwijsen), 
Roermond (A. Paredis), en Breda (J. van Genk) aan de paus om de viering van het 
officie en de mis van Liduina op 14 april als haar speciale feestdag, ook in hun bis-
dommen toe te staan.9 Een dag later richtte de aartsbisschop van Mechelen zich tot 
de paus met een brief waarin hij zijn adhesie betuigde aan de bisschop van Haar-
lem. Hij vergat niet te vermelden dat de relikwieën van Liduina al bijna drie eeu-
wen in zijn bisdom bewaard werden. De drie schrijvens werden samen met een uit-
gewerkt verzoekschrift (libellus supplex) en genoemd dossier (appendix documen-
torum) ter beoordeling voorgelegd aan de Romeinse instanties. Alles draaide om 
het ene verzoek van bisschop Wilmer aan de H. Stoel: de goedkeuring van de ver-
ering van Liduina, door de bevestiging dat deze verering, overeenkomstig de door 

dienen. Zie Wilmer, De cultu publico, 11-13 en doc. O, P, Q en T. Opmerkelijk is dat de zusters nog in 1860 een 
litanie lieten drukken ter ere van Liduina, ‘protectrice spéciale des affligés et des malades’.
7 Noordegraaf, ‘Enige grepen’, 59-60.
8 Wilmer, De cultu publico, 19; Caprara, Harlemen. confirmationis cultus, 107-112 (X, par. 13-17). Zie ook 
Kosters, Liduina van Schiedam en hare Heiligverklaring, 19-21.
9 Het expliciete verzoek aan de paus om ook de liturgische viering van Liduina’s gedenkdag toe te staan is  
begrijpelijk als we bedenken dat met name vanaf het pontificaat van paus Benedictus xiv (1740-1758) niet iedere  
zalig- of heiligverklaring automatisch een liturgische feestdag impliceerde, zie Hermans, Benedictis XIV en de  
liturgie, 312-317.
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Urbanus viii gestelde voorwaarde, al sinds onheuglijke tijden en zonder onder- 
breking bestaat.10 

In afwachting van het antwoord uit Rome verrichtte de kerkelijke rechtbank van 
het bisdom verder onderzoek om het verzoek van Wilmer te staven. Daartoe wer-
den in 1874 ook vier achtenswaardige senioren uit Schiedam geïnterviewd – of be-
ter: onder ede gesteld en verhoord – om te vertellen over de verering tijdens hun 
levensdagen. Hetzelfde gebeurde in 1875-76 ook met vier zusters van het Brusselse 
karmelitessenklooster, om de aldaar bestaande verering en liturgische gedachtenis 
van Liduina te staven. Alle vier Schiedammers wisten te vertellen dat voor zover 
zij zich konden herinneren Liduina in hun stad altijd als heilige was vereerd. Naast 
talrijke geschreven bronnen hechtte de rechtbank dus ook aan oral history. Alle in-
formatie werd door Van der Ploeg gebundeld in een fors dossier, gedagtekend 24 
april 1877. Na nog een laatste zitting van de rechtbank reisde pastoor Van Leeu-
wen namens Mgr. P.M. Snickers (1877-1883), de opvolger van Wilmer als bisschop 
van Haarlem, in 1878 met de processtukken naar Rome.11 

Het verzoek van het bisdom Haarlem aan Rome verwijst naar het hierboven 
reeds ter sprake gekomen decreet Caelestis Jerusalem Cives uit 1634 (zie par. 2.4). 
Hierin verbiedt paus Urbanus viii de verering van niet ‘pauselijk erkende’ zaligen 
en heiligen. Wat de wel ‘pauselijk erkende’ heiligen betreft, kunnen we denken 
aan al de degenen die met succes een proces van beatificatie of sanctificatie hebben 
doorlopen (een juridische procedure die door de Kerk in de dertiende eeuw is inge-
voerd), maar ook aan degenen die, los daarvan, vanouds al bekendheid, erkenning 
en vooral ook verering hebben genoten als heiligen. Deze laatste groep van onver-
valste, maar niet kerkrechtelijk heiligverklaarde heiligen is veel groter dan de groep 
heiligen die wel heilig zijn verklaard volgens de canonieke procedure (met andere 
woorden: Maria, Johannes de Doper, de apostelen en talloze anderen zijn nooit 
onderworpen aan een canonisatieproces). De verbodsbepaling van paus Urbanus 
was met name gericht tegen de talrijke culten die zonder pauselijke toestemming 
waren ontstaan rond personen die pas in de late Middeleeuwen of nog later wa-
ren gestorven. Vandaar dat Urbanus een uitzondering maakte voor hen die reeds 
sinds onheuglijke tijden werden vereerd met toestemming van paus of bisschop.12 
Volgens ‘Haarlem’ was die uitzondering evident van toepassing op Liduina. Het 
streven was daarom volledig gericht op de pauselijke erkenning van haar heilig-
heid, een heiligverklaring volgens de toen geldige kerkrechtelijke procedures was 
immers niet aan de orde. De hierboven geciteerde uitspraak van Kruitwagen (par. 
3.1) dat de paus de titel van heilige niet heeft toegekend aan Liduina, suggereert ten 
onrechte dat Liduina slechts vereerd mag worden ‘alsof’ zij een heilige is. Het ging, 
nogmaals, niet om de pauselijke toekenning maar om de pauselijk erkenning van 
haar heiligheid, wat uiteindelijk ook is geschied.

10 Wilmer, De cultu publico, vooral p. 20 (het verzoek).
11 Caprara, Harlemen. confirmationis cultus, 148-171 (xii); Kruitwagen, ‘Het proces der heiligverklaring’, 56-58.
12 Kosters, Liduina van Schiedam en hare Heiligverklaring, 21-22; Lauvrijs, Zalig- en heiligverklaringen, 32-33.
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Indien Rome instemde met het oordeel van de Haarlemse rechtbank, kon dat 
met een uitspraak bevestigd worden. In 1882 werd het dossier van Van der Ploeg 
door Augustinus Caprara, die door de Congregatie van de Heilige Riten was aan-
gesteld tot promotor fidei (een functie die ook bekend is als ‘advocaat van de dui-
vel’), bewerkt en in druk uitgegeven. Op basis hiervan werd in 1884 een Positio 
super cultu immemorabili vervaardigd die door kardinaal Pitra namens genoemde 
Congregatie naar de opvolger van Snickers als bisschop van Haarlem, Mgr. C. Bot-
temanne (1883-1903), werd gestuurd. Het Romeinse standpunt in de Positio was 
hoopgevend voor het thuisfront: er werd meegedeeld dat de oude verering niet in 
tegenspraak was met de decreten van paus Urbanus. De fel begeerde erkenning van 
Liduina’s heiligheid was eindelijk in zicht.13 Voor Pastoor Van Leeuwen kwam dit 
positieve bericht helaas te laat. Hij was reeds in 1881 overleden, hetzelfde jaar als 
waarin de O.L. Vrouwe Rozenkranskerk, thans basiliek van de H. Liduina en O.L. 
Vrouw van de Rozenkrans, in gebruik werd genomen. 

In 1890 kwam de lang verbeide bevestiging. Op 14 maart van dat jaar deelde de 
Congregatie der Heilige Riten namens paus Leo xiii mee dat de uitspraak van de 
Haarlemse rechtbank uit 1878 door genoemde Congregatie en vervolgens door 
paus Leo xiii was bekrachtigd: Liduina behoort inderdaad tot die groep waarvoor 
paus Urbanus viii eertijds een gunstige uitzondering had gemaakt.14 Voor de theo-
logisch en kerkrechtelijk geschoolde clerici van het bisdom Haarlem was dit klare 
taal: Liduina was dus een heilige. Van het predikaat zalige kon beter worden afge-
zien, aangezien het statuut van zaligen in de achttiende eeuw was veranderd (zie 
par. 2.4). Toch heeft de zuinige formulering van de Romeinse instanties – wel de 
bevestiging dat Liduina tot de gunstige uitzonderingen behoorde, maar geen posi-
tieve verwoording dat zij klip en klaar een heilige is – al snel tot misverstanden ge-
leid, getuige de interpretatie van Kruitwagen. 

Hoe het ook zij, na eeuwen te zijn vereerd in Schiedam en in enkele Belgische 
plaatsen, door gezaghebbende prelaten uitbundig te zijn geprezen om haar lijd-
zaamheid en te zijn gepropageerd als lichtend voorbeeld voor geestelijke maag-
den en langdurig zieken,15 was Liduina eindelijk een officiële heilige geworden. In 
Schiedam en in de rest van het bisdom Haarlem werd dit heuglijk nieuws uitbun-
dig gevierd in de daaropvolgende aprilmaand. Bij een bezoek aan haar relikwieën 
in de O.L. Vrouw Visitatiekerk konden aflaten verdiend worden en 14 april, haar 
sterfdag, was voortaan een officiële kerkelijke feestdag voor het hele bisdom Haar-
lem. Vanaf 1892 was er een door Rome goedgekeurd officie (getijdengebed) voor 
Liduina ter beschikking. Geen apart misformulier, dat bleef de mis Dilexisti, ge-

13 Pitra, Harlemen. Confirmationis cultus (...) Positio super cultu immemorabili. Tot 1969 waren zalig- en hei-
ligverklaringen een zaak van de Congregatie van de Heilige Riten. Pas in dat jaar werd een aparte Congregatie 
voor Heilig- en Zaligverklaringen opgericht, zie Akveld, De Romeinse Curie, 144.
14 Van Dijk, Het leven der H. Liduina, 116-117.
15 Zo verscheen in 1862 te Parijs van de hand van Coudurier, Vie de la Bienheureuse Lidwine, vierge, modèle  
des malades et infirmes. Dit boekje kende een tweede editie in 1899 en werd vertaald in het Italiaans en het  
Nederlands.
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meenschappelijk voor maagden die niet de marteldood zijn gestorven.16 Hiermee 
waren alle doelen van pastoor Van Leeuwen bereikt.

Van groot belang voor Liduina’s verering internationaal bleek het bezoek te 
zijn dat de excentrieke Franse bekeerling Joris-Karl Huysmans en zijn vrienden 
aan Schiedam brachten in het jaar van haar heiligverklaring. Zij hadden zich op 
een domper voorbereid: in hun Baedeker reisgids stond niets positiefs over Schie-
dam en Liduina bleef hierin zelfs helemaal onvermeld. Hun stemming sloeg echter  
geheel om toen zij in de rooms-katholieke St. Jan de Doperkerk een feeëriek ver-
licht beeld van Liduina ontwaarden, waarna een gebedsdienst begon met vele hon-
derden gelovigen. Huysmans was verbaasd over het hoge percentage mannen, in 
Frankrijk kwam zoiets niet voor! Uit dit bezoek sproot een uitbundige Liduina-
biografie voort (1901), waarin Huysmans niet alleen Liduina bezingt, maar hij  
tevens zowat alles looft wat Nederlands en Schiedams is, zelfs het bereidingsproces 
van de plaatselijke jenever maakt grote indruk op hem. Zijn boek kende meerdere 
edities in hoge oplagen en maakte de Maagd van Schiedam in een keer tot een be-
kendheid in het Franse taalgebied.17

Heel wat nuchterder over wat hij aantrof was pater Vincent Scully, die een schit-
terende Engelse vertaling van Thomas van Kempens Vita Lidewigis vervaardigde, 
bij zijn bezoek aan Schiedam in 1906. Daar vernam hij dat Liduina nog altijd bij 
zowel katholieke als protestantse inwoners aanzien genoot, zij was immers be-
schermheilige tegen stadsbranden. In de inleiding op zijn vertaling weet hij nog 
meer positieve dingen over de plaatselijke verering te vertellen, maar toch kan hij 
zijn ogen niet sluiten voor de schaduwzijde van Liduina’s geboortestad:18

But, for the rest, it is well understood that Schiedam is not a town of which Dutchmen 
boast, or to which tourists crowd. Its staple industry is gin, and the whole atmosphere is 
impregnated with the odour of the boiling grain used in the manufacture; and were it not 
for the redeeming native virtue, this town alone of all I had seen in the Netherlands would 
be positively dirty.

3.3 Bij het vijfde eeuwfeest

Mede dankzij de initiatieven van het in 1926 te Schiedam opgerichte St.-Liduina 
comité, werd de verering van de Maagd van Schiedam een zaak van heel katholiek 
Nederland. Het jaar 1933, toen haar vijfde eeuwfeest werd gevierd en de viering 

16 Van Dijk, Het leven der H. Liduina, 130-137 (bijlage iv); Kruitwagen, ‘Het proces der heiligverklaring’, 109-
110; Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 1, 692-703 (Schiedam, H. Liduina); Noordegraaf, 
‘Enige grepen’, 58-65. Over de liturgie van Liduina, zie ook Huysmans, Sainte Liduine de Schiedam, 345-368.
17 Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam, 319-341. Over de persoon van Huysmans, zie bijvoorbeeld Bri-
caud, Huysmans; Groenendaal, ‘Lydwine de Schiedam (sainte)’; Nissen, Eene zachte aanraking. Ook in het 
Duitse taalgebied was Liduina geen onbekende, zie bijvoorbeeld Schulte, Legendenperlen.
18 Scully (ed.), St Lydwine of Schiedam, 41. In de Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English 
Language (1975) lezen we bij het woord ‘Schiedam’: ‘a type of gin, made at Schiedam, Holland’.
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van haar feestdag werd uitgebreid tot de gehele Nederlandse kerkprovincie, bete-
kende een absoluut hoogtepunt. Ter voorbereiding hierop lanceerde genoemd co-
mité een speciaal maandschrift, Sancta Liduina. Aanleiding tot dit initiatief was een 
artikel van de karmeliet Titus Brandsma († 1942), waarin deze zich de vraag stelt: 
‘wat er bij het Nederlandsche volk is overgebleven van de Liduina-vereering, waar-
in onze voorouders toch zo hebben uitgeschitterd?’ Blijkbaar niet veel, of in ieder 
geval te weinig, want de tientallen artikelen in het maandschrift dienden om de Ne-
derlandse katholieken te leren Liduina meer – of weer – lief te hebben en te ver-
eren. Pas dan waren zij voldoende voorbereid om aan de Schiedamse heilige hulde 
te brengen bij haar eeuwfeest.19

De artikelen in Sancta Liduina plaatsen de Schiedamse heilige in een wijd spec-
trum. De lezer: (1) wordt ingewijd in de laatmiddeleeuwse kerkgeschiedenis van 
Schiedam (en van het graafschap Holland) en in het levensverhaal van Liduina; (2) 
wordt op de hoogte gesteld van de wapenfeiten uit haar lange vereringsgeschiede-
nis; (3) krijgt beeldrapportages aangeboden van de kerken in Schiedam, relikwie-
en, beelden en prentjes van Liduina; (4) ontvangt uitleg over de precieze aard van 
de – door de desbetreffende auteurs gewenste – actuele devotie tot Liduina (in het 
tweede kwart van de twintigste eeuw dus). Deze devotie, die in later jaren niet al-
leen aan volwassenen, maar ook opvallend vaak aan kinderen werd aanbevolen, be-
stond, net als in vroeger tijd, vooral uit de verering van Liduina als voorbeeld van 
lijdzaamheid, en als eucharistische heilige.20

In Sancta Liduina wordt het lijden van Liduina geduid als een vorm van navol-
ging van Christus, een navolging die ons tot voorbeeld mag strekken, omdat ‘lijden 
op aarde de zekerste waarborg is van verblijden in het hiernamaals’.21 Ofschoon 
deze woorden naadloos lijken aan te sluiten op haar levensverhaal, werd er toch 
een heel andere devotie gepropageerd dan die ‘waarin onze voorouders hebben uit-
geschitterd’. Zo leggen de verschillende auteurs in Sancta Liduina er voortdurend 
de nadruk op dat Liduina een voorbeeld heeft gegeven dat door iédereen kan wor-
den nagevolgd, al vermag de mens niets zonder Gods hulp: ‘Uit ons zelf kunnen 
wij niets en zijn we nog zwakker dan Liduina als klein meisje; met de krachten van 
God kunnen wij echter – net als de gelouterde Liduina – ook helden en heldinnen 
worden van geduld en lijdensliefde’.22 Enerzijds blijft de Maagd van Schiedam zo 
een tijdloos voorbeeld van een vrouw die erin slaagde haar eigen smarten met die 
van Jezus te verenigen voor de uitboeting van de zonden der wereld, om zo namens 
hem het verlossingswerk te kunnen voortzetten. Anderzijds is Liduina geen onna-

19 A.J. Raaffels, P. Groenendaal, C. Kramers, Th.J. Oostendorp & L.J. Stolwijk (red.), Sancta Liduina. Gewijd 
aan de voorbereiding van het Ve eeuwfeest, 18 afleveringen (Schiedam: St. Liduina-Comité, oktober 1931 – april 
1933) 320 p. Het citaat van de redactie, in Sancta Liduina 1 (1931-1932) 2, is overgenomen uit Brandsma, ‘Tere-
sia Neumann’. 
20 Zie vooral de achttien ‘Overwegingen’ van pater C. Keulers m.s.c. in Sancta Liduina.
21 Keulers, ‘Lidwina’s voorbestemming’. Keulers merkt voorts op dat het met dit voorbeeld voor ogen mis-
schien gemakkelijker is om de ‘wereldcrisis’ door te komen.
22 Keulers, ‘Lidwina’s val op het ijs’.
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volgbaar voorbeeld meer zoals in de late middeleeuwen, of een voorbeeld voor een 
religieuze ‘elite’ (de geestelijke maagden of kloppen), maar een navolgbaar voor-
beeld voor álle katholieken. Aan ieder van hen wordt opgedragen iets van het lij-
den van de Heer op zich te nemen; het ‘plaatsvervangend eerherstel’ (vgl. par. 1.2) 
is voortaan een volkse aangelegenheid geworden.23 

Overigens wisten sommige groeperingen, zoals de door de jezuïet Jacques van 
Ginneken opgerichte vrouwenbewegingen ‘Vrouwen van Bethanië’ (1919, in 1932 
veranderd tot religieuze congregatie) en ‘Vrouwen van Nazareth’ (1921), zich in 
zo extreme mate toe te leggen op eerherstel dat zij ver boven het ‘volkse’ uitste-
gen. Zij praktiseerden zo te zeggen een soort ‘strijdbare lijdzaamheid’ waarmee 
zij de wereld tot het zuivere katholieke geloof wilden bekeren. Met dat doel voor 
ogen richtten de Vrouwen van Nazareth in 1928 de ‘Graal’ op, een beweging waar-
bij zich in de volgende jaren vele duizenden katholieke vrouwen en meisjes aan- 
sloten. Net als voor de geestelijke maagden in de zeventiende en achttiende eeuw gold  
Liduina ook voor veel van deze vrouwen en meisjes als een belangrijk voorbeeld-
figuur. Voor een speciale afdeling van de Vrouwen van Bethanië die zich bijzon-
der toelegde op ascese en gebed, bedacht Van Ginneken de naam ‘Sint Lidwina’s 
lotgenoten’.24 

De positieve en constructieve betekenis die de schrijvers in Sancta Liduina keer 
op keer toekennen aan het lijden is verbluffend. Hun redenering luidt dat dit, ook 
al is het onaangenaam voor het lichaam en het gemoed, geen kwaad of straf is die 
we moeten vermijden. Integendeel, de enige wijsheid is het om het lijden te aan-
vaarden als iets goeds en zegenrijks. Wie het vervloekt, kan er immers niet aan ont-
snappen en is uiteindelijk gedoemd om ook zichzelf te vervloeken. ‘Wie het lijden 
draagt, is als een blije man, die een zware zak vol schatten naar huistoe draagt’.25 
Dat deze mentaliteit in bredere kring bestond dan alleen bij de schrijversgroep 
rond Sancta Liduina, kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de grote belangstelling 
die onder veel katholieken in Nederland, België en andere landen bestond voor 
de Duitse (Beierse) visionaire Therese Neumann, die volgens sommige getuigen 
vanaf 1926 tot aan haar dood in 1962 in leven bleef van alleen water en de commu-
nie. Haar vasten, kwalen, medische onderzoekingen, extasen en visioenen, dat al-
les bracht menigeen – zoals Titus Brandsma in zijn bovengenoemde artikel – ertoe 
om haar te vergelijken met Liduina, die vijf eeuwen eerder al een gelijkaardig leven 
had geleid. Maar bovenal, de kern van de ‘boodschap uit Konnersreuth’ luidde dat 
lijden meer waard is dan apostolaat.26

23 De grote waardering voor plaatsvervangend eerherstel onder rooms-katholieken, vergrootte de afstand tus-
sen protestant en katholiek nog verder, zie bijvoorbeeld Schilder, ‘Lidwina van Schiedam’.
24 Derks, Heilig moeten, 154.
25 Keulers, ‘Jezus’ en Lidwina’s lijden’. Vgl. Idem, ‘Lidwina’s lijdensvreugde’. Ook de feestrede in april 1932, 
één jaar voor het vijfde eeuwfeest van Liduina, was gewijd aan de zin van het lijden, zie Van Noord, ‘Feest-
woord’.
26 Brandsma, ‘Teresia Neumann’. Zie ook Munsters, ‘De Schiedam-Konnersreuth-parallel’. 



 3.3 Bij het vijfde eeuwfeest 73

Het Schiedamse Liduina-comité voelde blijkbaar de wind zo in de zeilen dat het 
er – nog steeds in 1933 – niet voor terugdeinsde samen met het Nederlandse epis-
copaat petities te richten tot bisschoppen alom over de wereld om de paus te be-
wegen Liduina uit te roepen tot universele patrones van het zieken-apostolaat.27 In 
eigen land werd ook aan gezonde katholieken duidelijk gemaakt dat, met zo’n stra-
lend voorbeeld voor ogen, het niet paste om te klagen over de grote economische 
crisis in de jaren dertig.28 Een bijkomend effect van de opwaardering van het lijden 
was volgens deze visie dat zieke medemensen, dankzij de Liduinadevotie, een ze-
kere waardigheid konden ontlenen aan hun ziekbed. Net als eens Liduina had ge-
daan, konden zij allen hun lijden offeren aan God ter delging van de straffen die 
overleden medegelovigen moesten ondergaan in het vagevuur.29 Een uitbundige 
typering van het lijden als levensvervulling treffen wij al in 1928 aan in de toen ver-
schenen biografie van Liduina van de hand van de pater lazarist Hubert Meuffels:30

(…) zolang naar het voorbeeld van de Goddelijke Zaligmaker (…) ontelbare zielen, zus-
ters van Liduina, hun geluk vinden in het bidden en het lijden voor de medemens, zolang 
zal onze aarde, ondanks alle uitwassen en wanstaltigheden, de plaats blijven waar God (…) 
zijn werk van barmhartigheid, van verlossing en van liefde blijft voortzetten. 

Ook de eucharistische dimensie van Liduina’s levensverhaal wordt in Sancta  
Liduina anders geïnterpreteerd en gewaardeerd dan in vroeger eeuwen. Net als in 
haar middeleeuwse vitae wordt erop gewezen dat de H. Communie de krachtbron 
is om het lijden te kunnen dragen, maar meteen daarna vernemen de lezers dat zij 
in vergelijking met Liduina en haar tijdgenoten in een bevoorrechte positie ver-
keren. In de late middeleeuwen was het immers gebruikelijk dat christenen slechts 
eenmaal per jaar, met Pasen, te communie gingen; Liduina kon pas toen zij al eni-
ge jaren op haar ziekbed lag, gedaan krijgen dat zij ongeveer twintig maal per jaar 
de communie mocht ontvangen. Na het eerste decennium van de twintigste eeuw 
was het katholieken echter toegestaan om wekelijks, zelfs dagelijks, te communi-
ceren.31 Eigenlijk – zo wordt aan het katholieke publiek voorgehouden – zouden 
wij ons moeten schamen, dat wij uit zoveel méér communies zoveel mínder gees-
telijk voordeel weten te halen. In feite verkeert ieder van ons, dankzij de moge-
lijkheid om veelvuldig te communiceren, in de ideale positie om heilig te worden; 
laten we dan ten minste trachten om, met Liduina als voorbeeld, uit het eucharis-
tisch brood de kracht te putten die het zo overvloedig bevat.32 Tot in de jaren 1960 
werd in menige parochiekerk of verzorgingshuis met regelmaat een ‘eucharistisch 
triduüm’ voor zieken gehouden, waarbij Liduina als voorbeeld werd voorgehou-

27 Warnink, ‘Feestelijke perspectieven’, 218-219.
28 Keulers, ‘Lidwina’s onzegbare kwalen’.
29 Keulers, ‘Lidwina en de geloovige zielen’.
30 Meuffels, De H. Liduina van Schiedam, 148.
31 Caspers, De eucharistische vroomheid, 222, 274 (over Pius x); Nissen, ‘Mobilizing the Catholic Masses’. 
32 Keulers, ‘Liduina’s H. Communies’.
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den.33 Dit gold niet alleen voor Nederland maar ook voor Vlaanderen, waar na de 
verschrikkingen van de eerste wereldoorlog door de in 1999 zaligverklaarde pater 
Edward Poppe († 1924) werd gewezen op de louterende waarde van het lijden en 
op de kracht die uitgaat van de eucharistie om dit alles te dragen. Fameus – of mis-
schien bizar – is de uitspraak die aan Poppe wordt toegeschreven: ‘werken is goed, 
bidden is beter, doch lijden is best’.34 

Ofschoon het vijfde eeuwfeest in 1933 gewijd was aan een middeleeuwse heilige, 
wordt herhaaldelijk naar voren gebracht dat Liduina in alle opzichten een actuele 
heilige is.35 Zo passen haar lijdzaamheid en haar fixatie op het sacrament van de eu-
charistie perfect bij de oproep tot boete en eerherstel die paus Pius xi in 1928 deed 
in zijn encycliek Miserentissimus Redemptor. Pius droeg de gelovigen op tot boe-
tedoeningen en andere geloofshandelingen ter genoegdoening van de vele beledi-
gingen die nog dagelijks Christus worden aangedaan. 36 

Na de ideologische voorbereiding in Sancta Liduina werd het vijfde eeuwfeest 
dagenlang uitbundig gevierd in Schiedam, onder meer met een opvoering van een 
groots openluchtspel door 7000 meisjes van de Graal in het plaatselijke Xerxes sta-
dion. Ook hier luidde de boodschap dat ‘er moest worden geleden voor de redding 
van de wereld en dat het lijden moest worden verwelkomd en omhelsd. Hoe meer 
lijden men te verwerken kreeg en hoe meer men moest versterven, hoe welgeval-
liger het God was’.37 Een blijvende innovatie in 1933 was de jaarlijkse gebedstocht 
door Schiedam, thans op de tweede zondag na Pasen. Tijdens deze ‘Stille Omgang’ 
wordt – net als bij de bekende Stille Omgang in Amsterdam – afgezien van uiterlijk 
vertoon, muziek en gezang.38 Binnen Nederland en Vlaanderen werd de verering 
van Liduina als patrones van de langdurig zieken gestadig doorgegeven met behulp 
van massaal geproduceerde prenten en beeldjes voor de huiskamers van katholie-
ke gezinnen, godsdienstig toneel, en (jeugd)boeken.39 Binnen het Rijke Roomse  
Leven, met zijn massale manifestaties om te streven naar eerherstel40 en zijn ‘eucha-
ristische fascinatie’,41 nam de Maagd van Schiedam een ereplaats in. 

Eerherstel was het doel dat Liduina voor ogen stond; de betrachting van de deugd 
van de lijdzaamheid was het middel om dat te bereiken. Wat het doel, eerherstel, 

33 In Nederland werd het eerste ziekentriduüm gehouden in juli 1925 in de parochiekerk te Bloemendaal, zie 
Jansen, ‘Het ziekenapostolaat’, op p. 136 wordt een uitspraak van paus Pius xi aangehaald: ‘Het lijden is de hoog-
ste vorm van gebed’.
34 Van de Velde, De wereld van Edward Poppe.
35 Wat de combinatie van de persoon van Liduina en ‘het streven naar eerherstel’ extra elan gaf, was de genoem-
de Liduina-biografie, Sainte Lydwine de Schiedam van Huysmans, zie Manders, ‘Joris-Karl Huysmans’ Sainte 
Lydwine de Schiedam’; Noordegraaf, ‘Enige grepen’, 66; Talar, ‘A Naturalistic Hagiography’.
36 Jansen, ‘De Heilige Liduina. Bij het naderend vijfde eeuwfeest’.
37 Derks, Heilig moeten, 286.
38 Vgl. Margry, ‘Stille omgang als civil religion’. 
39 Margry & Caspers, Bedevaartplaatsen in Nederland, deel 1, 692-703 (Schiedam, H. Liduina); Noordegraaf, 
‘Enige grepen’, 71.
40 Het streven naar eerherstel werd in de decennia voor de tweede wereldoorlog aanzienlijk versterkt door de 
H. Hartdevotie, zie Caspers, ‘Eerherstel’, 106-112. 
41 Vgl. Post, ‘“Een mooi spelletje …”’; Idem: ‘The Pure Life of Grietje Schouten (1915-1947)’. 
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betreft, dit deelde zij met vele vrome mannen en (vooral) vrouwen vóór haar tijd 
en ná haar tijd. Wat het middel ‘lijdzaamheid’ betreft, hierin stond zij op eenzame 
hoogte. Eerherstel door middel van activiteiten die voortkomen uit de deugd van 
de lijdzaamheid, zoals vasten, waken en pijn verdragen, is een belangrijke constan-
te in Liduina’s vereringsgeschiedenis. Latere generaties namen dit streven van haar 
over, zij was immers hun ‘spiegel van lijdzaamheid’. De wijze waarop in de loop 
der eeuwen uitvoering is gegeven aan dat streven, is echter sterk uiteenlopend. 

Eerherstel, lijdzaamheid, ascetische praktijken en eucharistische fascinatie, het 
lijkt wel of katholiek Nederland weer in de late middeleeuwen was aanbeland. Het 
opnieuw oproepen van het levensgevoel van de collectieve christenheid uit de tijd 
voor de komst van de reformatie was inderdaad de intentie van de geestelijke over-
heid. Maar toch waren de verschillen, hoe kan het ook anders, tussen de eigentijdse 
vereerders van Liduina en haar vereerders ten tijde van het vijfde eeuwfeest levens-
groot. Voor haar tijdgenoten was Liduina iemand die namens hen eerherstel bracht 
aan God. Zelf achtten zij zich daar als gewone stervelingen niet toe in staat; het zou 
van hoogmoed hebben getuigd indien zij dat wel hadden gedaan. Voor haar vroeg 
twintigste-eeuwse vereerders gold nagenoeg het omgekeerde: aan hen werd door 
de geestelijkheid verkondigd dat alle rooms-katholieken in den lande zich als eer-
herstellers dienden te gedragen, door zich in te zetten voor de bekering van zon-
daars, van de hele wereld zelfs. De hoge moeilijkheidsgraad waarmee Liduina zelf 
nog te maken had om te kunnen blijven volhouden, telde niet meer. Eenieder kon 
zich immers innerlijk versterken door middel van de veelvuldige heilige commu-
nie.42 Pijngrenzen hoefden geen beletsel meer te vormen voor de gelovigen, aldus 
deze zegslieden. Van onnavolgbare voorspreekster was Liduina stap voor stap ge-
worden tot navolgbaar voorbeeld, in de zeventiende en achttiende eeuw voor de 
geestelijke maagden, later voor alle rooms-katholieke gelovigen. 

3.4 Thuis in Schiedam

Na de tweede wereldoorlog poogde de katholieke kerk in Nederland verwoed om 
het Rijke Roomse Leven voort te zetten. Dat Liduina nog altijd een prominen-
te heilige was, blijkt uit de (soms nog vooroorlogse) jeugdboeken over haar, die 
op katholieke scholen aanbevolen leesstof waren.43 Toch drong geleidelijk het be-
sef door dat het geen pas geeft om middeleeuwse heiligen te propageren als voor-
beeld van lijdzaamheid. Binnen het veranderde mens- en wereldbeeld dat vanaf 
ca. 1960 onder katholieken, niet in het minst onder die in Nederland, inzette, was 
geen plaats meer voor een voorbeeldfiguur als Liduina. In snel tempo veranderde 

42 Caspers, ‘Catechese over de mis’ (over de heilzame werking die aan de veelvuldige communie werd toe- 
geschreven).
43 Bijvoorbeeld Bouws, Het gouden boek (heiligenverhalen, door een kapelaan verteld aan een ziek meisje, 
‘Liedje’ geheten); Sassen, De lijdensbloem van Schiedam; Westerman, Het bed vol doorns.
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de Nederlandse katholiek tot een moderne Westerse mens, voor wie zelfontplooi-
ing (in het hiernumaals) belangrijker is dan lijdzaamheid (met een schuin oog op 
het hiernamaals) en voor wie maatschappelijk handelen de voorkeur geniet boven 
‘plaatsvervangende’ boetedoeningen. Een treffend voorbeeld van deze paradigma-
wisseling is de in 1980 verschenen ‘kritische hagiografie’ van de hand van de ze-
nuwarts P.J. Stolk. In dit boek wordt de lijdzaamheid van Liduina zelfs geredu-
ceerd tot een vorm van hysterie.44

In april 1983 werd in Schiedam de Nationale Viering van de 550ste sterfdag van 
Sint Liduina van Schiedam gehouden met een triduüm. De Schiedamse pastoor P. 
Vismans had alles goed georganiseerd. Op donderdag 14 april stond er een plech-
tige hoogmis op het programma, met de bisschop van Groningen, Mgr. J. Möller, 
als hoofdcelebrant; op vrijdag 15 april een plechtig lof, geleid door Mgr. Th. Hen-
drikse, oud hulpbisschop van Utrecht. Op zondag 17 april was het programma 
het meest uitgebreid: eerst een plechtige hoogmis met de pauselijke nuntius, Mgr. 
Wüstenberg, als hoofdcelebrant, vervolgens een stille omgang door de stad en tot 
slot een plechtig lof door de bisschop van Rotterdam, Mgr. A.J. Simonis. Al kon 
Liduina nog altijd rekenen op de belangstelling van de kerkelijke overheid, van 
echt spektakel en ruime betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen, zoals 
bij het vijfde eeuwfeest, was geen sprake meer.45 

Maar in het vergeethoekje is ze bepaald niet terechtgekomen. In de kalender 
van de hele Nederlandse kerkprovincie prijkt haar feest op 14 juni; al in 1974 is 
deze datum in de plaats gekomen van 14 april.46 Jaarlijks, op de tweede zondag na  
Pasen is er nog altijd een kleine bedevaart naar de Schiedamse kerk van de H.  
Liduina en O.L. Vrouw Rozenkrans, waar een deel van haar relikwieën wordt be-
waard.47 Ook in andere Schiedamse kerken heeft zij een eigen liturgische vierdag. 
Daarnaast geldt dat zij door velen wordt gekoesterd, ook buiten de rooms-katho-
lieke kerkgemeenschap. Zij behoort immers tot het religieus en cultureel erfgoed 
van alle Schiedammers.

44 Stolk, De maagd van Schiedam. Vgl. Van Oerle, ‘Liedwy von Schiedam: Mystica oder Hysterica?’
45 Bij het 25-jarig pastoorsjubileum van Vismans in 2006 werd in de westelijke muur van het zuidelijk dwars-
schip van de basiliek een prachtig glas-in-loodraam geplaatst van Henk van Kooy, voorstellende Liduina en haar 
engel. In dezelfde kerk zijn ook Liduina ramen uit 1890 en 1924. Zie Rosier, Een pelgrimstocht. 
46 De liturgische viering van het Liduinafeest op 14 april moest in de praktijk vaak worden uitgesteld of zelfs 
afgesteld, vanwege de voorrang van de viering van andere hoogtijdagen rond Pasen, zie bijvoorbeeld Warnink, 
‘De feestdag van de H. Liduina’. Zie ook Torsy, Die Eigenkalender, 83; Getijdenboek voor elke dag, 161N-170N 
(14 juni, ‘H. Lidwina, maagd’, met als tweede lezing een hoofdstuk uit de Vita Lidewigis van Thomas van Kem-
pen (II, 1)).
47 Vanwege de cultus van Liduina is deze kerk in 1990 door paus Johannes Paulus ii verheven tot basiliek, zie 
Casaroli, ‘Aedes sacra S. Liduinae’. De skeletdelen die in 1947 in de Grote Kerk (de oude St. Johannes de Doper-
kerk) werden gevonden (zie par. 2.2), zijn in de jaren 1980 verder onderzocht. Het onderzoek wees uit dat het 
inderdaad om de stoffelijke resten van Liduina gaat. Op 15 maart 1986 zijn deze officieel door de hervormde 
gemeente aan de rooms-katholieke parochie St. Liduina en O.L.V. van de Rozenkrans overgedragen. In de ge-
lijknamige basiliek worden ze bewaard, in afwachting van de kerkelijke erkenning als relikwie, zie Noordegraaf, 
‘Enige grepen’, 56-57. 
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Soms flikkerde iets van haar oude roem weer op via de media, zoals in 1997, toen 
een geblesseerde Duitse kunstrijdster op de schaats, Tanja Szewczenko, Liduina 
om haar voorspraak vroeg.48 Vanwege haar ongeluk op vijftienjarige leeftijd geldt 
de Maagd van Schiedam namelijk niet alleen als patrones van chronisch zieken en 
mensen met een beperking, maar ook van ijshockeyers, kunstrijders op de schaats 
en schaatsenrijders in het algemeen. Mede dankzij de boeiende Vita Lidewigis van 
Thomas van Kempen stemt Liduina nog steeds aan tot nadenken. Met name de 
kwestie van haar zelfopoffering blijft boeien. Is zij echt een heilige, dat wil zeg-
gen een geslaagd navolger van Christus die immers ook zichzelf heeft weggecijferd 
voor de mensheid? Of spreekt uit haar leefwijze een overdreven verheerlijking van 
het lijden?49 De beantwoording van dergelijke vragen valt buiten het bestek van 
deze studie; het verhaal van Liduina van Schiedam gaat verder.

48 Prauss, ‘Dankzij de “ijsheilige” Lidwina’.
49 Zie bijvoorbeeld Jolande Withuis, ‘Lijden, strijden, heilig worden’.
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Thomas van Kempen

Het leven van de 
Heilige Maagd Liduina

vertaald door Rijcklof Hofman



Toelichting op de vertaling

Voor de vertaling van Het Leven van de Heilige Maagd Liduina heb ik gebruik- 
gemaakt van de standaardeditie van de Opera omnia van Thomas van Kempen (zie 
afb. 14), bezorgd door M.J. Pohl.1 Pohl kon voor zijn editie beschikken over het 
handschrift waarin Thomas van Kempen in of kort na 1448, maar in ieder geval 
voor 1455 eigenhandig de definitieve versie van verschillende door hem geschreven 
werken, waaronder het Leven van de Heilige Maagd Liduina, aan het papier heeft 
toevertrouwd, de zogenaamde autograaf.

De nog bestaande handschriften waarin het Leven van de Heilige Maagd  
Liduina is overgeleverd

Pas nadat de tekst van het Leven van de Heilige Maagd Liduina in 1600 door 
Sommalius in druk was gegeven,2 vond deze een ruimere verspreiding. Daarvoor 
kende de tekst een aanzienlijk minder grote populariteit. Uit de vijftiende eeuw 
zijn ons slechts zes in handschrift overgeleverde tekstgetuigen bekend, waarvan 
er twee door oorlogsgeweld verloren zijn gegaan.3 De belangrijkste daarvan is de 
al genoemde autograaf, die Thomas schreef in het klooster Sint Agnietenberg bij 
Zwolle, waar hij het grootste deel van zijn leven heeft doorgebracht,4 in de schrift-
soort cursiua libraria, met tendensen van hybrida schrift (zg. C / H cursief). Toen 
dit klooster na de Reformatie werd opgeheven, is dit handschrift via het eveneens 
Windesheimse klooster Sint-Maartensdal in de Universiteitsbibliotheek te Leuven 
terechtgekomen. Van dit handschrift heeft M.J. Pohl dankbaar gebruik gemaakt 
voor zijn collatie (afschrift). Voor zijn zorgvuldige afschrift mogen we hem dank-

1 M.J. Pohl, Thomae Hemerken a Kempis opera omnia (7 delen), Freiburg im Breisgau, 1902-1922; de Latijnse 
tekst van het Leven van de Heilige Maagd Liduina is opgenomen in deel 6 (1905), 315-453. Pohl, idem, 480,  
wijst erop dat Thomas aan het eind van het laatste hoofdstuk van zijn Vita, waarin hij drie wonderen beschrijft 
die ‘recent’ hebben plaatsgevonden, het jaar 1448 noemt. Het oudste handschrift, Keulen, SA, GB 8° 3 (zie hier-
na), kan rond 1455 gedateerd worden.
2 Zie hierover uitvoeriger hierboven, H. 2.4, p. 43.
3 De hierna te noemen autograaf van Thomas van Kempen, en daarnaast Hs. Aken, Öffentliche Bibliothek, Hs. 
49 (a. 1468), dat ook door Pohl is gebruikt.
4 Zie over dit klooster vooral R. van Dijk O.Carm., ‘De Agnietenbergkroniek in het licht van de Moderne  
Devotie’, in: U.K.J. de Kruijf †, J. Kummer, F. Pereboom †  (uitg.), Een klooster ontsloten. De kroniek van Sint 
Agnietenberg bij Zwolle door Thomas van Kempen in vertaling en met commentaar, Kampen 2000, 9-55.



baar zijn, want nog geen decennium later is het handschrift in vlammen opgegaan 
bij de brand van Leuven in augustus 1914. 

Naast de autograaf zijn zoals gezegd slechts vijf andere tekstgetuigen bekend.5 
Eén daarvan werd vervaardigd in het hoofdklooster van de Orde der Kruisbroe-
ders te Hoei, iets ten zuiden van Luik aan de Maas.6 Op grond van het schrift, in 
het schrifttype hybrida, kan dit afschrift in het derde kwart van de vijftiende eeuw 
worden gedateerd. Blijkens het colophon of naschrift, op f. 166r aan het eind van 
het Leven van Liduina, is dit handschrift geschreven door Christiaan Schotten uit 
Sittard (zie afb. 16),7 een in 1483 gestorven kruisbroeder die in verschillende door 
hem afgeschreven handschriften uit Hoei van alles over zichzelf vertelt.8 Zo is hij 
te Sittard geboren in het gezin van een kleermaker, die later handelde in zuivelpro-
ducten. 

Een ander handschrift stamt uit het Windesheimer klooster Mariawald te Frens-
wegen nabij Nordhorn, juist ten oosten van Enschede in Westfalen (zie afb. 15).9 
Dit handschrift kan op grond van het keurig uitgevoerde hybrida schrift in het 
laatste kwart van de vijftiende eeuw worden gedateerd. Tenslotte is er een hand-
schrift uit de kartuize te Vught bewaard gebleven,10 en een ander in de vorm van 
via internet raadpleegbare digitale opnamen,11 dat rond 1455 in het klooster van de 
Kruisbroeders te Keulen is geschreven. Dit handschrift werd in het Stadsarchief te 
Keulen bewaard, maar het is op 3 maart 2009 verloren gegaan, toen dit zeven ver-

5 De bewaard gebleven handschriften van alle middeleeuwse teksten over Liduina worden tesamen opgesomd 
in K. Goudriaan, ‘Het leven van Liduina en de Moderne Devotie’, in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 
6 (2003), 161-236, aldaar 224-229. 
6 Zie voor de contacten tussen Moderne devoten en Kruisbroeders gedurende de late Middeleeuwen nu vooral 
Rijcklof Hofman, ‘The early reception of the Deuotio moderna among the Crutched Friars’, in: Church History 
and Religious Culture 93-4 (2013), 505-534.
7 Het Leven van Liduina is afgeschreven in Hs. Liège, Bibliothèque du Grand Séminaire (bgs), Cod. 6 F 10, 
f. 133r-166r, s. XVc, het afgebeelde colophon staat op f. 166r. Ik dank Y. Charlier, Directeur de la Bibliothèque 
du Séminaire, voor het belangeloos beschikbaar stellen van deze afbeelding. De volledige tekst van het colophon 
(de in rood geschreven tekst op afb. 16) luidt: ‘hanc legendam lidewigis uirginis cum precedentibus legendam an-
tedictam sermonibus “a principio usque in finem ‘ad nouitios quidam frater domus nostre maioris huyensis pro-
fessus sittarensis opidi oriundus christianus uocatus scripsit. Et supplicat Et omnibus legentibus in dicta legenda  
seu sermonibus humiliter supplicat quatenus amore domini nostri ihesu pro nostra salute passo non tardant lege-
re pro eius anima unum pater noster et cum aue maria cum “attentione ‘cordis atque deuotione’ (Deze Legende 
over de maagd Liduina en de Preken voor novicen die eraan voorafgaan heeft een frater die is geprofest in ons 
hoofdklooster te Hoei van begin tot eind geschreven, Christiaan genaamd en geboren in de stad Sittard. En hij 
smeekt nederig allen die deze Legende of deze Preken lezen, om uit liefde voor Onze Here Jezus, die voor ons 
zieleheil geleden heeft, zonder dralen voor zijn ziel een Pater Noster en een Ave Maria te bidden (er staat: lezen), 
met aandacht en devotie in hun hart). De vele doorhalingen, en ook de omdraaiingen (gemarkeerd met “xxx ‘xxx 
voor de betreffende woorden) in de tekst ervan tonen aan dat dit explicit of colophon in een impuls werd opge-
schreven, en dat Christiaan al schrijvend enkele malen van gedachten veranderde over de manier waarop hij zijn 
lezers over zichzelf wilde informeren.
8 Zie over Christiaan Schotten OSC verder J.-P. Depaire, La bibliothèque des Croisiers de Huy, de Liège et de 
Namur, 2 vols., Luik 1969-1970, deel 1, 40-41.
9 Osnabrück, Bistumsarchiv Osnabrück (baos), Handschrift Fr08. Ik dank Dr. Georg Wilhelm, Bischöfliches 
Generalvikariat, Bistumsarchiv Osnabrück, voor het beschikbaar stellen van de afbeelding.
10 Hs. Edinburgh, National Library of Scotland, Adv. 18.2.3, 15e e.
11 Het betreft Hs. Keulen, SA, GB 8° 3, c. 1455, raadpleegbaar via http://historischesarchivkoeln.de/de/lese-
saal/tektonik/3425/3.2.2+Handschriften.
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diepingen tellende archief tengevolge van werkzaamheden aan de Noord-Zuidlijn 
van de Keulse metro volledig instortte. 

In mijn vertaling heb ik ernaar gestreefd zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 
Latijnse tekst van Thomas te blijven, maar tegelijkertijd een vertaling in toeganke-
lijk Nederlands te vervaardigen.

90 Toelichting op de vertaling 
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Het Leven van de  
Heilige Maagd Liduina

Woord vooraf

Aan de religieuze broeders, de Reguliere Kanunniken van Augustinus van het 
klooster van de heilige Elisabeth te Brielle in Zeeland, vraagt broeder N., een arme 
vreemdeling, nederig om hun gebed.

Zeer geliefde broeders, omdat wij nu eenmaal professie gedaan hebben in dezelf-
de orde volgens dezelfde kloosterregel, is het passend dat wij in overeenstemming 
met de woorden van de Apostel Jacobus voor elkaar bidden (vgl. Jak. 5, 16), dat wij 
uit onze daden ons geloof bewijzen (vgl. Jak. 2, 18), en dat wij de teugels van liefde 
(vgl. Hos. 11, 4) oprecht onderhouden.

Graag stel ik jullie communiteit ervan op de hoogte dat ik op verzoek van jullie 
broeders het boekje over het leven van de heilige en zeer geduldige maagd Liduina 
heb gelezen.12 Ik stuur jullie nu graag ter lezing een nieuwe versie, in een bondigere 
en beter leesbare stijl geschreven, overeenkomstig jullie lang gekoesterde wens. Ik 
hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik het op schrift stellen van mijn versie heb 
uitgesteld, en ook dat jullie mijn herschreven tekst niet aan overmoed toeschrijven, 
want een advies van jullie eigen eerwaarde prior heeft mij gestimuleerd en ertoe 
aangezet om dat te doen. En al vond ik het in het begin moeilijk, met Gods hulp en 
jullie gebed heb ik het uiteindelijk tot een goed einde gebracht.

Ik heb de totale stof van het boekje in twee delen gesplitst, en ieder deel in apar-
te hoofdstukken onderverdeeld. Op advies van enkele kloosterlingen heb ik ook 
het één en ander weggelaten wat misschien bij sommige minder ontwikkelde lezers 
aanleiding zou kunnen geven tot twijfel of tot ingewikkelde vragen. Ik heb er dus 
voor gekozen uit het grote aanbod liever datgene te selecteren en op te schrijven 
wat tot goed gedrag aanzet en wat de lezers op een heldere manier de weg wijst 
tot nederige navolging. Toch is bijna heel haar leven alleszins onze bewondering 
waard, en gaat veel mijn persoonlijke ervaring te boven. Dat laat ik graag aan beter 
onderlegden ter beoordeling over. Ik hoop dat de voorkeur van nederige lezers be-
ter bij God en bij de heilige maagd Liduina overkomt dan een grondige analyse van 
verheven geestelijke ervaringen en ongefundeerde discussies over Gods geheimen.

12 Thomas doelt hier op de eerder verschenen levensbeschrijving van Liduina, geschreven door Hugo van  
Rugge uit het Windesheimse Regulierenklooster te Brielle (zie hierboven, H. 1.4).
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Laat ook niemand er aanstoot aan nemen als er de ene keer Lydia geschreven 
staat en een volgende keer Liduina. Iets dergelijks komt ook voor in andere heili-
genlevens, zoals zonder bezwaar Agna voor Agnes of Walburga voor Walburgis 
wordt gebruikt. Over Lydia lezen wij in de Handelingen van de apostelen dat de 
apostel Paulus haar tot het geloof bekeerde en in haar huis onderdak vond (vgl. 
Hand. 16, 14-15). Onze Lydia heeft heel wat kloosterlingen thuis ontvangen om 
met hen over het goddelijke te spreken, en door een heilige engel onderricht heeft 
zij dikwijls de genade van geestelijke troost aan door tegenslag getroffen harten ge-
schonken. 

Eerste Boek

Hoofdstuk 1 De geboorteplaats van Liduina, haar geboorte en de  
rechtschapenheid van haar ouders

In het Westen van Holland bevindt zich een stadje dat Schiedam heet en dat ver-
noemd is naar het riviertje waaraan het ligt. God, machtig en wonderbaarlijk ook 
in zijn heiligen, heeft het opgeluisterd met het buitengewone en ongehoorde lijden 
van een heilige maagd. Ze droeg met recht de naam Liduina oftewel ‘wijd lijden’, 
want ze kreeg wel heel erg veel te verduren. Doordat ze door allerlei kwalen be-
zocht werd, is zij Christus - haar hemelse Bruidegom - zeer dierbaar geworden. Bij 
haar leven werd ze door adepten van al het aardse voor arm en verachtelijk versle-
ten, maar door de Schepper van het heelal werd ze uitverkoren en in het hemelrijk 
hoog verheven onder de heilige maagden, alsof ze een kostbare parel was, gedol-
ven uit de golven van de zee. Ze was van keurige komaf, uit een familie van rid-
ders, maar ze werd nog edeler en schitterde nog meer toen de genade van de Hei-
lige Geest over haar kwam.

Haar vader heette Peter. Volgens de maatstaven van de wereld was hij van adel, 
maar door Gods toedoen belandde hij in zulke armelijke omstandigheden dat hij 
ten tijde van hertog Willem, graaf van het Graafschap Holland, de zoon van hertog 
Albrecht,13 in zijn stad als nachtwaker in zijn levensonderhoud moest voorzien. 
Zo kon hij zichzelf en zijn gezin nog enigszins fatsoenlijk onderhouden. Deze Pe-
ter had een aantal jaren een eenvoudig leven geleid op een manier die voor gewo-
ne stervelingen normaal is. Op een gegeven moment trouwde hij met Petronella, die 
qua reputatie en afkomst goed bij hem paste. Dankzij Gods zegen werd ze de moe-
der van heel wat kinderen, en ze deed haar best haar huishouden godvrezend en be-
tamelijk te bestieren. Ze bracht acht zonen voort, en ook nog een dochter, Liduina, 

13 Willem van Oostervant (Den Haag, 5 april 1365 - Bouchain, 31 mei 1417) was als Willem vi graaf van Hol-
land en Zeeland, als Willem ii hertog van Beieren-Straubing en als Willem iv graaf van Henegouwen. Hij was de 
zoon van Albrecht van Beieren en Margaretha van Brieg.
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door sommigen in het Latijn Lydia genoemd. Over haar gaat het in dit verhaal, en 
over de wonderbaarlijke dingen die God door haar in het bijzijn van velen verrichtte. 

Dat begon al bij haar geboorte. Terwijl haar moeder telkens tijdens de bevalling 
van haar vele zonen grote moeilijkheden te verduren had, had ze eigenlijk bijna 
geen problemen bij de geboorte van haar enige dochter. Op Palmzondag liep ze 
net de kerk in, toen ze merkte dat de bevalling ging doorzetten. Snel ging ze terug 
naar huis, en nog voordat in de kerk het lijdensverhaal helemaal voorgelezen was, 
baarde ze zonder al te veel pijn deze uitzonderlijke dochter, in het jaar 1380, op 
18 maart, de dag na het feest van Sint Gertrudis, in het derde jaar van het pontifi-
caat van Paus Urbanus vi, toen Floris [van Wevelinkhoven] in het bisdom Utrecht 
bisschop was, geliefd bij de geestelijkheid en bij het volk. Deze enige dochter nam 
de vijfde plaats in in de rij van haar broers. Toen ze gedoopt werd, kreeg ze dus de 
naam Liduina of Lydia, haar gegeven door haar ouders. 

Liduina was werkelijk een sieraad onder de dochters der mensen en een spiegel 
van zuiverheid. Door Gods voorbeschikking legde ze zich al snel toe op devote be-
spiegelingen over het lijden van de Heer, en door de vele wonden tengevolge van 
haar lichamelijke ziekte werd ze allengs gelijkvormig aan de Gekruisigde. 

Hoofdstuk 2 Liduina’s devotie voor een beeld van de heilige Maagd

Toen dit meisje een jaar of zeven, acht oud was, begon ze op een ingeving van de 
Heer een grote devotie op te vatten voor het beeld van de heilige Maagd Maria in 
de plaatselijke parochiekerk te Schiedam. De burgers daar in de stad vertellen dat 
ze op een bijzonder ongewone manier aan dat beeld gekomen zijn, en dat ze het 
voor een heel schappelijke prijs van de beeldhouwer gekocht hebben. Deze wilde 
namelijk naar de markt in Antwerpen afreizen en het beeld daar duurder verko-
pen. Maar toen hij met het beeld bij zich aan boord van een schip was gegaan, werd 
het beeld opeens zo ontzettend zwaar dat ruim twintig mannen het schip niet van 
de kade los konden trekken. Toen ze dat zagen, kwamen de verbaasde zeelui er-
achter waarom het hun zo zwaar viel het schip vlot te trekken: dat was vanwege de 
aanwezigheid van het beeld, kennelijk wilde het zijn verblijfplaats daar in Schie-
dam houden. Na kort beraad verkocht de maker het beeld aan de bewoners, en die 
ruimden er uit eerbied een speciale kapel in de kerk voor in. Nog wat later hebben 
heel wat stedelingen daar, mannen zowel als vrouwen, een broederschap opgericht 
ter ere van de heilige en roemrijke Maagd Maria [zie afb. 1]. 

Het beeld zelf was van hout en uitzonderlijk licht, een man alleen had het ge-
makkelijk kunnen dragen. Dat beeld nu zocht het jonge meisje op, als ze twee van 
haar broers, die naar school gingen, hun lunch had gebracht. Voor ze daarna weer 
naar huis ging, liep ze dan vol verlangen de kerk in, en daar deed ze vervolgens 
haar best het beeld met een Weesgegroet te vereren, zo vroom als ze kon. Dit goe-
de en prijzenswaardige begin zette haar vroege jeugd al luister bij, en het was een 



voorbode van de grotere genade die haar deel zou zijn vanaf haar tienerjaren tot 
aan het einde van haar leven. En als ze van haar moeder een standje kreeg omdat ze 
alweer te laat thuis kwam, dan antwoordde dit duifje zonder te mokken dat ze de 
kerk binnen was gelopen om de heilige Maagd te begroeten, en dat die haar op haar 
beurt zowaar had toegelachen. Daarmee nam haar moeder genoegen, en dan liet ze 
haar dochter verder maar met rust, met dat antwoord tevreden. Het ging tenslot-
te om haar enige, geliefde dochter. Op haar verering voor God en haar lof voor  
Maria was werkelijk niets aan te merken, vandaar dat ze niet om haar devotie hoef-
de te worden gekapitteld.

Hoofdstuk 3 Liduina’s vaste besluit om maagd te blijven

Toen haar kinderjaren voorbij waren en ze in de puberteit was gekomen, begon  
Liduina er adembenemend knap uit te zien. Ze blonk ook uit door een scherpzin-
nige geest en door alle mogelijke andere natuurlijke gaven, die haar door God rij-
kelijk geschonken werden. Dit alles had tot gevolg dat heel wat jongens haar het 
hof maakten toen ze eenmaal twaalf jaar oud geworden was. Haar vader moedig-
de haar aan er maar op in te gaan, maar haar moeder was het daar nu juist weer 
helemaal niet mee eens, omdat ze onervaren was en tamelijk jong. Ze raadde een  
huwelijk eerder af, en vroeg haar man haar er verder niet meer mee lastig te vallen. 
Toen antwoordde Liduina haar vader zelf vastbesloten dat hij haar absoluut niet 
zo ver zou kunnen krijgen. Als ze geen andere uitweg kon vinden, zou ze zich-
zelf zo toetakelen dat niemand haar meer ten huwelijk zou willen vragen. In sa-
menhang hiermee vroeg ze God dagelijks in haar gebed of Hij alle verleiding en 
aardse liefde uit haar hart zou willen bannen. Dan pas kon ze alleen God, haar 
Heer, met een zuiver hart en lichaam liefhebben. Haar gebeden en verlangens heeft 
de goede en barmhartige God dadelijk verhoord, want Hij had haar al lang als 
zijn bruid uitverkoren. Door een bijzondere beschikking van zijn voorzienigheid 
heeft Hij zijn wil ten uitvoer gebracht in de vorm van veelvuldig lichamelijk lijden, 
overeenkomstig deze passage in de Heilige Schrift (Joh. 15, 2): ‘als een rank wel 
vrucht draagt, snoeit mijn Vader die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelij-
ker vrucht draagt’. Want zij was goede grond, die de bloem van zuiverheid voort-
bracht. Maar om te voorkomen dat nutteloze wereldse afleiding of lichamelijke ge-
noegens het zegel van haar maagdelijkheid zouden aantasten, heeft Christus haar 
afgeschermd met een doornenhaag van hevige pijnen.
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Hoofdstuk 4 Het begin van Liduina’s kwaal en de aanleiding tot haar  
langdurige ziekte

Toen ze vijftien jaar was, bezocht Christus, de geneesheer der zielen, Liduina in 
het belang van haar zielenheil barmhartig met een lichamelijke kwaal, waarvan ze 
later gedeeltelijk zou genezen. Zo ging Hij tegen dat ze met een vriendinnenclub-
je zou gaan rondhangen. Het voorval vond plaats aan het eind van haar vijftiende 
levensjaar, omstreeks het feest van Maria Lichtmis (2 februari). Haar vriendinnen 
hadden haar opgehaald om samen met hen op het ijs te gaan schaatsen. Eén van 
die vriendinnen kwam toen in volle vaart over het ijs aanstuiven. Ze kon niet op 
tijd afremmen, en pakte daarom Lydia bij haar hand. Die viel daarop onverwacht 
op wat brokken ijs, waarbij ze een kleine rib in haar rechterzij brak, en ook verder 
nogal gehavend raakte [zie afb. 2]. De breuk had heel wat ongemakken voor haar 
tot gevolg, die almaar ernstiger werden. Want eerst groeide er een hard gezwel op 
de plaats van de gebroken rib. En al deden haar ouders nog zo hun best om haar te 
laten genezen, het lukte hun niet haar weer gezond te krijgen, hoezeer ze het ook 
wensten. Ze kon door niemand genezen worden, al was ze vanwege de ernst van 
haar kwaal al dikwijls van plaats naar plaats, van bed naar bed vervoerd. Toen ze 
intussen al zestien geworden was, kwam haar vader bij haar om haar te troosten, 
daags voor het feest van Johannes de Doper (24 juni). Ze sprong op vanaf de plaats 
waar ze lag, maar viel bewusteloos voorover op de knieën van haar vader.

Bij die sprong barstte het gezwel open, en uit haar mond gutste een enorme hoe-
veelheid etter vermengd met braaksel naar buiten. Door haar val was ze zo verzwakt  
dat ze voor dood werd gehouden. Vanaf dat moment begon ze pas echt aan onop-
houdelijke kwalen te lijden. Noodgedwongen liet ze daarbij menselijke en licha-
melijke troost toe, in de periode voordat ze het geestelijke kon genieten. Toch hielp 
die troost allemaal niet veel, en de misère nam hij ook al niet weg.

Gedurende de eerste drie jaar van haar ziekte werd ze in de Paastijd naar de kerk 
gebracht of gedragen om de heilige communie in ontvangst te nemen. Omdat ze 
niet kon staan of lopen, gebruikte ze een stok of een soort looprekje om thuis of 
buiten een beetje rond te kunnen strompelen. Dikwijls dronk ze ook een hoeveel-
heid koud water zo uit de sloot, troebel en wel, of ze slurpte warm of lauw wa-
ter uit een ketel wanneer ze in de buurt van het vuur kwam. Helaas braakte ze dat 
meteen weer uit, omdat haar maag er niet tegen kon. Bij gebrek aan goede raad en 
vanwege een te lang volgehouden verkeerde therapie ging haar lichaam te gronde, 
maar dankzij een verborgen genade bleef haar ziel in dat broze vat bewaard, be-
stemd voor grote verdiensten in de toekomst. Zo werd in haar voltooid wat over 
de heilige Job te lezen valt (Job 2, 6): Zie, satan, hij is in jouw hand. Spaar echter 
zijn leven.
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Toen een dokter die in Delft praktijk hield, Andreas genaamd,14 Liduina eens be-
zocht had, voorspelde hij haar ouders bijna profetisch dat zij nooit meer gezond 
zou worden, zelfs niet als ze een grote som Engelse ponden voor haar zouden 
spenderen. Om haar ouders en haar verdere familie te troosten voegde die ijverige 
arts er aan toe: ‘God zal zulke bijzondere en zo grote bovennatuurlijke wonde-
ren door haar verrichten dat ik er een hoeveelheid goud ter grootte van het hoofd 
van dit meisje voor zou overhebben om haar als mijn eigen dochter te hebben. Ik 
voor mij zou erop vertrouwen dat aan zo’n kind wel heel erg veel vreugde te be-
leven valt.’ 

Tijdens de hierboven [in hoofdstuk vier] genoemde periode van drie jaar dat 
de maagd Liduina ziek in bed lag, overkwam haar iets wonderbaarlijks. God liet 
dat geschieden ter verheerlijking van zijn eigen naam en om de verdienste van de 
maagd duidelijk te maken. In de stad kregen twee mannen ruzie met elkaar. Het 
liep hoog op, en uiteindelijk zat de één de ander met een getrokken zwaard ach-
terna om hem daarmee te verwonden of te doden. De ander sloeg in paniek op de 
vlucht, en belandde in het huis, vervolgens in de ziekenkamer van de maagd. Hij 
wilde zich daar verschuilen en zo aan de hand van zijn achtervolger ontsnappen. 
Maar die zat hem dicht op de hielen, en hij vroeg aan Petronella, haar moeder, of 
er iemand haar huis was binnengevlucht. Omdat zij de vluchter door een leugentje 
wilde redden en de achtervolger voor bloedvergieten wilde behoeden, antwoordde 
ze hem dat er niemand naar binnen gekomen was. Hij geloofde de moeder echter 
niet op haar woord, en ging toch het kamertje van de zieke maagd binnen. Toen 
hij haar vroeg of er soms iemand haar kamer binnengekomen was, antwoordde de 
heilige maagd openhartig, vol vertrouwen op de Heer, bevestigend. Haar moeder, 
ontdaan over dat antwoord, gaf haar dochter een oplawaai. Door haar onvoorzich-
tige uispraak had ze aan haar misère ook nog eens gebrek aan solidariteit met de 
leugen van haar moeder gepaard. Toen antwoordde de dochter haar moeder vast-
beraden: ‘Ik heb de waarheid gesproken omdat ik er van uitging dat die waarheid 
uit haarzelf hem zou verbergen die tot haar zijn toevlucht heeft genomen’. En zo 
is het door Gods voorzienigheid ook daadwerkelijk geschied. Want degene wiens 
leven gevaar liep, stond pal voor de ogen van zijn belager, maar die zag hem to-
taal niet. Hij gaf daarop de achtervolging op, zich er niet van bewust wat hem door 
Gods almacht was overkomen. Toen ze dat zag stelde de moeder het godsvertrou-
wen van haar dochter boven haar eigen geloof, of liever kleingelovigheid. Voort-
aan hechtte ze zich met nog maar liefde aan haar dochter, en verdroeg ze met meer 
gelatenheid haar ziekbed.

14 Thomas vergist zich in de voornaam, bedoeld wordt Govaart Sonderdanc.
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Hoofdstuk 6 De matige eetlust van Liduina gedurende een groot aantal jaren

Na dit voorval namen Liduina’s kwalen zozeer in omvang toe dat ze verstoken 
van elke lichaamskracht onafgebroken in bed lag, en gedurende een periode van 
33 jaar tot aan haar dood toe de grond niet meer heeft aangeraakt. Vanaf het der-
de jaar van haar ziekte tot het negentiende leefde ze van uitermate weinig voed-
sel in zeer spaarzame porties, ongelofelijk eigenlijk voor het in leven houden van  
iemand die zo ontzettend ziek is. Soms at ze een klein partje appel, opgewarmd 
boven het vuur, een andere keer een stukje brood met een klein slokje bier, liefst 
enkel de schuimkraag, dan weer had ze genoeg aan een slokje zoete melk. Toen ze 
zelfs dat niet meer kon verdragen vanwege haar verzwakte lichaam, dronk ze enige 
jaren uitsluitend een halve pint zuivere wijn per week, waar verder niets aan was 
toegevoegd. In een later stadium moest die wijn enkele jaren lang met water wor-
den aangelengd. Een enkele keer nam ze ook een hapje suiker, kaneel, nootmus-
kaat of dadel. 

Maar toen ze ook daar niet meer tegen kon, ervan etend of nippend, schakelde 
ze over op water, een halve pint Maaswater per week. En dat smaakte haar dank-
zij een bijzondere weldaad van God zo goed dat het het aroma van de beste wijn 
overtrof. Ze dankte daar de Heer innig voor. In die tijd heeft ze van God als gunst 
ontvangen dat ze het verschil kon proeven tussen Maaswater geschept bij eb dan 
wel bij vloed, wanneer ze een slokje nipte uit een beker die haar werd aangereikt. 
En wat nog wonderbaarlijker is, uiteindelijk sliep ze vele jaren überhaupt niet meer 
en nuttigde ze helemaal geen tastbaar voedsel of drinken meer, afgezien van het  
lichaam van Christus, het bijzondere geneesmiddel en de zoete troost van al haar 
smarten, die haar beter smaakte dan welk ander voedsel ook.

Hoofdstuk 7 De verschillende kwalen en pijnen die Liduina dag en  
nacht kwelden

In deze maagd is vervuld wat over Job te lezen valt (Job 30, 17-18): ’s Nachts wordt 
mijn gebeente door pijnen doorboord, en wie aan mij knagen, slapen niet. Mijn 
kleed wordt verteerd door een overmacht.15 Omdat de deskundigheid van de artsen 
tekortschoot en voedsel geen gunstige uitwerking had, verergerden haar kwalen 
van dag tot dag. De verschrikkelijk gehavende maagd lag daar maar in haar harde 
bed, aangevreten door maden, die tevoorschijn kwamen uit haar maagdelijke, maar 
wegrottende lichaam, en die zich te goed deden aan haar vlees. Gek genoeg ver-
spreidde zich geen stank uit hen. De maden waren grijs van kleur, met zwarte kop-

15 Thomas ging niet uit van de Hebreeuwse bijbeltekst, maar van de Latijnse Vulgaat-vertaling die aan Hiero-
nymus wordt toegeschreven. Dit verklaart het verschil tussen de vertaling hier en moderne bijbelvertalingen.
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jes, vol grijs vocht, zo dik als het spitse uiteinde van een weversspoel, en zo lang als 
het kleine vingerkootje van een mens.

Deze discipel van de Drieëenheid had verspreid over haar lichaam drie grote 
openingen. Uit één daarvan op haar buik kropen bij tijd en wijle grote hoeveel-
heden maden tevoorschijn. Op de buikwond werd een pleister aangebracht, be-
smeerd met vers tarwemeel vermengd met honing, met de bedoeling dat de ma-
den die welig in haar tierden van dat mengsel of van andere zalfjes zouden zuigen 
– anders hadden ze haar beslist dood geteisterd. Als nu dergelijke pleisters werden 
vervangen, dan bleven er kleine grijze maden met zwarte kopjes in achter. Merk-
waardig genoeg wasemden ze helemaal geen stank uit, maar roken ze juist lekker 
voor de omstanders. De maagd zelf was aan de onderkant van haar lichaam hele-
maal weggerot door die zware, voortdurend open wond. Om te voorkomen dat 
haar ingewanden helemaal zouden wegvloeien, werd de opening afgedekt met een 
soort zachte zwachtel. 

In die tijd kwam Meester Godfried van Den Haag, een beroemde arts van de 
Graaf van Holland, samen met Gravin Margaretha bij de maagd op bezoek om 
een onderzoek in te stellen naar de reden van haar kwalen. Hij wilde namelijk de 
maagd een heilzaam geneesmiddel verstrekken. Voor zover het hem lukte en hij 
daarbij niet te ver ging, bekeek hij bepaalde organen in haar ingewanden, die voor 
de gelegenheid uit haar lichaam waren gelicht en op een schaal waren gelegd. Hij 
concludeerde dat die maden tevoorschijn kropen uit haar rottende ruggenmerg, en 
dat het rottingsproces een natuurlijke oorzaak had: zij at niets zouts. Omdat hij in-
zag dat hij haar op geen enkele wijze van dienst kon zijn, liet hij haar ingewanden 
weer in haar buik terugplaatsen.

Diezelfde arts verkondigde ook dat zij binnen korte tijd oedeem (waterzucht) 
zou krijgen. En inderdaad leed zij ongeveer 19 jaar lang, tot aan haar dood, aan oe-
deem, in de periode waarin zij afzag van voedsel, drank of slaap. Omdat ze hoege-
naamd geen voedsel tot zich nam, scheidde zij in die periode ook geen afvalstof-
fen uit.

Omstreeks het jaar 1412 heeft dit heilige plantje Gods, door de schoffel van haar 
lange lijden omgewoeld, door de ernst van haar ziektes stuk voor stuk haar longen, 
haar lever en een deel van haar ingewanden uitgebraakt. Daar kwamen desondanks 
geen kwalijke geuren bij vrij, zoals velen hebben getuigd. Degenen die die organen 
met hun handen hebben aangeraakt, merkten dat hun handen bijna die hele dag 
lekker roken. 

Vanaf het 14e tot het 21e jaar van haar ziekte kon Liduina zich niet bewegen 
of omdraaien, en gedurende datzelfde zevental jaren, en ook daarna tot aan haar 
dood, lag zij achterover op haar rug, en kon ze niets verroeren behalve haar hoofd 
en haar linkerarm en -schouder. En wanneer ze zo nu en dan moest worden ver-
plaatst of omgedraaid in haar bed, dan moest haar lichaam bij haar schouders bij 
elkaar worden gehouden met een laken of een zachte doek, anders liep ze gevaar 
dat haar ledematen achter elkaar zouden afbreken van haar romp.
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De arme maagd van Christus had daarnaast nog veel andere kwalen te verduren, 
omgeven als ze was door vlijmscherpe gesels. Die troffen haar niet tot verderf van 
haar ziel, maar tot grotere verdienste, precies zoals dat ook Job was overkomen. Zo 
zou ze later ontvankelijker en waardiger zijn voor troost in de hemel en door de 
engelen naarmate ze hier op aarde benauwder en eenzamer in haar bed verpieterde.

Tot haar dood aan toe had ze vaak verschrikkelijke hoofdpijn waar ze bijna aan 
onderdoorging, heel vaak kiespijn op allerlei plaatsen tegelijk, alle mogelijke soor-
ten koorts, langdurig oedeem, en ten tijde van een pestepidemie maar liefst drie ge-
zwellen tegelijk. Vlak voor haar dood kwam daar ook nog eens een zware aanval 
van nierstenen bij, waar ze tenslotte ook aan bezweek.

Al die kwalen verdroeg ze vele jaren in grote lijdzaamheid om haar ziel voor de 
eeuwigheid te bewaren en met Christus van de geneugten van het paradijs te kun-
nen genieten. Want naarmate de ziektes in haar lichaam ernstiger werden, nam in 
haar de liefde voor God en haar naasten evenredig toe, een liefde even krachtig als 
de dood. Uit naastenliefde en gevolg gevend aan een innerlijke prikkel durfde ze 
zelfs God nog te vragen haar lijden en haar pijn te verergeren. De Heer verhoorde 
haar gebed, want hij voegde aan de twee gezwellen op haar romp nog een derde op 
haar wang toe. Tenslotte leed ze aan alle aandoeningen waarmee mensen maar ge-
kweld kunnen worden, en dat alles verdroeg ze met bewonderenswaardig en onge-
hoord geduld, uit liefde voor Christus, zijn nog veel ergere lijden indachtig.

Er was bijna geen plekje op haar lichaam te vinden dat niet door een pijnlijke 
kwaal getroffen was. Zo had ze op haar voorhoofd een fractuur die doorliep tot 
midden op haar neusbeen, en in haar onderlip en haar kin een kloof vol geron-
nen bloed die haar het spreken danig bemoeilijkte. Haar rechteroog was helemaal 
blind, haar linkeroog zo zwak dat het noch overdag, noch ’s nachts enig kunstlicht 
kon velen, en zelfs indirect licht ervoer ze als een kwelling. Ze lag daarom voort-
durend in het donker, en een simpel gordijn schermde rondom haar bed af. Om die 
reden werd ze zelden door mensen in het openbaar gezien. Zelf zag ze echter heel 
vaak een engel des lichts, die haar troostte op haar lijdensweg.

Hoofdstuk 8 De hevige koortsen van Liduina en een nieuwe pijn in haar been

Deze roos van Christus leed langdurig aan alle mogelijke vormen van koorts, dik-
wijls een paar keer per week, dikwijls om de andere dag, en vaak ook dagelijks. 
Onder deze doornen der beproeving gaf ze gelaten haar lichaam ter foltering over 
aan de wil van de Heer. En op zijn wenk werd alles geschikt tot heil voor haar ziel, 
veel beter dan enig sterveling het zou kunnen voorzien of uitdenken.

Zeventien jaar en langer verdroeg ze om de andere dag die koortsaanvallen, die 
ze graag voor het heil en de verlossing der mensen tot aan haar dood wilde ver-
dragen. Die koortsen hadden het volgende verloop. Eerst had ze het onbeschrijfe- 
lijk heet, gevolgd door een onbeschrijfelijke kou. Daarna keerde een hitteaanval 
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terug, vervolgens hevige kou. Dergelijke opeenvolgende stadia duurden ongeveer 
een half jaar. Daarna kreeg ze dezelfde koorts in omgekeerde volgorde, eerst gro-
te en onbeschrijfelijke kou, vervolgens enorme hitte, die aanhield totdat haar tem-
peratuur weer normaal werd. Wanneer de koorts tenslotte geweken was, was ze 
zo gevoelloos dat ze geen besef meer van zichzelf had en horen noch spreken kon. 

Als Liduina de koorts voelde opkomen, stelde ze zich in op het overwegen van 
het lijden van de Heer. Ze beval dan zichzelf en haar eigen lijden aan aan zijn lij-
den, want in Hem wordt al het bittere zoet. En Hij trok haar dan dikwijls in ver-
voering weg van al het lichamelijke, zodat ze zich noch van zichzelf, noch van iets 
anders langer bewust was. 

Tijdens dergelijke koortsaanvallen vloeide er een rode vloeistof uit haar mond. 
En als iemand haar dan vroeg waar die toch vandaan kon komen, omdat ze hele-
maal geen voedsel of drank tot zich nam, dan antwoordde ze met een wedervraag: 
‘Vertel mij nu eerst maar eens waar al het sap van de wijnstok vandaan komt, die er 
in de winter immers ook maar dor en doods uitziet!’ 

Deze maagd van Christus werd in dat zo zwakke lichaam zeer versterkt door 
intensief over God te mediteren, en daar had ze veel meer baat bij dan een ander 
bij copieuze maaltijden. En als haar ziektetoestand en de aanwezigheid van andere 
mensen er niet tussengekomen waren, dan had het haar niet verbaasd als haar li-
chaam door de overvloedige aanwezigheid van Gods genade van maand tot maand 
meer gevoed werd dan met de volledige inhoud van een Hamburger ton. 

Toen de mensen zich een keer tijdens carnaval uitleefden in de straat voor haar 
cel, ergerde ze zich danig aan hun uitspattingen. Ze richtte zich daarom in gebed 
tot de Heer. Als ze het goed deed in zijn ogen, bad ze, of als Hij in haar alles be-
werkte wat ze moest ondergaan, zou Hij haar dat dan willen tonen in de vorm van 
een nieuwe ziekte? God verhoorde haar gebed, en schonk haar in één van haar be-
nen een nieuwe beproeving. Door die aandoening werd ze vervolgens tot Pasen 
aan toe zo hevig gekweld dat ze verder niet om verergering van haar andere kwalen 
durfde te vragen, want ze was zich wel bewust waaraan ze deze specifieke kwaal 
te danken had.

Sommige van haar vaste verzorgers vertrouwde ze ook regelmatig toe dat ze haar 
dagelijkse kwalen nog wel veertig jaar wilde verdragen, of eigenlijk nog liever tot 
het einde der tijden, als ze daarmee een zondaar zou kunnen bekeren of een gelovi-
ge ziel uit het vagevuur zou kunnen redden. En al waren de kwalen die ze te verdu-
ren kreeg nog zo erg, ze bleef desondanks bij volle bewustzijn en behield haar le-
vendig verstand en haar goede geheugen. Vandaar dat ze de vele bezoekers, die van 
heinde en verre naar haar toe kwamen om haar om raad te vragen, van dienst kon 
zijn, met troost in hun geestelijke en met genezing in hun lichamelijke nood. Ook 
vele vrouwen die op bevallen stonden, bracht ze verlichting door met hen mee te 
leven en hen met goede raad bij te staan.

Toch verhief ze zich niet op de gaven die haar door God waren geschonken, en 
ze liet zich ook niet voorstaan op haar toekomstige glorie. Liever onderdrukte ze 
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haar emoties in nederigheid en droeg ze al haar lasten lijdzaam en met liefde, en 
ondanks alles vreesde ze wat ze nog in het vagevuur te doorstaan zou hebben. Des-
ondanks verdiende ze bij God zo veel genade dat de heilige engelen de voetstappen 
telden van allen die haar uit devotie bezochten. Daarom ook troostte ze haar be-
zoekers, als die wel eens klaagden over de vermoeienissen van hun reis: ze moesten 
echt niet te zwaar aan hun vermoeidheid tillen, want God zou ze rijkelijk voor hun 
inspanningen belonen.

Hoofdstuk 9 Liduina’s harde bed en de kou die ze ’s winters te verduren had

Jezus Christus, onze Heer en Heiland, Hij die Johannes de Doper onder vele deug-
den ook om zijn ruwe kleding en zijn matigheid geprezen heeft, heeft ook dit ge-
zegd (Matth. 11, 8): Die verfijnde kleding dragen, zijn te vinden in de paleizen der 
koningen. Onze maagd nu is niet in een koninklijk paleis opgevoed, maar in het 
huisje van haar vader. Lange tijd is zij door allerlei zware kwalen geplaagd. En om-
dat ze er zo ontzettend slecht aan toe was, lag ze enige tijd in haar schamele bed 
op een veren matras, niet om haar vlees door de zachte ondergrond te verwennen, 
maar om haar zwakke lichaam wat steun te geven ten dienste van haar geest.

Op een bepaald moment evenwel kon ze vanwege haar vele wonden de matras 
niet meer verdragen, doordat de veren waarop ze lag hard waren geworden door 
de vele sappen die er uit haar lichaam in waren gesijpeld. Ze prikten haar dan ook 
onbeschrijfelijk. Haar comfortabele bed werd weggehaald, en enige tijd lag ze op 
uitgespreid stro. Drie jaar lang lag ze zelfs bloot op haar rug op een harde plank, 
die uit de bodem van een ton was gesloopt.

Daar lag ze dan vol wonden op het armzalige stro, de ongelukkige maagd, echt 
als een zuster van de arme bedelaar Lazarus. Haar bed hield ze vrij voor haar neef-
je en haar nichtje om er op uit te rusten, de kinderen van haar broer, die haar om 
beurten liefdevol verzorgden als ze iets nodig had, de één overdag en de ander  
’s nachts. 

In het jaar 1408 heerste er het hele winterseizoen zo’n bittere kou overal in de 
wereld dat die winter door haar lengte en strengheid de mensen meer schade be-
rokkende dan anders. De gewassen op het land en de vissen onder water bevro-
ren allemaal ter plekke. Tijdens die zeer strenge winter verstijfde de dienares van 
Christus, toch al zwaar ziek en kwetsbaar door haar wonden, door de extreme kou 
en haar naaktheid zo erg dat haar ledematen helemaal zwart werden en het traan-
vocht in haar ogen bevroor. Ze kon dan niets meer zien, totdat haar ogen waren 
ontdooid doordat er een vlammetje bij werd gehouden. Ze had daarnaast nog heel 
wat andere ongemakken te verduren door de vinnige kou, die zelfs voor gezonde 
mensen nauwelijks vol was te houden. Als de Schepper van de natuur haar toen 
geen leiding had gegeven en haar niet had behoed, zou ze die winter beslist bezwe-
ken zijn. 
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En hoewel al die ongelukken en ongemakken zich voor haar opstapelden, had 
ze toch altijd aandacht voor andere arme mensen, als een bezorgde moeder of een 
attente verzorgster. Zo ontzegde ze zichzelf alles, tot het allernoodzakelijkste aan 
toe, om hun nood te kunnen lenigen. De rijken van deze wereld evenwel, die in 
weelde leven en zich tot verderf van hun ziel over hun eigen grote welstand ver-
heugen, hadden totaal geen belangstelling voor haar, en dachten er niet over de 
arme, zieke maagd een helpende hand toe te reiken. Velen onder hen hadden geen 
benul van haar heiligheid. Ze verachtten haar, lachten haar uit om haar geestelijke 
ervaringen, en versleten haar voor krankzinnig. Toen is in haar vervuld wat over 
Job te lezen valt (Job 12, 45): Om de eenvoud van de onschuldige wordt gelachen. 
Hij is een fakkel, geminacht in de gedachten van de gezeten burgers.16 

Hoofdstuk 10 Liduina’s problemen om wakker te blijven en haar strijd tegen 
de slaperigheid

Velen scheen het zeer verwonderlijk en eigenlijk ongeloofwaardig toe dat Liduina’s 
zwakke vlees het volhield ondanks al die pijn en ellende, terwijl het ook nog eens al 
die tijd noch door voedsel, noch door drank, noch door slaap werd verkwikt. Maar 
als de goddelijke kracht in aanmerking wordt genomen, die het onmogelijke mo-
gelijk maakt, dan kon de maagd dat allemaal verdragen in Hem, die haar immers 
energie gaf. Want wat bovennatuurlijk is, komt voort uit Gods werking. Hiervan 
getuigen bijvoorbeeld de vele martelaren en maagden die in de vlammen zijn ge-
worpen. Door Gods beschikking en bescherming bleven ze niet alleen lijdzaam 
onder de kwellingen, maar verheugden ze zich er zelfs op. En wat meer is, ondanks 
zweepslagen, zwaardstoten en vuur bleven ze ongedeerd.

De hand van de Heer is dus niet ontoereikend en de arm van de Almachtige niet 
machteloos als het er om gaat diegenen te redden die op Hem vertrouwen. Overal 
en altijd is de Heer nabij voor iedereen die Hem oprecht aanroept en liefheeft. In 
deze zwakke dienares van God moeten wij dus de goddelijke werkzaamheid er-
kennen, en de menselijke scepsis moet maar eens ophouden daar aan te twijfelen. 
Wanneer zo’n sceptische inslag vasthoudt aan haar eigen opvattingen op basis van 
natuurlijke verklaringen, dan schiet ze bij haar onderzoek vaak tekort en wordt ze 
alleen maar verblind. Het is immers onvermijdelijk dat het natuurlijke zwijgt als 
het goddelijke spreekt, en dat het aardse het onderspit delft als het hemelse op de 
voorgrond treedt.

Al die tijd dat ze in haar bed van smarten lag, was deze maagd haar Schepper niet 
vergeten. Dag en nacht dacht ze aan de naam van de Heer, en vol overgave wijdde 
ze zich aan meditatie en gebed, al helemaal als het tijd was voor de viering van het 

16 Thomas volgt hier de Latijnse Vulgaat-bijbel in de vertaling die aan Hieronymus wordt toegeschreven en die 
op dit punt afwijkt van moderne vertalingen direct uit de Hebreeuwse grondtaal.



getijdengebed en de hoogmis. In dit verband is het de moeite waard om te vertellen 
en goed om te horen hoe hard ze heeft gevochten tegen aanvechtingen van slape-
righeid, uiteindelijk met succes.

Het is een gebruikelijk euvel dat veel mensen uitgerekend tijdens kerkdiensten 
meer worden overvallen door aanvallen van slaperigheid, ofwel door eigen zwak-
heid, ofwel door influisteringen van de duivel, die immers altijd zijn best doet het 
menselijk heil en devote gebeden tegen te werken. Ook onze volgelinge van Chris-
tus, die zich toch aangewend had zeer vaak te bidden, merkte dat ze tijdens kerk-
diensten meer dan anders last had van een gevoel van loomheid en slaperigheid. En 
hoewel ze in die tijd doorgaans maar heel erg weinig sliep, voelde ze zich toch in-
nerlijk erg verdrietig over deze aanvechting van luiigheid, en ze durfde er niet aan 
toe te geven.

Haar biechtvader van zijn kant was evenwel bang dat er levensgevaar voor haar 
zou dreigen als ze niet zou slapen. Hij raadde haar daarom met het oog op haar 
gezondheid aan dat ze niet langer tegen de slaap moest vechten, maar zich er juist 
elke dag op willekeurig welk uur naar zou moeten voegen, ongeacht de feestdag 
die op handen was. Op een keer tijdens een paasfeest overviel haar een dergelij-
ke aanvechting, dit keer wel heel ernstig. Maar Liduina bood heftig weerstand aan 
haar slaperigheid, steeds met haar gedachten bij God, overeenkomstig wat er ge-
schreven staat (Jak. 4, 7): Biedt weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. 

Toen ze die ene keer een overwinning op de slaperigheid had behaald, was ze er 
voortaan van Godswege zo tegen gewapend dat ze tot haar dood aan toe niet meer 
geslapen heeft en niet meer door slaperigheid op de proef is gesteld. Want zoals de 
heilige engelen in genade bevestigd zijn toen ze aan de eerste aanval van hoogmoed 
succesvol weerstand konden bieden, maar degenen die aan de hoogmoed toegaven 
uit de hemel verwijderd zijn, zo is aan deze maagd nadat ze de slaperigheid had 
overwonnen de gave geschonken van een onverzettelijke kracht bij haar veelvuldig 
waken en bij de bezoekingen die haar bovenmate troffen, en waardoor ze gewaar-
merkt is als goud in een gloeiende oven (vgl. Wijsh. 3, 6; 1 Petr. 1, 7).

Hoofdstuk 11 De armoede van Liduina’s vader en diens steun aan  
zijn dochter

De vader van de heilige maagd, Peter Jans zoon, hierboven al genoemd in het eer-
ste hoofdstuk, was tot zo’n bittere armoede vervallen dat hij maar met moeite in 
zijn levensonderhoud kon voorzien door ’s nachts in de stad de wacht te houden. 
Toch was hij zo integer en consciëntieus dat hij ondanks zijn armoede niet wilde 
eten van de aalmoezen die zijn dochter aangeboden kreeg. Hij hield het er namelijk 
op dat deze de zonden van de mensen symboliseerden. Daarom wilde hij dat zijn 
geliefde dochter deze gaven voor God zou besteden en voor vrome doeleinden zou 
bestemmen, en dat ried hij haar ook met zoveel woorden aan. In die strenge winter 
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die al ter sprake is gekomen, bevroren op een keer tijdens de nachtwake door de 
felle kou zijn ledematen, en hij hield daar een blijvende verstijving van zijn rechter-
voet aan over. Uit dit voorval blijkt duidelijk hoe rechtschapen deze man was. Hij 
wilde namelijk liever de verstijving ten gevolge van de kou verdragen en van zijn 
werk als nachtwaker leven dan de aalmoezen van de armen te eigen bate gebruiken. 
Er staat immers geschreven (Ps. 127, 2): Leeft gij dan van het werk uwer handen, 
welvaart en geluk zijn uw deel. 

In diezelfde tijd bezocht Graaf Willem met zijn vrouw Gravin Margaretha en een 
groot gevolg de stad Schiedam. Hij kwam erachter dat Peter, een man van aanzien 
uit een geslacht van ridders, in armoede leefde. Vol medelijden, maar ook uit eer-
bied voor de heiligheid van zijn dochter, stond hij Peter toe in goed vertrouwen net 
zo veel aan hem te vragen als hij dacht nodig te hebben voor zijn uitgaven en on-
kosten gedurende een jaar. Peter reageerde bescheiden en vroeg slechts om twaalf 
Franse kronen. De Graaf was stomverbaasd over Peters bescheidenheid, en gaf op-
dracht hem van jaar tot jaar dat bedrag aan kronen uit te keren. Hij verzekerde bo-
vendien dat hij best bereid was het dubbele te schenken, om ervoor te zorgen dat 
Peter niet langer onder zulke erbarmelijke omstandigheden gebukt hoefde te gaan. 

De eerste keer is het bedrag vrijgevig uitbetaald, maar allengs werd het trager  
gegeven. Menselijke vrijgevigheid gaat namelijk al spoedig teloor bij het geven. Za-
lig dus de mens die een schat in de hemel bezit (Matt. 19, 21; Marc. 10, 21; Luc. 18, 
22). Nadat hij de gulle gift van Graaf Willem in ontvangst had genomen, liet Peter 
zich niet voorstaan op de betoonde weldaad, maar dankte hij God ervoor. Ook be-
zocht hij ijverig de kerk, waar hij zo goed als hij kon opging in devoot gebed, met 
zijn karig dagelijks eten en zijn schamele kleding volledig tevreden.

Hoofdstuk 12 De misleiding door Satan, die Liduina’s vader in een vaart  
terecht liet komen

De vrome Peter werd op latere leeftijd zo zwak dat hij nauwelijks meer kon lo-
pen. Vaak struikelde hij bij de minste of geringste aanleiding, en kwam dan gewond 
thuis. Toch staakte hij vanwege zijn verwondingen en valpartijen zijn kerkbezoek 
niet, maar hij ging alsof hij nog jong was gewoon naar de tempel Gods, door een 
innige vroomheid daartoe aangetrokken en zelfs tegen de zin van zijn dochter in. 
Die maakte zich namelijk ernstig zorgen over de gezondheid van haar vader. De 
ongerustheid en angst dat hem iets zou overkomen, vielen haar zelfs zwaarder dan 
de verschrikkingen van haar eigen ziektes. 

Op een keer, daags voor Pinksteren, toen hij onderweg was om de vespers te ho-
ren, kwam Peter de duivel tegen in de gedaante van een kennis van hem. Zo zag de 
duivel er tenminste op het eerste gezicht uit. Hij wilde de eenvoudige man bedrie-
gen, en stelde hem voor om samen een blokje om te gaan buiten de stad. Ze zouden 
heus wel op tijd terug zijn voor het begin van de vespers. Nadat Peter op het voor-
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stel was ingegaan omdat hij natuurlijk niet wist dat hij met de duivel van doen had, 
kwamen ze samen buiten de stadspoort op een weg uit die ‘Damlaan’ heet. 

Daar liet de duivel al gauw merken wat voor laaghartig bedrog hij in de zin had. 
Hij viel Peter plotseling aan, duwde hem in een vaart voor deze het goed en wel in 
de gaten had, en ging er vervolgens ijlings vandoor. Toen Peter al kopje onder be-
gon te gaan in de vaart en er niemand in de buurt was om hem te helpen, kwam er 
door de goddelijke voorzienigheid een hem bekende voerman met zijn wagen van 
zijn land af tegen zijn normale gewoonte in juist langs die weg richting stad. Hij 
zag Peter in de vaart liggen, niet in staat om zichzelf ook maar enigszins te redden. 
Vol deernis trok hij hem dadelijk uit de modder. Hij legde hem gewond en wel op 
zijn wagen, en voerde hem behouden terug naar de stad.

Tezelfdertijd ging een vals gerucht van mond tot mond dat Peter verdronken en 
gestorven was. Toen zijn dochter dit hoorde, werd ze zo intens verdrietig dat ze 
later op die dag voor Pinksteren niet anders dan met grote droefheid aan haar va-
der kon denken vanwege het ongeluk dat hem overkomen was. De sluwe vijand 
was namelijk van mening dat hij de maagd een grote slag kon toebrengen als hij 
aan het verdriet om haar eigen wonden ook nog eens verdriet om haar vader zou 
kunnen toevoegen. Maar God, die helpt bij rampspoed en treurenden altijd troost, 
veranderde spoedig daarop de inspanning van Liduina’s vader in rust, zijn verdriet 
in vreugde, en zijn armoedig bestaan in hemelse rijkdom. Want getroost door de 
zalige maagd is hij na een harmonisch en snel sterfbed ontsnapt aan de ellende van 
deze wereld en de listen van de duivel.

Hoofdstuk 13 Het overlijden van Liduina’s vader daags voor het feest van de 
Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Een paar dagen voor het feest van de Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria  
(8 december) wist de vrome maagd Lydia, de dochter van Peter, dat haar vader uit 
deze wereld zou verscheiden. Ze vertelde namelijk dat ze onder vier ogen van haar 
vader had gehoord dat de Heilige Maagd Maria een afspraak met hem had gemaakt, 
en dat ze hem beloofd had hem rond dit feest uit de wereld te roepen.

En het is inderdaad precies zo gebeurd als zij had voorspeld. De trouwhartige 
maagd waarschuwde Pater Jan, een priester die haar om raad was komen vragen, 
dat hij diezelfde dag naar een plaats met de naam ‘Oudeschie’17 moest gaan om 
daar de mis op te dragen. Op die manier zou er de volgende dag bij de begrafenis 
van haar vader niets mis kunnen gaan. Na dit overleg is daags voor het feest van de 
Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria inderdaad de dood van haar vader ge-
volgd, precies overeenkomstig het visioen en de eerdere voorspelling.

17 De moderne naam van deze plaats is ‘Overschie’.
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Na de dood van haar vader moest de arme maagd de aardse troost van zijn da-
gelijkse aanwezigheid missen. Ze maakte zich ook nogal zorgen over het heil van 
haar vader, maar gelukkig werd ze daarover al gauw gerustgesteld. Kwaadaardige 
demonen, de vijanden van alle goede mensen, maakten haar namelijk van tijd tot 
tijd behoorlijk ongelukkig doordat ze haar verzekerden dat ze haar vader bij zich 
hadden, in de staat van verdoemenis. Daarover begon ze ontroostbaar te huilen, 
alsof het echt waar was wat ze van de demonen had gehoord. Toen haar huisgeno-
ten hierop aan haar vroegen waarom ze toch zo verschrikkelijk moest huilen, ant-
woordde ze: ‘Ik weet heel zeker dat het juist erg goed met mijn vader gaat, maar 
toch houden demonen vol dat hij verdoemd is’.

Op een keer werd Liduina door een engel meegenomen naar de geneugten van 
het paradijs. Onderweg versperden demonen haar de weg, en ze lieten haar honend 
en spottend een demon zien, die ze de gedaante van haar vader hadden laten aan-
nemen. Ze zeiden daarbij: ‘Kom eens op, kijk maar eens goed, want we hebben je 
vader’. Toen had ze opeens heel goed door dat het een streek van de duivel was, 
een loze illusie, en zeker niet de waarheid. Ze antwoordde dat dit gewoonweg niet 
haar vader kon zijn. Dadelijk gingen de demonen in rook op, en de maagd vervolg-
de onder leiding van de engel opgelucht haar tocht.

Hoofdstuk 14 Het overlijden van Liduina’s grootvader Jan Peters zoon en 
zijn langdurige zelfbeheersing 

Er mag ook niet in stilte voorbij gegaan worden aan de rechtschapenheid en de 
zelfbeheersing van Jan Peters zoon, de grootvader van vaders kant van Liduina, 
tot lof van de Heer en ter verheerlijking van de waardigheid van haar goede kom-
af. Deze Jan nu, van onbesproken faam en levenswijze, bleef na de dood van zijn 
vrouw meer dan vijftig jaar weduwnaar, totdat hij bijna negentig jaar oud was. Hij 
betoonde zo’n zelfbeheersing en onthouding dat hij als een eenzame tortelduif en 
voorvechter van de kuisheid nooit meer intiem met een vrouw omging nadat zijn 
echtgenote gestorven was. Bovendien vastte hij twee keer per week op water en 
brood om het celibataire leven vol te kunnen houden. Ook at hij maar één keer per 
week vlees bij de maaltijd, namelijk op zondag. Toen Satan, de boosaardige bela-
ger, bij zijn dood zag dat hij hem niet kon benaderen, maakte hij elders in het huis 
zoveel stennis dat de aarden kruiken ervan braken. Toch ging de boter, die in één 
van die kruiken bewaard werd, niet verloren, en ook vloeide hij niet weg. 

We hoeven ons er niet over te verbazen dat de duivel het aandurfde die zeer 
trouwe dienaar van Christus te belagen en schade toe te brengen. De duivel viel im-
mers zelfs Christus lastig met bekoringen toen hij vastte. Toch had hij zich gewon-
nen moeten geven en zich beschaamd van Hem terug moeten trekken, omdat hij 
de Almachtige met zijn listen niet had kunnen bedriegen. En zoals de heilige enge-
len na het wijken van de verleidingen naar Christus toekwamen, zo moeten we er 
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ook vroom op vertrouwen dat de ziel van Jan Peters zoon door engelen is behoed 
en door hen na diens dood in het vlees gelukkig naar Christus is gevoerd, die hij bij 
leven zo trouw had gediend.

Hoofdstuk 15 Het overlijden van Petronella, de moeder van Liduina

Het schijnt passend hier een stukje in te voegen over het overlijden van de edele 
vrouw Petronella, de moeder van deze heilige maagd. Zo verbinden we in een cor-
recte volgorde van deugdzaamheid deze vrouw met voornoemde edele heren.

Nadat er acht jaren voorbij waren gegaan sinds het begin van de ziekte van  
Liduina, werd ook Petronella, de moeder die deze zieke maagd in zo veel opzich-
ten terzijde had gestaan, zelf ernstig ziek. Aan die ziekte is deze dochter van Eva 
vervolgens ook overleden. Toen ze het uur van haar dood voelde naderen en er-
over klaagde dat ze door haar eigen onvolmaaktheid niet helemaal rechtvaardig 
had geleefd, vroeg ze haar lieve dochter om haar bij haar sterven bij te staan met 
haar voorspraak en haar verdiensten. Ze wist immers dat haar dochter God be-
haagde, en dat Hij haar liefhad. Zelf vestigde ze intussen ook al haar gedachten en 
haar hoop op de Heer. Ze zei ook dat ze graag wilde sterven, en daarbij cijferde ze 
haar eigen belang zozeer weg dat ze er aan toevoegde dat ze niet wilde dat er zelfs 
maar een klein wormpje voor haar in de plaats zou sterven. Op het horen hiervan 
was haar heilige, trouwe dochter zeer geroerd, en ze leefde intens met haar moeder 
mee. Ze spoorde haar met heilige woorden aan op Gods goedheid te vertrouwen, 
en de gesel van de Heer en de dood, die nu eenmaal voor ieder mens onvermijde-
lijk is, lijdzaam te ondergaan. Daarom ook bood ze haar moeder ter verlichting al-
les aan wat ze zelf tot dan toe aan verdiensten had verworven door haar oefeningen 
in deugden, haar eigen inspanningen, en het geduldig dragen van haar kruis. Voor 
zichzelf zag ze van dit alles af. Toen haar moeder dat gehoord had en ze het aanbod 
dankbaar had aanvaard, droeg ze zichzelf aan de handen van haar Schepper op, vol 
vertrouwen op het erbarmen van de Heer. 

De maagd zelf, haar moeder in alle opzichten trouw tot aan haar dood, over-
woog wat ze tot nu toe had gedaan. Ze ging er van uit dat ze al haar vroegere goede 
werken prijs gegeven had, en daarom gespte ze een brede riem van hard geitenhaar 
om, teneinde opnieuw boete te gaan doen, een nieuwe kwelling aan al die oude 
toevoegend, opdat God haar en alle gelovige zielen genadig zou zijn. Toen de eer-
ste riem na een paar jaar verteerd raakte vanwege ouderdom, maar vooral vanwege 
het vocht dat door haar oedeem uit haar lichaam sijpelde, gespte de in geitenhaar 
gehulde maagd opnieuw vol ijver een tweede riem om, en later verschillende ande-
re, als er weer eens een riem vanwege slijtage vervangen moest worden, totdat ze 
uiteindelijk vele jaren later met de laatste riem nog om uit dit leven verscheidde.18

18 Zie hierna, hfdst. 2, 27.
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Hoofdstuk 16 Liduina’s toestand na de dood van haar moeder, en haar  
medelijden met de armen

Na de dood van haar moeder heeft deze arme maagd uit piëteit, maar ook om de 
verplichtingen die nu eenmaal met de liefde van kinderen voor hun ouders samen-
hangen, in te lossen, het haar toevertrouwde talent niet in de grond verborgen (vgl. 
Mat. 25, 18), maar enkele kleinoden van zilver en wat ander huisraad, dat haar 
door haar moeder was nagelaten, uit acute nood voor een te lage prijs verkocht. De 
opbrengst in baar geld verdeelde ze vervolgens zo royaal onder de armen dat zij,  
hoewel een weldoenster voor behoeftigen, daardoor zelf tot de bitterste armoede 
verviel. Wat ze als aalmoes van gelovigen ontving, sluisde ze ook direct naar de  
armen door, en dat deed ze zo welgemoed alsof ze niets om tijdelijke zaken leek 
te geven. Het geld dat ze kreeg, en dat eigenlijk bedoeld was om haar eigen nood 
tenminste een beetje te lenigen, gebruikte ze om aan allerlei behoeftigen van alles te 
sturen: brood, vlees, gebakken vis, kaas en bier, nota bene in de kruik die haar moe-
der haar had nagelaten. Ook alles wat haar verder door God vergund was deelde ze 
vol compassie uit. Doordat ze dit allemaal door haar huisgenoten liet rondbrengen, 
hield ze zelf ondertussen tijd over voor vrome gebeden, waarin ze de Schenker van 
al dat goeds bedankte, die haar iets had verleend ten bate van de armen.

Hoofdstuk 17 Een brand in het bed van Liduina, die ze zelf zonder letsel met 
haar blote handen doofde

Na de dood van Liduina’s vader was haar broer hem als nachtwaker opgevolgd. 
Op een keer zette hij een brandende kaars bij het hoofdeinde van haar bed op een 
plank erboven. Daarna vertrok hij.

De brandende kaars viel wat later in het stro, en een groot deel van het bed in 
Liduina’s kamer ging in vlammen op. Liduina zelf ging zoals gewoonlijk met een 
sluier voor haar gezicht volledig op in haar devote oefeningen. Eindelijk kwam ze 
weer tot zichzelf. Ze deed haar ogen open, en zag dat ze midden tussen de vlammen 
lag, zonder dat er iemand in de buurt was die kon helpen blussen. Met haar linker-
hand doofde ze met Gods hulp zonder letsel op te lopen het vuur.

De volgende ochtend kreeg Liduina bezoek. Allen waren ze verbaasd toen ze  
zagen wat er was gebeurd bij de brand in het bed, en dat de maagd niet gewond was 
geraakt. Liduina maakte toen al geen gebruik meer van haar bed, maar de zonen 
van haar broer, die voor haar zorgden, wel. Zelf lag ze ziek en wel op het kale stro.
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Hoofdstuk 18 Een engel dient Liduina een askruisje toe aan het begin van  
de vastentijd

Aan het begin van de vastentijd op Aswoensdag placht de uitzonderlijk vrome 
maagd net als andere gelovigen met nederige eerbied een gewijd askruisje uit han-
den van haar biechtvader te ontvangen. Deze nam de as dan uit de kerk voor haar 
mee om haar er mee te tekenen. 

Op een keer rond de veertigdagentijd, toen het al bijna Aswoensdag was, kwam 
haar biechtvader bij haar op bezoek. Hij vroeg haar of hij as uit de kerk moest gaan 
ophalen. Toen antwoordde de maagd: ‘Het zou best een goed idee zijn als U dat 
zou willen doen, maar het hoeft eigenlijk niet meer, want de Heer heeft mij al van 
as voorzien’. Kort daarvoor was er namelijk een engel van de Heer bij haar op be-
zoek geweest, en die had haar voorhoofd met as getekend. Om haar biechtvader 
daarvan te overtuigen pakte ze diens hand en legde ze die op de as, zodat hij die 
aanraakte. De biechtvader merkte duidelijk dat het waar was wat ze zei. Hij raakte 
bovendien op haar verzoek met zijn eigen voorhoofd dat van Liduina aan, zodat 
hij deelgenoot kon worden van deze bijzondere genade.

Dezelfde engel van de Heer legde haar ook nog uit dat diegenen die de as ont-
vingen, dat ‘met licht en kruis’ moesten doen, door namelijk een brandende kaars 
met een penning waarop een kruis geslagen was naar het altaar te dragen ten teken 
dat ze zich met het licht van het geloof in oprechte onderwerping en versterving 
aan God opdroegen.

Hoofdstuk 19 Liduina krijgt op bovennatuurlijke wijze wijn in haar kruik 

Een arm vrouwtje dat aan epilepsie leed bedelde van deur tot deur om iets te drin-
ken. Terwijl iedereen haar vanwege haar gruwelijke kwaal uit de weg ging en snel 
de deur dichtdeed, liet de barmhartige maagd, die voor geen enkel ongelukkig mens 
bang was, de bedelares toen ze haar huis genaderd was, bij zich roepen en binnen 
brengen, zodra ze van haar ellendige toestand gehoord had. 

Nadat ze bij de maagd binnengekomen was, vroeg de bedelares om iets te drin-
ken. Toen moedigde de zieke maagd, die erg met het bedelende oude vrouwtje te 
doen had, haar aan de wijnkruik te pakken die op een plank stond en daar uit te 
drinken. Iets beters om te geven had ze op dat moment niet bij de hand. ‘Pak die 
kruik maar’, zei de maagd, ‘en drink de wijn die erin zit gerust op’. Toen ze, na de 
kruik uitgedronken te hebben, nog steeds dorstig was en meer te drinken vroeg, 
antwoordde de maagd dat ze eigenlijk niet wist of er nog wel iets anders voor haar 
in huis was. Maar omdat ze ook niet wilde dat het vrouwtje teleurgesteld en onver-
zadigd wegging, gaf ze haar een penning om daarmee drank te kopen. 

Wat later, toen het al avond werd, begonnen de lippen van de arme maagd hele-
maal droog aan te voelen van de dorst. Ze vroeg daarom aan haar vader, die toen 
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nog leefde, haar een beetje wijn te brengen om zo de uitdroging en de dorst tegen te 
gaan. Hij antwoordde: ‘best’, en pakte de kruik om het verzoek van zijn dochter in 
te willigen. Direct bemorste hij zichzelf met de wijn, die op een wenk van God in de 
kruik was aangevuld. Zo ontving de maagd in ruil voor het kleine beetje dat ze zo 
royaal aan het arme vrouwtje had gegeven omdat die het nu eenmaal nodig had, zelf 
veel meer en veel rijkelijker terug van God. En toen haar vader de kruik met wijn bij 
zijn dochter had gebracht, bedankte die er uit de grond van haar hart de Heer voor.

Die wijn had een volle rode kleur en zo’n uitzonderlijk bouquet en samenstel-
ling dat hij niet met water vermengd hoefde te worden, zoals met andere wijn  
gebruikelijk is. De kruik bleef er mee gevuld vanaf het feest van Remigius (1 ok-
tober) tot ongeveer het feest van de Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria  
(8 december). Rond die datum kwam er een deftige dame bij haar op bezoek,  
Catrien Simons genaamd, die zich al eerder voorgenomen had haar uit bijzondere 
godsvrucht van wijn te voorzien. Ze was niet op de hoogte van het wonder van de 
wijn die Liduina door God was geschonken, en wilde haar betere wijn van recenter 
datum geven. Ze haalde haar neus op voor de wijn die al zo’n tijd in de kruik zat 
en die volgens haar al erg ranzig was geworden, en daarom gooide ze alles weg wat 
er nog van over was. Daardoor kon Liduina niet langer van die hemelse zegening 
genieten. Toch had ze haar vriendin Catrien al voordat ze de wijn weggooide ver-
teld dat die wijn haar best beviel en dat die goed genoeg voor haar was, omdat ze 
daarvoor nog nooit dergelijke wijn had gedronken. Dit teken van Gods genade is 
haar in het jaar 1412 overkomen, toen ze nog een halve pint wijn per week dronk. 

Hoofdstuk 20 Het geld dat Liduina uitgaf ten behoeve van haar broer en dat 
in haar beurs wonderbaarlijk vermeerderd is 

Wat later, in het jaar 1423, is de broer van deze maagd gestorven, Willem de zoon 
van Peter. Na zijn dood liet hij wat schulden na, die zijn zoons onmogelijk kon-
den aflossen. Toen de zeer begane maagd hier achter gekomen was, maakte ze wat 
kleinoden te gelde, die ze nog over had uit de erfenis van haar moeder. Op die ma-
nier verwierf ze zich een bedrag van acht Hollandse ponden. Die liet ze vervolgens 
omwisselen in kleingeld, waarmee ze beter vertrouwd was, en dat borg ze bij zich 
op in haar beurs. Op een dag toen het al tegen de avond liep, riep ze Nicolaas bij 
zich, een familielid dat bij haar inwoonde. Het geld uit de beurs stuurde ze door 
zijn hand naar alle schuldeisers om de schulden van haar broer af te betalen, voor 
zover ze wist waar die woonden. Toen ze op die manier alle schulden had afge-
lost waar ze weet van had, vroeg ze Nicolaas om in de beurs te kijken of daar nog 
iets in overgebleven was. Hij antwoordde volledig zeker van zijn zaak dat er nog 
heel wat geld in de beurs zat. Vervolgens vroeg ze hem om dat geld allemaal uit 
te tellen. Toen hij daarmee klaar was, zei hij dat hij de vroegere acht ponden had 
gevonden, en dat ze nog allemaal over waren. 
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Daarop verbood ze hem dit verder te vertellen, en God dankend voor zijn won-
derbaarlijke gift besloot ze die beurs voortaan ‘de beurs van Jezus’ te noemen. 
Daaruit moesten vanaf dat ogenblik noodzakelijke giften aan de armen worden ge-
geven. Ze deelde dan ook royaal uit die beurs aan behoeftigen uit, wanneer ze ner-
gens anders geld bij de hand had. Maar als ze zo nu en dan ander geld had, hetzij 
van zichzelf hetzij haar geschonken in de vorm van aalmoezen, dan gaf ze dat eerst 
weg. Pas wanneer ze niets anders meer had, deelde ze zo rijkelijk uit die ‘beurs van 
Jezus’ uit dat er nog maar heel weinig in overbleef. Toch zorgde de barmhartigheid 
van de Almachtige er voor dat er altijd een volstrekt afdoende hoeveelheid in die 
beurs overbleef om aan de armen te besteden, zoals volgens het woord van Jahwe 
door Elia de kruik met olie niet uitgeput raakte in het huis van de weduwe (vgl.  
1 Kon. 13-16).

Soms droeg ze ook één van haar speciale vrienden op dat geld te tellen. En als 
die dat dan voor de tweede of de derde keer geteld had, dan kwam hij altijd tot de 
ontdekking dat datzelfde bedrag steeds weer met drie, vier of vijf extra munten was 
aangevuld. Afgezien van de schulden van haar broer, die uit die beurs waren afbe-
taald, verdeelde zij uit dezelfde beurs een bedrag van meer dan veertig pond, zoals 
zij aan enkele van haar meest vertrouwde vrienden heeft onthuld. Door dit wonder 
heeft God zich wel heel erg duidelijk geopenbaard, zodat ook degene die het geld 
natelde een vast vertrouwen had in de gaven die God haar schonk.

Hoofdstuk 21 Een varkensham die Liduina aan de armen had gegeven wordt 
door God door een andere vervangen

Op een keer kreeg Liduina, die vrome en barmhartige maagd, in de gaten dat al-
lerlei arme mensen uit armoede al heel lang geen vlees meer hadden kunnen eten. 
Omdat ze op dat moment geen vlees had om aan hen te geven, stuurde ze iemand 
naar het huis van een vriend met de vraag of die misschien een varkensham wilde 
koken en die daarna naar haar wilde laten brengen. Die vriend deed dat met alle 
plezier, en liet de gekookte ham brengen. Liduina verdeelde toen het lekker klaar 
gemaakte gekookte vlees in stukken en bestemde het zonder dralen voor die ar-
men, omdat ze wist dat die het hard nodig hadden.

De almachtige en barmhartige God, die de harten van alle mensen kent en geen 
enkele weldaad onbeloond laat, compenseerde nog op hetzelfde moment het sym-
pathieke gebaar van de weldoener. Toen die namelijk zijn huis in ging en toevallig 
omhoog keek naar de balk waar het vlees aan hing, zag hij iets wat bijzonder is om 
te vertellen: op de plaats van de ham die hij had weggehaald en aan de maagd had 
laten brengen om er de armen mee te ondersteunen, hing een andere, veel betere 
en mooiere ham. 
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Velen hoorden over dit wonder, en ze dankten er de almachtige Heer voor. In 
het vervolg droegen ze Liduina nog meer op handen, en wat de maagd hun ook 
maar aan zuivelproducten vroeg om de armen te onderhouden, gaven ze haar graag.

Hoofdstuk 22 Aan de armen geschonken vlees en erwten worden  
vermeerderd

Iets soortgelijks viel op een keer in de herfst voor. De maagd liet een deel van een 
jonge koe, dat als vierde deel was gekocht, in vaten inzouten. Ook nam ze de helft 
van een partij erwten in voorraad, om in de behoeften van de armen te kunnen 
voorzien. Ze wilde daarmee in het winterseizoen een groep armen, die aan huis ge-
bonden waren, te hulp schieten. Toen ze van dat rundvlees porties naar ongeveer 
36 arme huisgezinnen had gestuurd, zei de bezorger na thuiskomst dat hij onge-
veer net zoveel had uitgedeeld als hij in een eerder stadium in het vat had ingezou-
ten, maar dat er tot zijn verwondering nog maar heel weinig was opgeraakt. Precies 
hetzelfde was hem met de erwten overkomen, waarvan de voorraad ook maar een 
heel klein beetje geslonken leek te zijn. Toen ze dat gehoord had, overpeinsde de 
maagd de uitzonderlijke goedheid van de Heer, ze dankte haar hemelse Leveran-
cier, en zei tegen de bezorger: ‘Wat is de macht van God onze Heer toch ongelofe-
lijk groot! Wat is het toch met recht dat wij tot taak hebben om royaal aalmoezen 
aan de armen te geven!’

En van datzelfde vlees en diezelfde erwten at ook nog eens iedereen die bij haar 
in huis was. Zo rijkelijk rustte Gods zegen op dat voedsel dat nog na Pasen bijna 
de helft er van overgebleven was. De hele winter lang ook gaf ze één of twee keer 
per week opdracht een grote pan erwten klaar te maken en te koken, en daarvan 
samen met het vlees uit te delen aan de armen, naar het voorbeeld van de profeet 
Elisa, die opdracht gaf voor de leden van het profetengilde moes te koken in een pot 
(vgl. 2 Kon. 4, 38).19

Zelden ook zond ze aan één van die armen iets zonder er een geldstuk, klein of 
groot, bij te doen, tenminste, als ze dat in huis had. Ook gaf ze geen brood weg, 
tenzij ze er wat beleg bij kon doen om samen met dat brood op te eten, of tenzij 
ze er wat geld bij kon stoppen om daarmee wat lekkers te kopen. En ze schoot 
niet alleen armen zorgzaam te hulp met haar aalmoezen, maar ook rijken als die 
er om vroegen. Het zou te ver voeren om alles in bijzonderheden te vertellen, met 
wat voor kwistige hand ze uitdeelde zodra ze iets uit te delen had, aan zieken en  
gebrekkigen, aan mannen en vrouwen, de laatsten al dan niet zwanger.

19 Thomas citeert hier in lichte parafrase net het verkeerde bijbelvers. Een exacte parallel treffen we iets verder-
op in de Bijbel aan, in 2 Kon. 4, 42-44, waar over de wonderbaarlijke broodvermeerdering in verband met Elisa 
wordt verteld.
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Hoofdstuk 23 Het visioen van de hemelse dis, rijkelijk gevuld met aalmoezen 
voor de armen

Hoezeer de aalmoezen die deze maagd uitdeelde God bevielen, is haar in hemel-
se visioenen geopenbaard tijdens uitzonderlijke geestelijke ervaringen. Wanneer 
ze naar het paradijs werd meegevoerd, zag ze dikwijls dat er eerst tafels werden 
neergezet, en dat die vervolgens werden gedekt met tafellakens van groene zij-
de. Daarna werden haar eigen aalmoezen op diezelfde tafels gezet alsof ze uit de  
hemel waren afgestaan. Soms nam de hoeveelheid ervan niet af, maar juist almaar 
toe. De drank die ze gewoonlijk in stenen kruiken uitdeelde, leek daar in kristallen 
karaffen geserveerd te worden. Ook gebakken vis die ze vanwege het overlijden 
van haar nicht Petronella had laten uitdelen, werd daar opgediend.

Ze zag bovendien rond etenstijd een roemrijke schare heiligen aan tafel komen 
om zich aan spijs en drank te laven, ieder gerangschikt naar orde en overeenkom-
stig zijn specifieke rang. Priesters hielden hun kelken omhoog, zag ze, de anderen 
waren toegerust overeenkomstig hun waardigheid. Soms zag ze ook zichzelf erbij 
staan en helpen bij de bediening, een andere keer zat ze zelf aan bij het tafelende 
gezelschap, en dan werd aan haar net als aan haar disgenoten iets te drinken aange-
boden. Iedereen was ook vervuld van een onuitsprekelijke vreugde en blijdschap 
over zoveel vrijgevige liefde, hun door haar bewezen.

Soms zag ze dat er op die tafels niets stond van haar gulle gaven, en dan stond ze 
er ontzettend beschaamd bij, alsof ieder zijn eigen bijdrage had meegebracht, maar 
zij in gebreke was gebleven. Dan haastte ze zich om nog heel wat meer aalmoezen 
uit te delen, zowel omdat ze daar een goed gevoel bij had als uit schaamte.

Een enkel keertje bracht de engel die haar begeleidde haar naar een aparte, prach-
tig ingerichte kamer, en daar diende hij dan een maaltijd speciaal voor haar op. En 
hoewel ze ervoer dat ze die maaltijd niet goed kon beschrijven, zei ze toch – voor 
zover ze het onder woorden kon brengen – dat die een hemels en goddelijk licht 
gelijk was, waardoor ze geestelijk in verrukking werd gebracht en waarvan ze zich 
helemaal dronken voelde. Soms kreeg ze ook door smeken van die engel gedaan 
dat ze één van haar dierbare vrienden mocht meenemen om dat allemaal te er- 
varen. En hoewel die schouwend in hun slaap ervoeren dat er iets soortgelijks met 
hen gebeurde, overkwam hen dat toch op een heel andere en veel minder inten- 
sieve manier dan haar.

Einde van het eerste deel



Tweede Boek

Woord vooraf bij het tweede deel van het leven van Liduina van Schiedam

Tot nu toe is in het kort vooral gesproken over de vele ziektes en kwalen van deze 
maagd, maar ook wel over de heilzame werken die zij in haar barmhartigheid uit-
voerde, en over enkele wonderbaarlijke gebeurtenissen, die plaats hebben gevon-
den tot lof van God almachtig. Nu moet als vervolg daarop ook het één en ander 
verteld worden en met gepaste bescheidenheid bekend gemaakt worden over haar 
geestelijke gaven, over de troost die ze van God ondervond, en over de veelvuldige 
momenten waarop ze in vervoering verkeerde, tot stichting van de kloosterlingen. 

Hoofdstuk 1 Liduina vindt een eerste fase van geestelijke troost door het  
lijden van de Heer te overwegen

Zoals God vroeger zijn geheimen door de mond van de profeten geopenbaard 
heeft om zijn uitverkorenen te troosten, zo richt hij zich nu tot hen door de  
geschriften van de geleerden en de voorbeelden van de deugdzamen. Zo voorkomt 
Hij dat zij door de veelsoortige tegenslagen van de wereld uit het veld geslagen 
of door zweepslagen gegeseld de hoop op ongekende vreugde in de toekomst en 
de verwachting daarvan opgeven. De heilige David immers, aan wie God inzicht 
gaf in het verborgene van zijn wijsheid (vgl. Ps. 51, 8),20 zei dat hij dikwijls juist in  
periodes van veel tegenspoed Gods troost heeft ervaren. Wanneer talloze zorgen in 
mij woelden, zegt hij (Ps. 94, 19), werd mijn ziel door ùw troost verkwikt. 

Deze uitspraak uit de Schrift heeft God waarachtig en onloochenbaar naar de 
letter vervuld in deze heilige maagd. Eerst heeft Hij haar namelijk gezuiverd door 
haar met allerlei pijn en veel bitterheid te overstelpen,21 maar daarna ten tijde van 
de talloze beproevingen ten gevolge van haar wonden bezocht Hij haar, bood Hij 
haar op heel wat manieren troost, en maakte Hij haar zelfs blij. 

Om van het vorige iets te herhalen, ongeveer drie tot vier jaar na het begin van 
haar kwalen was Liduina, die arme maagd, nog opstandig onder Gods kastijding 
en nog niet spontaan aan Hem onderworpen, terwijl er toch door Hem niets op 
aarde zonder reden gebeurt. Wanneer ze haar vriendinnen zag, gezond en vrolijk 

20 Thomas parafraseert hier de Latijnse Vulgaat-bijbel in de vertaling die aan Hieronymus wordt toegeschreven 
en die op dit punt afwijkt van moderne vertalingen direct uit de Hebreeuwse grondtaal, waar Ps. 51, 8 bij voor-
beeld (Willibrord vertaling) vertaald wordt als ‘[Gij] geeft mij inzicht waar ik mij verberg’.
21 In de Latijnse tekst vinden we hier een toespeling op Kl. 3, 15 volgens de weergave in de Latijnse Vul-
gaat-vertaling die aan Hieronymus wordt toegeschreven (‘replevit me amaritudinibus, inebriauit me absinthio’). 
In Nederlandse vertalingen op basis van de Hebreeuwse grondtekst gaat deze toespeling verloren (Willibrord  
vertaling: ‘Hij gaf mij slechts bittere kruiden en alsem te eten’).
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bij haar op bezoek, en zich realiseerde dat ze zelf ernstig ziek was, dan wilde ze net 
als anderen liever dat haar lichaam beter was dan haar ziel gelukkig door de deugd 
van lijdzaamheid. En doordat ze nog niet volledig ging voor het geestelijk leven 
en nog niet wist wat God aangenamer was, mopperde ze dan soms, treurde ze om 
haar pijn en huilde ze zo verschrikkelijk dat niets of niemand haar troosten kon.

Als Heer Jan Pot dan bij haar op bezoek kwam, haar biechtvader, die zich had 
aangewend haar twee keer per jaar de heilige communie te komen brengen, dan 
probeerde hij haar wat soelaas te bieden, zodat ze haar huilbuien wat temperde en 
wat meer maat hield in haar verdriet. In dat kader ried hij haar vriendelijk aan zich 
aan de goddelijke wil over te geven en zich er naar te schikken, en zich te oefenen 
door te mediteren over het lijden van de Heer. Hij drukte haar op het hart dat ze 
door middel en met behulp van meditatie gemakkelijk troost zou kunnen vinden. 

Ze zocht daarop naar een goede manier om zich met deze heilige oefening be-
zig te houden en kreeg van de priester allerlei tips om heilzaam te mediteren. Maar 
toen ze zich met de voorgestelde methode wilde oefenen in meditatie en ervoer dat 
er niet dadelijk honing uit rotsen (Deut. 32, 13) vloeide en niet proefde dat daar-
in profetenmeel was verborgen,22 gooide ze al snel met tegenzin als bittere alsem 
datgene weg wat ze nog niet in haar hart had gesloten en wat nog geen wortel ge-
schoten had.

Maar toen de priester nog eens aandrong en haar wat dwingender aanspoorde 
zichzelf geweld aan te doen, het bijltje er niet bij neer te gooien en de tegenzin te 
overwinnen door devoot vol te houden, legde ze zich dankzij de weldoordachte 
aanwijzingen van de priester soepel neer bij deze goede raad. En eindelijk bezorgde 
die heilzame gewoonte om over God te mediteren, die ze zich met zoveel geweld 
had eigengemaakt, haar na verloop van tijd door toedoen van de goddelijke genade 
zo’n zoet gevoel dat ze spontaan verklaarde zichzelf graag volkomen weg te willen 
cijferen. Ja, zelfs als ze door maar een enkel Weesgegroetje lichamelijk weer hele-
maal beter zou kunnen worden, dan zou ze het nog niet willen of doen. Deze ver-
andering was bewerkstelligd door de hand des Allerhoogsten (Ps. 77, 11), die zijn 
armen uitstrekt naar de misdeelden (Spr. 31, 20), en die haar ’s nachts tijdens haar 
lange ziekbed troostte in haar bed van smarten. Bekoord en aangetrokken nu door 
de verborgen zoetheid van het lijden van de Heer rumineerde ze bij haar overden-
kingen de geschiedenis van zijn allerheiligst lijden, verdeeld in zeven delen in over-
eenstemming met de zeven kerkelijke getijden, steeds op vaste tijdstippen, zowel 
overdag als ’s nachts. Daar vond ze verborgen manna (Apok. 2, 17), en ze werd met 
zo’n zoete vreugde vervuld dat niet meer zijzelf, maar Jezus Christus, wiens lijden 
zij overdacht, scheen te verdragen wat ze tot dan toe zelf in haar lichaam had moe-
ten verduren. Toen kon ze pas echt goed uit eigen ervaring en onderwezen door de 
Heilige Geest met Jesaja zeggen (Jes. 45, 15): Waarlijk, Gij zijt een verborgen God, 

22 Dit is een toespeling op Bernardus van Clairvaux, Sermo de conuersione ad clericos, vgl. de editie in Sancti 
Bernardi opera, ed. J. Leclercq et H.M. Rochais, vol. 4, Rome 1966, 114, r. 1-2.
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en ook nog uitroepen (Jes. 26, 9): Iedere nacht verlangt mijn ziel naar U, ik hunker 
ook ’s morgens naar U met heel mijn ziel in mijn binnenste.23

Hoofdstuk 2 Liduina’s meevoering naar het Heilige Land en naar de heilige 
plaatsen in Rome

Toen nu de zieke maagd zich dagelijks serieus bezig hield met oefeningen waar-
bij ze het lijden van de Heer overwoog, werd ze van tijd tot tijd door een heilige 
engel naar locaties in het heilige land meegevoerd. Daar is onze Verlosser gebo-
ren, Hij heeft er geleefd en geleden, en zo de heilige handelingen voor het heil van 
de mensen volvoerd. Toen ze daar op de Calvarieberg werd rondgeleid, waar de 
Heer is gekruisigd, maar ook op andere heilige plaatsen, waar ze het kruis van de 
Heer en van zijn verwondingen kon kussen, waar ze honing uit rotsen zoog en olie 
uit het hardste gesteente (Deut. 32, 13) om haar kwellingen te verlichten, toen ze 
op de plek was aangekomen waar ze de gekruisigde voeten kon omarmen en waar 
haar gekruisigde Bruidegom de geest had gegeven uit liefde voor haar, toen beval 
ze zichzelf pas ten volle in zijn handen aan, het voorbeeld volgend van Hem, die ze 
nu zo innig, innig liefhad. 

Aan de ene kant kwam ze dikwijls los van de wonden in haar eigen lichaam en 
drong ze door tot de peilloze diepte van het goddelijk Wezen, in contemplatie  
daar naartoe gerukt. Dan ook verloor ze het gevoel in haar lichamelijke kwellingen 
door de overvloed aan geestelijke gaven en zoete ervaringen. Maar aan de andere 
kant werd ze dan soms ook door zulke ongewoon nieuwe kwalen gegeseld dat ze 
eenmaal terug thuis op haar eigen lippen zweren en uitslag mee terugbracht, die 
daar veroorzaakt waren door die zoete kussen op het kruis en op de wonden van 
de Heer. En dat alles is door Gods toedoen geschied, opdat niet alleen de troost 
door God haar geest des te blijer zou maken door het contrast met het grote ver-
driet in haar hart, maar ook opdat haar kwellingen en haar plotseling opwellende 
tegenslagen haar juist des te bedroefder zouden maken en haar in haar uiterlijk ge-
drag nederig zouden stemmen door het contrast met de grote troost die God haar 
bood. Als ze op die manier vaak en duidelijk door de tegengestelde sensaties be-
proefd zou worden, dan zou ze er immers een goed besef van hebben wat ze van 
God gekregen had, en wat ze van zichzelf had.

Tenslotte zei de engel ook nog tegen haar: ‘Die zweren heb je opgelopen om je er 
van te doordringen dat je ook lichamelijk bent meegevoerd’. Toen ze bij een andere 
gelegenheid weer eens door dat schitterende gebied reisde en vanwege de glibbe-
rige weg niet goed op de been kon blijven, zei ze naderhand dat ze daadwerkelijk 
met haar lichaam een valpartij had gevoeld in de buurt van haar rechtervoet, en pijn 

23 Thomas ging niet uit van de Hebreeuwse bijbeltekst, maar van de Latijnse Vulgaat-vertaling die aan Hiero-
nymus wordt toegeschreven. Dit verklaart het verschil tussen de vertaling hier en moderne bijbelvertalingen.
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aan die val en aan dat uitglijden met haar voet had overgehouden. Door dat onge-
luk kwam ze met zo’n zwelling en zo’n gigantische blauwe plek op haar rechter- 
enkel weer thuis dat ze er nog verscheidene dagen last van had.

Op dezelfde manier is ze een keer geestelijk naar de heilige plaatsen in de stad 
Rome meegevoerd. Toen ze daar van de ene belangrijke kerk naar de andere liep 
en zich met naar twee kanten uitgestrekte armen een weg door het struweel en de 
doornstruiken moest banen, hield ze van één van die struiken een doorn over in 
een vinger, en die bracht ze mee terug naar huis. Van die verwonding in combina-
tie met haar andere ziektes had ze nog twee dagen in niet geringe mate te lijden.

Ten gevolge van die lichamelijke kwetsuren, die ze daadwerkelijk mee terug-
bracht, zei ze gewoonlijk net als de engel dat ze ook met haar lichaam was meege-
voerd. En hoe die lichamelijke vervoeringen in hun werk gingen, dat weet de engel 
die haar meenam en daarvan aan haar getuigde.

Soms bezocht onze Verlosser Jezus Christus haar in hoogsteigen persoon in haar 
cel, omringd door hemelse heerscharen. Als een Koning met zijn edelen zette Hij 
zich bij haar aan tafel, en rond haar bed zittend verkwikten ze haar overvloedig met 
hemelse spijzen. Is het een wonder dat ze geen aards voedsel meer nodig had? Ze 
voedde zich immers al samen met de engelen met goddelijke kost. En zoals de Ver-
losser zelf de duivel antwoordde toen die hem met brood op de proef wilde stellen 
(Matth. 4, 4): Er staat geschreven: Niet van brood alleen leeft de mens, maar van 
alles wat uit de mond van God voortkomt (Deut. 8, 3; Luc. 4, 4).

Hoofdstuk 3 Een wonderbaarlijk licht en een zoete geur verspreiden zich in 
Liduina’s kamer

Grote geleerden en belangrijke religieuze mannen met kennis van zaken op het ge-
bied van geestelijke ervaringen, die dikwijls met Liduina spraken, waren buiten-
gewoon onder de indruk van haar geestelijke verlichting, en ze konden haar niet 
begrijpen. Maar nog afgezien van die verlichting zagen haar huisgenoten haar zo-
wel overdag als ’s nachts dikwijls omstraald door een uitzonderlijk goddelijk licht, 
wanneer ze door een engel bezocht werd of terugkeerde uit een toestand van bo-
venaardse contemplatie. Dit licht was dermate helder dat ze haar niet durfden te 
naderen, uit angst aan de grond genageld als ze het zagen. Voor Liduina zelf ech-
ter was dit goddelijk licht buitengewoon dierbaar, hoewel ze altijd in het duister 
vertoefde en gewoon licht voor haar ogen onverdraaglijk was. Door dat goddelijke 
licht werd haar cel ’s nachts vaak zo helder verlicht dat toeschouwers geloofden 
dat die cel vol was van kunstmatige verlichting of een vuurgloed. Geen wonder dat 
ook haar lichaam doordrongen werd door dat goddelijke licht. Ze kon, naar het 
woord van de heilige Paulus (2 Cor. 3, 8), met onverhuld gelaat de glorie van de 
Heer aanschouwen, en werd dagelijks herschapen tot steeds heerlijker gelijkenis 
met Hem; zo werkt de Heer die Geest is.
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En niet alleen werd Liduina regelmatig met goddelijk licht overgoten, er werd 
ook nog eens vastgesteld dat zowel zij als haar cel wonderbaarlijk lekker roken, 
zodat iedereen die bij haar op bezoek kwam, dacht dat daar in die cel allerlei  
aromatische kruiden binnengebracht en her en der verspreid waren. En die won-
derbaarlijk aangename geur viel vooral op als ze door haar Verlosser of door een 
heilige engel bezocht of aangeraakt was, of terugkwam uit het hemelgebied of uit 
de regionen van het paradijs. En die heerlijk zoete geur werd niet alleen met de neus 
waargenomen, maar ook met de smaak. Bezoekers proefden namelijk zo’n scher-
pe smaak op hun tong en hun verhemelte werd zozeer geprikkeld alsof ze rauwe 
peper of kaneel hadden gegeten. En die wonderzoete geur rook het sterkst op haar 
hand, omdat ze daaraan door een heilige engel naar bovennatuurlijke vreugde ver-
voerd en vandaar weer naar de aarde teruggebracht was. 

Hoofdstuk 4 Liduina’s visioen in de Kerstnacht en de overvloed aan melk in 
haar borsten

Een tijdje woonde er in het huis van Liduina een uiterst betrouwbare weduwe, die 
Catrien heette. Haar werd een keer kort voor het Kerstfeest in een visioen aange-
duid dat op Kerstavond de borsten van de maagd van melk op knappen zouden 
staan, en dat Catrien zelf die melk zou moeten afkolven. Toen die weduwe over dit 
visioen aan de maagd had verteld, deed Liduina uit nederigheid haar best die me-
dedeling weg te wuiven. Daarna las de weduwe de maagd behoorlijk de les, omdat 
ze het waagde te ontkennen wat haar door een engel was geopenbaard. Door de 
woorden van de weduwe op betere gedachten gebracht vroeg de maagd haar zich 
klaar te maken om die genade te ontvangen. Toen de weduwe zich vervolgens op 
aanwijzingen van de maagd daarop vroom had voorbereid, was zij niet teleurge-
steld in de verwachting die haar vanuit de hemel was beloofd. 

Want waarachtig, in de nacht van Christus’ heilige geboorte raakte Liduina in 
vervoering. Ze zag een ontelbare menigte maagden. Vooraan stond daarbij als een 
Koningin en Meesteres van allen de allerheiligste Moeder Gods en eeuwigduren-
de maagd Maria, en ergens midden onder het gezelschap zag ze ook zichzelf onder 
het maagdenkoor toegelaten en vol vreugde de geboorte van Christus vieren. Bij al 
die maagden stond ook een schare heilige engelen, als hoogverheven kameraden en 
vrienden, die aan die zielsverwante maagden, die allen uitblonken door de deugd 
van de onthouding, welwillend hun diensten aanboden.

Toen dan eindelijk het vreugdevolle uur van de geboorte van de Heer was  
aangebroken, waarop de maagdelijke kraamvrouw Christus ter wereld bracht, 
toen schenen de borsten van al die maagden en ook het borstenpaar van de maagd 
Liduina barstensvol melk te zijn en op knappen te staan, en met net zo veel moe-
dermelk gevuld te zijn als de heilige maagd in haar eigen maagdelijke borsten had 
gevoeld toen ze onze Verlosser voeden moest nadat ze Hem tot verlichting van de 
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wereld had gebaard. Daarom schenen de borsten van al die maagden met melk ge-
vuld te worden, net als indertijd die van de heilige maagd Maria, ten teken dat al die 
maagden geschikt en waardig waren om de Heer te zogen. Er was daar toen, zoals 
onze eigen maagd bezwoer, zo’n onbeschrijflijke luister, die geen oog ooit heeft 
gezien en waar geen oor ooit van heeft gehoord, die in geen mensenhart ooit is ge-
voeld, dat dat alles met geen woorden te vertellen en geen pen te beschrijven was. 

Terwijl Liduina nog in vervoering verkeerde, herinnerde de weduwe zich opeens 
haar belofte. Ze ging naar de maagd toe, wier borsten bij het masseren zo over-
vloeiden van voedzame volle melk dat de weduwe met drie slokken daarvan vol- 
ledig verzadigd was en verscheidene dagen totaal geen behoefte aan eten meer had. 
En als de maagd er geen stokje voor gestoken had, dan had ze zich gemakkelijk van 
tastbaar voedsel onthouden.

Ook daarna nog heeft Liduina twee of drie keer in haar heilige borsten eenzelfde  
genade ontvangen en in contemplatie eenzelfde visioen beleefd. Maar omdat er op 
het moment suprème niemand bij was om erover te getuigen, heeft niemand die 
aangeboden genade gesmaakt. Laat dus Christus, uit een Maagd geboren, gepre-
zen worden, die ook in onze tijd nog door zijn daden in deze heilige, zieke maagd  
onbeschrijfelijke wonderen bewerkt heeft om het geloof van zijn volgelingen te 
versterken.

Hoofdstuk 5 Een engel brengt Liduina een ciprestak uit het paradijs 

Liduina had ten tijde van haar ziekte een stokje van hennep, om daarmee het gor-
dijn rondom haar bed open en dicht te kunnen doen. Als de nood aan de man 
kwam, bonsde ze er gewoonlijk ook nog mee op de grond om iemand in huis te 
waarschuwen. Op een keer was er een brand in de stad, en toen zijn er allerlei din-
gen in en om haar bed vanwege het acute gevaar overhoop gehaald. Zo is toen ook 
bij het op en neer brengen van haar bezittingen dat stokje kwijtgeraakt. Waar het 
gebleven was, kon de maagd niet meer achterhalen. 

Wat later, in de nacht van het feest van de heilige Apollinaris, bisschop en mar-
telaar (23 juli), kon de maagd vanwege de drukkende hitte van een koortsaanval 
nauwelijks meer ademhalen. Ze probeerde het stokje te zoeken om het gordijn op-
zij te schuiven, maar ze kon het nergens meer vinden. Eerst ergerde ze zich erover, 
daarna raakte ze in paniek, omdat ze zelf geen uitweg zag en er niemand in de buurt 
was om haar te hulp te schieten.

Dadelijk kwam een engel van de Heer haar helpen en troosten in haar verdriet. 
Hij beloofde dat hij een ander, veel beter stokje zou komen brengen. En niet  
getalmd, want toen ietsje later de pijnlijke koorts wat week, legde de engel – ze 
merkte het duidelijk – een stok met een lengte van bijna een el zachtjes op haar 
borsten. Daarna verdween hij weer. Ze pakte de stok dadelijk met een uitgestrek-
te arm, maar vond hem eigenlijk niet veel waard, omdat hij krom en knoestig was 
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om te zien en vanwege zijn dikte voor haar te zwaar. Ze vond dat hij mijlenver on-
derdeed voor de gladheid van het kwijtgeraakte stokje. Ook kon ze hem niet goed 
vasthouden en er niet gemakkelijk mee richten. Ze mopperde er behoorlijk over, 
en zei bij zichzelf: ‘Moet ik hier nu blij mee zijn?’ En toch, wat kon zij aan haar in-
schattingsfout doen, zolang ze de kracht van die stok nog niet kende?

Kort daarop vroeg ze Heer Jan, haar biechtvader, om ermee naar een timmerman 
te gaan en hem te vragen dat stuk hout van een el lang met een schaaf te bewerken. 
De priester ging er dus mee naar het huis van een kuiper,24 die tussen al zijn instru-
menten nauwelijks een geschikte schaaf voor het karweitje kon vinden, omdat bij-
na al zijn gereedschap bij de brand in de stad kort daarvoor verloren was gegaan. 
En toen hij eindelijk begonnen was het hout glad te maken en hij er tamelijk ste-
vig de schaaf op had gezet, verspreidde zich zo’n zoete geur uit de stok en glansde 
hij onder de bast met zo’n schitterende kleur lijkend op de fijnste bijenwas dat de 
timmerman verzekerde dat het hout ongetwijfeld van een cipres afkomstig moest 
zijn, ook al zag het er van buiten tamelijk onooglijk uit. Ze waren er allebei ver-
bijsterd over, ook al omdat de priester de timmerman niet kon vertellen wat voor 
soort hout het was of hoe de maagd eraan gekomen was. En allebei raapten ze zo 
veel spaanders en afgeschaafde krullen op als ze te pakken konden krijgen.

Toen ging de priester op aanraden van de timmerman met het onbewerkte stuk 
hout naar een andere, betere vakman, om het hem netjes vierkant te laten maken 
langs een richtsnoer. Maar toen ze ook bij hem, verbaasd over de geur en de kleur 
van het onbekende hout, hetzelfde waarnamen, en uit eerbied en door de ongewone  
ervaring weer de afgeschaafde krullen waren gaan oprapen, kon de verbaasde pries-
ter niet meer verdragen dat het hout nog verder in omvang verminderd werd. Zo 
snel als hij kon bracht hij het daarom bij de maagd terug. En nadat hij haar ge-
vraagd had hoe het bij haar terechtgekomen was en wat voor soort hout het eigen-
lijk wel zou kunnen zijn, zei ze dat ze niet wist welke houtsoort het was, maar ze 
onthulde de priester wel hoe ze eraan gekomen was. 

Wat later, op de feestdag van de heilige martelaar Cyriacus (8 augustus), kwam 
de engel bij haar terug, en hij voerde haar op de gebruikelijke manier naar de lief-
lijke dreven van het paradijs. Eerst verweet hij haar dat ze het hout niet op waar-
de had geschat, daarna vertelde hij haar hoe bijzonder het wel niet was, en hij liet 
haar de plaats en de boom zien waar hij een tak van afgebroken had. Toen ze ver-
volgens weer tot zichzelf was gekomen, vertelde ze haar biechtvader netjes in de 
goede volgorde wat ze van de engel had gehoord, verdrietig dat hij het hout zo had 
laten verkleinen. 

Geleidelijk aan was het nieuwtje over het geurige hout zich overal gaan versprei-
den. Allerlei mensen wilden het zien en aanraken, en de eerbare maagd moest zich 
er heel wat bezoek om laten welgevallen. Daardoor gebeurde het dat dat stuk hout 

24 Thomas vergist zich hier in het beroep van de handwerksman; Hugo, Vita Lidew., 6 (p. 284 A 32), heeft hier 
voor ‘cupificis’ ‘carpentarii’ ‘timmerman’, Brugman, Vita Lidew., 1, 8 (p. 46, 8), ‘artificem’ ‘handwerksman’.
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door de aanraking van een bepaald persoon zijn welriekende, zeer aangename geur 
verloor. De maagd was er buitengewoon verdrietig over dat het hout aan iemand 
anders getoond was en dat de hemelse geur ervan verdwenen was nadat hij het had 
aangeraakt. Ze zei van dat moment af dat de duivel door dat stuk hout gekastijd 
moest worden, zoals ze van de heilige engel had gehoord.

Hoofdstuk 6 Liduina loopt de heldere aanwezigheid van een engel mis  
doordat er iemand anders in haar cel aanwezig is

Bij een andere gelegenheid kwam Nicolaas, een familielid van Liduina, in gezel-
schap van haar biechtvader bij haar op bezoek. Nadat ze een poosje met elkaar 
gepraat hadden, maakte de bescheiden maagd duidelijk dat ze graag een uurtje of 
twee, drie alleen wilde zijn in haar cel. Ze vroeg aan hen dus om even een blok-
je om te gaan, want ze hoopte tijdens hun afwezigheid iets van speciale genade te 
kunnen ervaren door zich op haar innerlijk te concentreren. Aan Nicolaas in het 
bijzonder vroeg ze om niet binnen drie of vier uur terug te komen. Hij deed wat 
hem gevraagd werd, maar haar biechtvader verborg zich stiekem in haar cel zon-
der dat de maagd ervan wist. Omdat Liduina dacht dat ze nu helemaal alleen was 
in de afzondering van haar cel, stelde ze zich er dadelijk op in de genade van haar 
hemelse Bruidegom deelachtig te worden door met devoot gebed aan te kloppen 
bij de hemelpoort. 

En zie, ongeveer om half één ’s middags kwam een engel van de Heer bij haar 
binnen. Hij zweefde om het bed heen waar ze ziek in lag, maar dichterbij kwam hij 
niet. De maagd realiseerde zich dat ze niet van zijn vreugdevolle aanwezigheid kon 
genieten, en helemaal in de war begon ze bitter te wenen. Ze vroeg dus de engel 
of ze wellicht de Heer door één of andere misstap beledigd had, en of ze het daar-
door niet verdiend had van zijn gunst te genieten. De engel zei haar ten antwoord: 
‘Absoluut niet! Het ligt aan de aanwezigheid van die ander, die stiekem in jouw cel 
verscholen zit, die probeert uit te vogelen wat er met jou gebeurt, en die probeert 
een graantje mee te pikken van de gunst die voor jou alleen bedoeld is.’ Na deze 
uitleg ging de engel van haar weg.

Daarop werd de maagd ontzettend bedroefd, want ze was van haar gelukkige 
troost beroofd. Ze begon nog een heel stuk bitterder te wenen, zodat ze die keer 
niet in extase werd meegevoerd, hoewel ze toch tamelijk vaak de gunst genoot van 
die engel. Omdat haar biechtvader haar zo ontzettend hoorde huilen, stond hij op 
uit zijn schuilplaats, en biechtte hij haar op dat hij bij haar aanwezig was geweest. 
Toen ze daar achter kwam, was ze nog erger geschokt dan wanneer het iemand an-
ders geweest zou zijn. Had ze immers niet uitgerekend haar biechtvader zo vaak 
over haar leven verteld, juist met de bedoeling dat hij zonder verder onderzoek zou 
geloven in de genade die God in haar bewerkte?
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Tenslotte was ze over de schok heen en begon ze weer wat tot rust te komen. De 
liefderijke en barmhartige God bracht haar alsnog in extase buiten zichzelf, zoals 
Hij daarvoor ook al zo dikwijls had gedaan. Zo is in haar vervuld wat door de Psal-
mist wordt beschreven (Ps. 30, 12): En toen hebt Gij veranderd mijn rouwgang in 
een reidans, mijn sombere dracht ontgord en mij gekleed in vreugde.

Hoofdstuk 7 Liduina wordt naar de regionen van het vagevuur en naar de 
vreugde van het paradijs meegevoerd, en brengt vandaar een krans mee,  

geschonken door de Heilige Maagd 

Na dit akkefietje is Liduina door een engel naar de regionen van het vagevuur mee-
gevoerd. Daar zag ze te midden van andere zielen, die op allerlei manieren hevig 
gefolterd werden, ook de zielen van haar eigen vrienden bestraft worden. Later 
weer terug op aarde heeft ze haar eigen lichaam hevig geweld aangedaan om hen te 
bevrijden en hun leed te verzachten. Nadat ze daar op die zuiveringsplaatsen en die 
folterplekken, waar zielen voor een hele reeks verschillende vergrijpen worden ge-
marteld, vol verdriet had rondgekeken, kreeg God medelijden met haar en liet Hij 
haar verder voeren om de vreugden van het eeuwig leven te aanschouwen.

Daar zag ze pas goed hoe de almachtige God in zichzelf zijn glorie geniet, over-
eenkomstig het Schriftwoord (Jes. 41, 4, vgl. 44, 6, 48, 12; 42, 8, vgl. 48, 11): Ik al-
leen ben de allereerste, die ook de allerlaatste zal zijn; mijn glorie deel Ik met geen 
ander. Ze zag er ook hoe heilige martelaars, belijders, profeten, maagden en andere 
koren der zaligen in zichzelf hun glorie genoten en door de overvloedige genoe-
gens beurtelings wederkerig in elkaar opgingen. Toen ze al die vreugde in zich had 
opgezogen, spraken tal van heiligen haar aan en troostten ze haar vol compassie. 
Ze staken haar een hart onder de riem door te zeggen: ‘Denk je dat al diegenen die 
nu hier zijn er nog last van hebben en er nog schade van ondervinden dat ze in de 
wereld veel tegenslag omwille van Christus verdragen hebben?’

Daar kwam ook de zalige Maagd Maria in al haar glorie op haar af. Ze sprak haar 
vriendelijk aan en vroeg haar: ‘Waarom, mijn lieve meisje, kom je hier toch bloots-
hoofds op bezoek, zo zonder enige versiering?’

- ‘Innig geliefde Meesteres, Maagd Maria’, antwoordde de maagd beduusd, ‘het 
is gewoon de wil van God, mijn Heer, en zo heeft mijn gids hier mij hiernaartoe 
gebracht’.

Na een lang gesprek met de Moeder Gods, waarbij de maagd zich volkomen op 
haar gemak voelde, was eindelijk het moment aangebroken waarop ze naar haar 
lichamelijke zinnen terug moest keren. Toen zei de Moeder van Christus ten af-
scheid: ‘Lieve, lieve dochter, houd je haaks, en laat je hart van geen wijken weten 
bij het verdragen van je pijn. Want in ruil voor alles wat je nu lijdzaam ondergaat, 
zul je een wonderbaarlijke, grootse heerlijkheid terugkrijgen.’ De heilige Maagd 
sprak verder en vroeg haar: ‘Wil je misschien een krans op je hoofd hebben?’
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- ‘Ik kan hier toch geen eigen wil hebben’, antwoordde Liduina. Maar toen ze 
naar de engel, die haar gids was, had gekeken, en toen die instemmend had gerea-
geerd op het verlangen dat ze niet liet blijken, om namelijk de krans aan te nemen, 
zei de Heilige Maagd: 

- ‘Hier, neem deze krans aan voor op je hoofd. Maar pas op, hij kan maar zeven 
uur op aarde blijven bestaan. Geef hem ook aan je biechtvader in handen, en zeg 
hem dat ik hem vraag om vertrouwen te hebben in de geschenken van de almach-
tige Zoon van de Heer. Laat hem ook deze krans op het hoofd van mijn beeld leg-
gen bij jullie in de kerk.’

Daarna is de maagd uit haar contemplatie tot haar lichamelijke zinnen terug- 
gekeerd. Ze dankte innig de Heer, die haar zo’n aangename troost geboden had. 
Maar omdat ze niet wist dat ze ook daadwerkelijk en stoffelijk zo’n krans gekre-
gen had, trok ze die bloemenkrans pas bij toeval van haar kruin af toen ze nood-
gedwongen haar hand op haar hoofd legde. En louter vanwege de zeer aangename 
geur begreep ze dat die daar door de hand van de Heilige Maagd op was gelegd. 
Bijna tot het laatst, tot het zevende uur na haar terugkomst, bewaarde ze de krans 
bij zichzelf. Die krans was blauw met geel, en met plooien vormgegeven. Mensen- 
ogen hadden zo iets moois nooit eerder gezien. Uit zichzelf verspreidde hij een 
wonderzoete geur. Het was dan ook niet gek dat ze een zo mooie bloemenkrans 
zo lang als ze kon bij zich wilde houden. 

Vlak voor het zevende uur om was liet ze tenslotte haar biechtvader waarschu-
wen en snel bij zich komen, want ze had hem een geheim te vertellen. Zodra hij bij 
haar was, vroeg hij wat ze wilde. De maagd antwoordde hem dat ze bij een feest 
was geweest, dat de Heilige Maagd Maria haar daar een krans had gegeven, die ze 
mee naar de aarde had moeten nemen, en die ze nu hem in zijn handen moest ge-
ven, opdat hij vertrouwen zou hebben in de geschenken van de Heer. In opdracht 
van de Heilige Maagd moest hij die krans in zijn handen aannemen, en er ’s mor-
gens mee de kerk ingaan, die toentertijd juist was afgebrand. Daar moest hij de 
krans op het hoofd van de Heilige Maagd Maria leggen.

Toen haar biechtvader haar vroeg hoe hij de kerk kon binnengaan terwijl het 
nog geen dag geworden was en de deur ervan dus nog gesloten was, antwoordde ze 
hem: ‘Ga nu maar snel, alsjeblieft, en vraag de koster de deur van de kerk open te 
doen. De tijd dringt, en die krans moet teruggevoerd worden naar de plaats waar 
ik hem vandaan heb.’

- ‘Hoe kan ik die krans nou op het hoofd van ons Mariabeeld leggen’, riposteer-
de haar biechtvader, ‘dat beeld staat op zo’n hoge plaats?’

- ‘Ga naar het hoogkoor’, antwoordde de maagd, ‘en daar zul je een ladder vin-
den. Pak die ladder, klim erop, en leg de krans op het hoofd van ons Mariabeeld.’

Daar had haar biechtvader niet van terug. Hij ging weg, vroeg de koster om snel 
op te staan en de kerkdeur open te doen. Toen die dat zonder morren gedaan had, 
vond de biechtvader van Liduina inderdaad een ladder op de door haar aangege-
ven plaats. Hij droeg hem naar het beeld, en klom er met de krans in zijn hand op.
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- ‘Wat wil je dáár nou uitvoeren?’ vroeg de koster hem.
- ‘Wat ik doe kun je nu nog niet bevatten’, antwoordde de priester, ‘maar de 

Heer zal ervoor zorgen dat je er snel genoeg achterkomt’.
De koster dacht dat hij met een kluitje in het riet werd gestuurd. Hij draaide zich 

op zijn hakken om, want hij was immers nog niet op de hoogte van het wonder 
dat zich hier zou gaan voltrekken. De vrome biechtvader echter vervulde stipt het 
verzoek van de maagd. Hij legde de krans op het hoofd van het heiligenbeeld, en 
bracht de ladder terug naar de plaats waar hij hem gevonden had. Toen hij daarna 
op zijn knieën voor het beeld gebeden had en het vol respect zijn verering betoond 
had, heeft een engel van de Heer nog voordat hij de kerk verlaten had de bewus-
te bloemenkrans teruggebracht naar de plaats waar de maagd hem eerder vandaan 
naar de aarde had meegenomen. Dat kon Liduina na afloop van haar eerstvolgende 
bezoek aan het paradijs aan de voornoemde weduwe Catrien bevestigen.

Hoofdstuk 8 Liduina krijgt een zegekroon vanwege de scheldpartijen en  
mishandelingen die de Picardiërs haar hadden aangedaan 

Toen Liduina bij een andere gelegenheid in geestelijke vervoering was geraakt, zag 
ze dat er een zegekroon voor haar was vervaardigd. Na de kwellingen en het ver-
driet tijdens haar leven op aarde zou ze die van de Heer ontvangen. Toch schenen 
er in die kroon nog heel wat onderdelen onvolmaakt. Toen ze weer tot zichzelf was 
gekomen, herinnerde ze zich die kroon die haar getoond was, en ze vroeg de Heer 
met veel aandrang of Hij zich in zijn goedheid zou willen verwaardigen het zo met 
haar aan te leggen dat die kroon opnieuw, maar nu volmaakt kon worden vervaar-
digd. Tegelijkertijd vroeg ze de Heer of Hij haar bij zich zou willen toelaten om 
zijn voetstappen na te volgen en of Hij haar vervolgens weer wilde buitensluiten en 
vertrappen nadat Hij haar eerst bij zich had opgenomen.

Terwijl ze dit herhaaldelijk en vol overgave vroeg, viel in het jaar 1425 Philips, 
de Hertog van Bourgondië, met een heel leger Picardische soldaten en nog aller-
lei andere huurlingen Holland binnen om de steden daar te dwingen hem als hun 
vorst en meester te erkennen. Toen dan deze machtige hertog al in veel steden op 
eervolle wijze was binnengehaald, kwam hij uiteindelijk ook rond de feestdag van 
de heilige martelaren Gereon en Victor (10 oktober) naar de stad Schiedam, waar 
hij door de burgers al even eerbiedig werd ontvangen. 

Nadat ze zich daar aan een uitgebreide en overdadige officiële maaltijd tegoed 
hadden gedaan, benaderden verscheidene artsen en chirurgijnen uit het gevolg van 
de hertog Heer Jan Engels, de pastoor van de kerk, en ze verzochten hem om hen 
naar het huis van de maagd te brengen. Geen kwaad vermoedend gaf hij gevolg aan 
hun verzoek. Hij ging met hen bij de maagd naar binnen, en een stuk of vier bui-
tengewoon ordinaire knechten die zich geen van allen wisten te gedragen, volgden 
hen. Toen de pastoor probeerde het lawaai dat ze maakten wat in te dammen, in 
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de hoop dat ze Gods dienares niet zouden molesteren, duwden ze hem opzij zon-
der zich ergens wat van aan te trekken. Ze snauwden hem toe op te hoepelen, en 
insinueerden dat hij het wel met haar zou houden. De pastoor bleef desondanks in 
haar cel staan, ontdaan en aangeslagen. De woestelingen rukten intussen het gor-
dijn opzij om beter te kunnen kijken naar de maagd, die erachter in het duister lag. 
Ze staken ook nog eens een kaars aan, trokken de deken weg waaronder de ern-
stig aan oedeem lijdende maagd ingestopt was, en lieten de heilige maagd helemaal 
bloot in de kou liggen, zonder enig respect, helaas, voor God, de engelen, en de an-
dere mensen die er ook nog bij stonden.

Toen Petronella, de dochter van Liduina’s broer, een jong maagdelijk meisje dat 
voor haar zieke tante zorgde, dat zag, kon ze er niet langer meer tegen. Door een 
goddelijke ijver geïnspireerd stelde ze zich dapper tegenover hen op, vastbesloten 
de maagdelijke reinheid van haar tante te verdedigen. Ze vond het simpelweg niet 
kunnen dat de ogen van mannen die louter op het vlees gericht waren, zich aan 
de verborgen parel van Christus in al haar naaktheid konden vergapen. Op dat 
moment vergaten die boosaardige knechten alle eerbaarheid. Ze pakten het jonge 
meisje oneerbiedig vast, duwden haar opzij, en slingerden haar tegen het onderstel 
van het huisaltaar. Daar kwam ze met zo’n klap tegen terecht dat ze ernstig aan 
haar dijbeen gewond raakte en voor de rest van haar leven mank moest blijven lo-
pen. Maar zelfs met deze gewelddadige wandaden nog niet tevreden gingen ze tot 
nog ergere en misdadigere dingen over. Ze bestonden het de onbezoedelde heili-
ge een slet te noemen, en ze ginnegapten dat de sobere en zonder voedsel levende 
maagd zich ’s nachts vast en zeker wel aan schranspartijen te buiten zou gaan. Eén 
van hen, degene die de kaars vasthield, noemde haar, de maagd nota bene die zo 
vaak door een heilige engel naar het paradijs werd meegevoerd, een beest. 

Bij die vele schampere uitspraken die die onverlaten aan de lopende band uit-
braakten, voegden ze ook nog eens onterende handelingen, waar mensenogen van 
huiverden. Ze lieten alle eerbaarheid varen, trokken en rukten met hun smerige 
handen aan de vanwege haar oedeem toch al zo verzwakte maagd, die op haar 
huid bovendien door zwellingen en zweren getekend was, en stompten haar bont 
en blauw. Op drie plaatsen raakte ze verwond, en uit haar wonden stroomde het 
bloed zo overvloedig dat het met een schaal uit haar bed geschept moest worden. 
Nadat ze die misdaad zonder enige scrupules hadden begaan, gingen ze naar buiten 
en wasten ze het bloed dat ze vergoten hadden van hun handen. Daarna kwamen 
ze opnieuw naar binnen. Eigenlijk hadden ze natuurlijk om vergiffenis moeten vra-
gen, maar in plaats daarvan gaven ze hun tong alleen maar opnieuw alle ruimte om 
krenkende woorden te spuien. Zo is in deze maagd vervuld wat de Heer tot zijn 
discipelen heeft gezegd (Joh. 15, 20; Matth. 10, 25): Als ze Mij vervolgd hebben, 
zullen ze ook u vervolgen. En als men het hoofd van het huisgezin al Beëlzebub 
durft te noemen, hoeveel te meer dan zijn huisgenoten?

De maagd zelf heeft dit alles geduldig voor Christus verdragen, als een onschul-
dig schaap in haar bed liggend, besmeurd door haar eigen bloed en bereid de dood 
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onder ogen te zien. Tegen de bruten die haar uitscholden en verwondden, zei ze in 
alle zachtmoedigheid: ‘Waarom deinzen jullie er eigenlijk niet voor terug het werk 
van God in mij zo’n negatieve draai te geven? Beseffen jullie niet wat voor oordeel 
van God jullie boven het hoofd hangt?’

Op het tijdstip waarop de hertog uit Schiedam vertrok, volgden ook die over-
vallers hem. Zodra de schepenen van de stad hoorden dat de maagd op zo’n on-
beschofte manier zo enorm veel kwaad was aangedaan, zegden ze onmiddellijk als 
pleister op de wonde toe dat ze zich bij de hertog wilden gaan beklagen om gedaan 
te krijgen dat hij de raddraaiers een passende straf zou opleggen. Daar heeft de 
zachtmoedige en in tegenspoed zo geduldige maagd echter een stokje voor gesto-
ken, het woord van de Heer indachtig (Rom. 12, 19, vgl. Hebr. 10, 30): Mij komt 
de wraak toe, Ik zal vergelden. Ze belette hen dan ook om te proberen op mense-
lijke wijze wraak te nemen, omdat God dit onrecht ongetwijfeld snel zou wreken.

En op goddelijk bevel is dit inderdaad al vlug gebeurd. Allen zijn zij name-
lijk nog diezelfde winter op verschillende plaatsen aan hun einde gekomen. Eén 
van hen, degene die de kaars had vastgehouden en een scheldkanonnade tegen de 
maagd had afgestoken, kwam met een schip in de haven bij Rotterdam aan. Daar 
werd hij als door een sterke windvlaag van de ene kant van het schip naar de an-
dere geblazen, en vervolgens door de vorst der duisternis onder water gedompeld. 
Met een gebroken nek is hij dood opgedregd en op het kerkhof begraven. Een  
ander kreeg bij Zierikzee een aanval van razernij. Om te voorkomen dat hij ande-
ren die toevallig in de buurt stonden iets aan zou doen, is hij van zijn schip in een 
sloep overboord gezet. Dood uit het water gehaald is hij in die stad begraven. De 
derde stierf als soldaat nadat hij in een oorlog gewond was geraakt. De vierde gaf 
zich onterecht uit voor dokter. Bij Sluis door een beroerte getroffen verloor hij zijn 
spraakvermogen. In verband hiermee werd hij door zijn knecht onderhouden over 
de wandaden die hij met zijn kameraden Liduina had aangedaan. Toen de knecht 
hem vroeg of hij spijt had van zijn daden, beduidde hij hem door gebaren met zijn 
handen en grimassen met zijn mond zo goed en zo kwaad als het ging dat hij inder-
daad berouw had, waarna hij de geest gaf. 

De knecht ging daarna naar Liduina, en vroeg haar in tranen vergiffenis voor 
zijn gewezen meester, wat hij ook verkreeg. Toen ze alles vernomen had, huilde de 
maagd geruime tijd, niet haar verwondingen, maar hun verderf en hun wandaden 
betreurend. Tegen de schepenen van het stadsbestuur, die toevallig bij haar ston-
den, zei ze de toekomst voorspellend: ‘Ik heb deze vernederingen nu hier moeten 
ondergaan, maar jullie wacht een oordeel waar je nog geen weet van hebt’. Toen 
niet veel later sommigen van hen ervan beschuldigd werden de stad verraden te 
hebben en vreesden door de hertog tot de doodstraf veroordeeld te worden, zei-
den ze: ‘Kijk nou toch eens, dit is warempel het oordeel dat Liduina ons heeft 
voorspeld’. Nog iets later verscheen aan Liduina een heilige engel van de Heer. Hij 
noemde haar zijn zuster, en maakte haar duidelijk dat ze door het schaamteloze ge-
weld dat haar door de Picardiërs was aangedaan, in de voetsporen van de Verlosser 
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was geplaatst, zoals ze daarvoor gevraagd had, en dat door de smadelijke woorden 
die ze van hen te horen had gekregen, de resterende parels in haar zegekroon nu 
geheel voltallig waren.

Hoofdstuk 9 Het lijden en de dood van Petronella, het nichtje van Liduina

Het is de moeite zeker waard hier nu ook iets te vertellen over Petronella, het 
maagdelijke nichtje van de heilige, maagdelijke Liduina. Dit meisje van ongeveer 
zeventien jaar was de doch ter van een broer van Liduina. Ze had ervoor gekozen 
eeuwig haar kuisheid te bewaren, en dag en nacht voor haar tante te zorgen, die zo 
zwaar onder haar lange, gruwelijke ziekte te lijden had. In het vlees aan haar ver-
want, in de geest haar zuster, in haar dienstbetoon haar dienares koos ze ervoor als 
maagd haar maagdelijke tante te dienen en in zuivere gehoorzaamheid de wonden 
van haar patiënt liefdevol te verzorgen. Bij de inval van de Picardiërs, die Liduina, 
die arme, heilige maagd die God zo behaagde, zeer ernstig verwond hadden, wat 
tot gevolg had dat ze haar met nog meer luister bekroonden, heeft zij zich met al 
haar krachten ingezet om haar arme, zieke tante te verdedigen, zoals hiervoor [in 
hoofdstuk 8] beschreven is. Ze had immers heel erg met haar tante te doen toen die 
mishandeld werd, en toen ze op het horen van de grove beledigingen en het inti-
miderende gedrag aan kwam rennen, werd ze ook zelf lichamelijk door de Picar-
diërs zo ernstig toegetakeld dat ze na een lange lijdensweg aan haar verwondingen 
bezweken is. 

Een paar dagen voor het overlijden van haar nichtje had Liduina, vanwege de hun 
aangedane mishandelingen zeer terneergeslagen en nog meer vervuld van godsver-
langen dan anders, een visioen, dat een waarachtige voorspelling van de toekomst 
zou blijken te zijn. Op een nacht zag zij namelijk tijdens een geestesverrukking 
een plechtige processie van hemelbewoners. Een voor een schreden zij voort, net-
jes naar rang en status ingedeeld, de patriarchen, de profeten en de apostelen keu-
rig in groepen bij elkaar. Maar ook de martelaren, de belijders en de maagden, de 
priesters en de clerici schitterden in die processie, allen keurig overeenkomstig hun 
rang, status en waardigheid ingedeeld. Ze kwamen te voorschijn uit de kerk van de 
stad Schiedam, zoals gebruikelijk bij processies voorafgegaan door kruisen en door 
kaarsen, die bij deze gelegenheid helderder licht gaven dan de zon. Ze richtten hun 
schreden naar de deur van het huis van Liduina. Daar tilden ze het lichaam van een 
dode op, en ze namen het mee terug naar de kerk. Liduina zelf volgde de begrafe-
nisstoet, met drie kransen die haar ter hand gesteld waren. Eén ervan droeg ze op 
haar hoofd, van de twee andere hield ze er één in elke hand.

Toen ze weer tot zichzelf was gekomen, dacht ze eerst dat haar eigen dood door 
dit visioen werd voorspeld, maar uiteindelijk realiseerde ze zich dat de dood van 
haar nicht Petronella ermee werd beduid. Vandaar dat de maagd van Christus be-
zorgd om het heengaan van haar nicht de Heer indringend smeekte of Hij haar 
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koortsen zo kon regelen dat ze voor haar overlijden nog troostrijke woorden tot 
Petronella kon spreken. Ze hield immers zielsveel van haar. De Heer verhoorde 
haar gebeden en verzuchtingen, en had medelijden met het stervende jonge meis-
je. Hij liet Liduina’s dagelijkse koortsaanval bijna zes uur eerder opkomen dan  
anders, tot niet geringe verbazing van allen die er getuige van waren. Toen de 
koorts ook nog eens heel wat minder hoog opliep dan gewoonlijk, kreeg Lidui-
na de gelegenheid met Petronella, die al snel uit het tranendal van deze wereld 
naar Christus zou overgaan, te spreken en haar te troosten. Petronella, meerma-
len door ellende op de proef gesteld, ontving dus van haar heilige tante goddelij-
ke troost. Terecht verdiende zij, die tijdens haar leven met Liduina geleden heeft 
en dezelfde tegenspoed heeft meegemaakt, het bij haar dood door haar getroost te 
worden. Nadat Liduina haar troostrijk over het haar kort daarvoor geopenbaar-
de visioen verteld had, stierf Petronella, die devote maagd van Christus, op 14 ja-
nuari 1426, de feestdag van de heilige martelaar Pontianus, om vervolgens in de  
hemel geboren te worden.

Hoofdstuk 10 Liduina ondervindt dat God zijn troost van haar aftrekt  
vanwege haar verdriet over de dood van haar nichtje Petronella

Na de dood van Petronella, die reine, maagdelijke duif, verviel de heilige maagd 
Liduina tot excessief verdriet over het verlies van haar zo trouwe en noodzakelijke 
helpster. Ze treurde ontzettend dat ze haar hartsvriendin verloren had, met wie ze 
zich in wederzijdse liefde verbonden had gevoeld, en met wie ze gezamenlijk een 
pact van absolute onthouding in ere hield. Want elkaar wederkerig in liefde voor 
Christus beminnend waren ze onderling zo verbonden en leefden ze zo vredelie-
vend dat ze niet zonder ernstige droefheid van elkaar gescheiden konden worden. 
En die affectieve verbondenheid, die alle proporties te buiten ging, beviel zelfs de 
Heer zo slecht dat Hij de treurende maagd tot aan het feest van Maria Visitatie  
(2 juli) als straf voor die onredelijke vreugdeloosheid elke vorm van goddelijke 
troost onthield. Ze huilde bijgevolg erbarmelijk, niet alleen om het verscheiden 
van haar nichtje, maar nog meer om het verlies van de goddelijke genade waar ze 
in de loop der jaren zo vertrouwd mee was geraakt, maar die haar nu door haar 
overdreven vreugdeloosheid niet vergund werd. Als haar vrienden informeerden 
naar de reden voor al die tranen, antwoordde ze: ‘Waarom zou ik niet huilen, lieve 
vrienden? De afgelopen elf jaar heb ik niets van de Heer gevraagd, of ik kreeg het 
gemakkelijk van Hem gedaan. Maar nu laat Hij mij al die tijd al bungelen, ik krijg 
helemaal geen troost meer, omdat ik het ondoorgrondelijke, maar in mijn geval  
zeker terechte oordeel Gods over mezelf heb afgeroepen.’ 

O verschrikkelijke en onnavolgbare beschikkingen Gods in zijn besluiten over 
de mensenkinderen! Hij verandert de zee in droog land (vgl. Hebr. 11, 29; Ex. 14, 
21), bloeiende rozen in alsem (vgl. Jer. 9, 11-14), Hij verplaatst van rechts naar 
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links, Hij vernedert de hoge burcht tot aan de grond (vgl. Jes. 26, 5).25 Als de Heer 
dus zo streng een heilige maagd bestraft heeft die Hij innig liefhad, alleen maar om-
dat ze diep treurig was over het verlies van haar trouwe nicht, hoe erg zullen dan 
wel niet diegenen bestraft worden die zonder een reden die er werkelijk toe doet 
hun naar het vlees levende vrienden en oppervlakkige maten betreuren?

Maar de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting (2 Kor. 1, 3) is de 
tranen van zijn dienares, die Hij al voordat de tijd bestond had uitverkoren, niet 
echt vergeten. Na die periode van gruwelijk verdriet schonk Hij haar weer de al-
lerzoetste troost van de Heilige Geest, die zij vroeger ook al zo vaak ervaren had. 
Nadat de maagd dus tijdelijk door haar Vader verlaten en gestraft was, ontving ze 
rond het feest van Maria Visitatie (2 juli) wonderbaarlijke en overvloedige troost 
van de goddelijke genade. Gedurende negen of tien dagen bleef ze aan één stuk 
door in contemplatie, proefde ze onophoudelijk het goddelijke, en was ze geeste-
lijk in extase. Van binnen was ze van zo’n zoete sensatie vervuld dat iedereen die 
bij haar binnen kwam lopen zich erover verbaasde, en ook letterlijk een alleraange-
naamste geur in haar adem opsnoof.

Toen velen vroegen waar zo’n aangename geur vandaan zou kunnen komen, 
wilde ze er zelf uit bescheidenheid eigenlijk liever over zwijgen dan haar geheim 
aan de grote klok hangen. Maar uiteindelijk liet ze zich door hun onfatsoenlijke, 
opdringerige verzoeken toch overhalen, omdat de Heer het tenslotte uiteindelijk 
zelf door concrete aanwijzingen uit had laten lekken. Ze antwoordde dan ook dat 
dit gunstbetoon van zo’n onschatbare geur uit de hemelse voorraadschuren afkom-
stig was. Zoals ze dit vroeger ook had verdiend en ermee vertrouwd was, zo droeg 
ze het nu opnieuw met zich mee nu ze weer in genade bij de Heer was toegelaten. 

Op vergelijkbare wijze was ze een paar jaar daarvoor ook in een geweldige  
depressie terechtgekomen, toen namelijk haar broer Willem, de zoon van Peter, 
overleden was. Ook toen was ze van verdriet bijkans zo verlamd geweest dat ze 
zei dat ze tot dan toe niet geweten had dat er nog zoveel menselijks in haar huisde. 
Vandaar dat ze destijds ook gedurende langere tijd het haar zo vertrouwde voed-
sel van de goddelijke contemplatie had moeten missen, zoals aan een devote klui-
zenaar in Egypte is geopenbaard, die zich op haar advies manmoedig in de woes-
tijn had gevestigd. Over zijn heilige levenswijze, waarmee hij zo goed begonnen is 
en die hij zo bijzonder heeft voltooid, vertelt het volgende hoofdstuk. Laten we er 
maar welgemoed naar gaan luisteren.

25 Thomas volgt hier de Latijnse Vulgaat-bijbel in de vertaling die aan Hieronymus wordt toegeschreven en die 
op dit punt afwijkt van moderne vertalingen direct uit de Hebreeuwse grondtaal.
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Hoofdstuk 11 Gerard, een vrome jongen, besluit kluizenaar te worden en 
ontvangt pelgrims uit Engeland in de woestijn

In het bisdom Keulen woonde een jonge man die Gerard heette en die roeping had 
om als kluizenaar te gaan leven. Hij had gehoord over de faam van de heilige maagd 
Liduina, en daarom besloot hij eerst bij haar op bezoek te gaan om zijn diepste ver-
langen met haar te bespreken, en om haar te vragen of ze de zware tocht, die hij van 
plan was te ondernemen, in haar gebeden wilde aanbevelen. Hij hoopte namelijk 
dat hij met behulp van de goddelijke genade het voornemen dat hij zich had inge-
prent met voldoende doorzettingsvermogen tot een goed einde zou kunnen bren-
gen. Nadat hij bij Liduina aangekomen was, vertelde hij haar zijn hartsgeheimen.

Liduina nu verheugde zich vol godsvrucht over zijn plannen, maar voorspelde 
hem ook met profetische woorden dat hij tijdens de eerste drie dagen van zijn ver-
blijf in de woestijn nogal wat gebrek zou hebben te lijden. Daarna stak ze hem ech-
ter een hart onder de riem door er aan toe te voegen dat hij na het einde van de der-
de dag van God zelf verkwikking in ontvangst zou mogen nemen. En later is het 
precies in die volgorde ook zo uitgekomen. Want tegen het vallen van de avond op 
de derde dag kreeg hij manna uit de hemel, omdat God medelijden met zijn moei-
zame weg had gekregen. De drie dagen vol gebrek, die Liduina hem had voorspeld, 
hield hij met zo veel volharding vol dat hij bereid was die met gevaar voor eigen 
leven door te worstelen vanwege de belofte die Liduina hem had voorgespiegeld. 

Nadat ze dan daar in Schiedam met elkaar gesproken hadden, ieder in zijn eigen 
gebeden de ander aanbevolen had en ze zich tot broederlijke en zusterlijke lief-
de hadden verplicht, vertrok de nieuwe, jonge recruut om zijn heilige strijd aan te 
gaan. Nauwkeurig geïnstrueerd verliet hij het huisje van de maagd. Zijn vaderland 
en zijn familie zou hij vanaf dat moment nooit meer terugzien. Na het doorkruisen 
van de landen in het Noorden kwam hij tenslotte in Opper-Egypte aan. Hij trok 
daar een heel eind de woestijn in, en vond eindelijk een kleine cel, die in een boom 
was gebouwd vanwege de dreiging van wolven en andere wilde dieren. Hij had 
op zijn reis twee vrienden meegenomen, die zich net als hij aangetrokken voelden 
door een leven als kluizenaar. Maar toen ze een paar dagen daar in de woestijn had-
den doorgebracht, keerden ze helaas terug tot hun vroegere levenswijze. Gerard 
evenwel hield standvastig vol in zijn eenmaal gemaakte voornemen, en steeg onder 
leiding van Christus zelfs op tot de hoogste sporten op de contemplatieve ladder.

Toen Gerard zeventien jaar in die uitgestrekte, verlaten woestijn had doorge-
bracht, kwam er een bisschop uit Engeland met twee metgezellen die richting op 
om de trekpleisters in het Heilige Land te bezoeken. Na afloop daarvan reisde hij 
met hen verder om de relikwieën van de heilige maagd en martelares Catharina 
op de berg Sinaï te gaan bezichtigen. Eensgezind in hun devotie herinnerden ze 
zich vervolgens de levenswijze van de heilige vaders in het nabijgelegen Egypte. 
Ze gingen daarom naar dat land toe om erachter te komen of er daar wellicht nog 
een paar kluizenaars te vinden waren. Toen ze kriskras door dat land op en neer 
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reizend tenslotte in Opper-Egypte waren gearriveerd, vonden ze daar een kleine 
cel, die niet al te hoog boven de grond in een boom was gebouwd. Ze klopten aan 
bij de deur, en toen die was opengedaan, zagen ze een man met een engelachtig  
gezicht, die zo corpulent was dat hij waarlijk niet uitgemergeld leek te zijn door de 
ontberingen in de woestijn, maar integendeel zwaarlijvig door een overmatig ge-
bruik van de geneugten van deze wereld. Ze spraken verschillende malen vertrou-
welijk met de kluizenaar, en kwamen er daardoor achter dat hij al meer dan twaalf 
jaar geen mens meer in levenden lijve had gezien. Ze vroegen hem in één van hun 
gesprekken waar hij eigenlijk van leefde, en hij antwoordde dat hij louter door de 
goddelijke genade gevoed werd. Want hij was gewoon het manna uit de hemel 
te verzamelen en op te eten, dat ooit de Israëlieten hebben gegeten in de woestijn 
(Joh. 6, 31; Ex. 16, 15). Dat druppelde van boven zijn cel in (vgl. Ex. 16, 4), en daar 
nam hij de Heer dankend zo nu en dan wat van. 

Ze informeerden vervolgens ook bij hem of er toevallig ook nog ergens anders 
mensen net als hij zonder voedsel in leven wisten te blijven, en daarop gaf hij hun 
dit ten antwoord: ‘In de stad Schiedam in Holland woont een maagd die al heel 
wat jaren van godswege door allerlei ziektes geteisterd wordt, en die werkelijk 
hoegenaamd geen tastbaar voedsel tot zich neemt. Ze heeft zo’n hoge graad van 
volmaaktheid bereikt dat ze mij in heiligheid van levenswandel en mate van con-
templatieve beschouwing gemakkelijk honderd maal overvleugelt. Ik heb haar ei-
genlijk al langere tijd niet gezien op de ladder der contemplatie. En omdat ik ook 
nergens gehoord heb dat ze het tijdelijke voor het eeuwige verwisseld heeft, maak 
ik me nogal zorgen over haar, of haar misschien iets overkomen is. Want vroeger 
werden we dikwijls samen naar de hemelse geheimen gevoerd, ieder langs onze  
eigen ladder. En precies zoals ze door de verdiensten van haar eigen leven mij  
gemakkelijk de baas is, zo steeg ze ook altijd voor mij uit naar boven op door de 
uitzonderlijkheid van haar contemplatieve vermogens.’

Daarna vroeg de devote kluizenaar de pelgrims of ze misschien deze maagd in 
Holland zouden willen gaan opzoeken, voordat ze naar hun eigen land terugkeer-
den, en of ze dan namens hem drie vragen aan haar wilden voorleggen. Ten eerste, 
hoeveel jaar hij zelf in eenzaamheid had doorgebracht; ten tweede, hoe oud hij was 
toen hij zich in de woestijn terugtrok; en ten derde, wat haar overkomen was, dat 
hij haar al zo’n tijd niet bij hun contemplatieve tochten had gezien.

Hierna namen de pelgrims zeer getroost en gesticht afscheid van de kluizenaar, 
en daarna gingen ze snel op weg naar Holland en Schiedam. Al dadelijk na hun 
aankomst in een herberg in de stad vroegen ze de herbergier om hen naar het huis 
van de maagd te brengen. Toen ze oog in oog met haar stonden, vertelden ze haar 
de reden van hun onverwachte bezoek, en beschreven ze haar de kluizenaar die 
hen had gestuurd. Daarna vroegen ze haar de drie vragen te beantwoorden. Maar  
Liduina wilde uit nederigheid liever bescheiden op de achtergrond blijven dan op 
opdringerige wijze openlijk de vragen beantwoorden. Alleen op de vraag naar de 
periode die de kluizenaar in de woestijn had doorgebracht, gaf ze hun een ant-



woord: ‘Hoe moet ik dat nu weten? De Heer weet zulke dingen’. 
Toen verweten de pelgrims haar nogal kregelig dat ze het flauw vonden als ze de 

waarheid verborgen hield, omdat ze dit niet voor zichzelf aan haar vroegen, maar 
uit naam van de kluizenaar. Daardoor op andere gedachten gebracht antwoord-
de ze hun specifiek dat hij ongeveer zeventien jaar in de eenzaamheid had door-
gebracht. Op de tweede vraag zei ze dat hij negentien jaar oud was geweest op het 
moment dat hij zich in de woestijn had teruggetrokken. Op de derde vraag tenslot-
te antwoordde ze dat zij midden tussen de mensen vertoevend op allerlei manieren 
besmet werd, terwijl hij van de mensen afgezonderd en tussen de engelen levend 
onbesmet zijn zuiverheid kon bewaren. ‘Daarom is het ook geen wonder dat hij 
mij door een hoger stadium van contemplatieve volmaaktheid overtreft’, voegde ze 
er nog bescheiden aan toe.

Er wordt ook verteld dat die kluizenaar de reden kon aangeven waarom de ge-
nade Liduina onttrokken werd. Ze had gewoonlijk wat al te veel verdriet over het 
overlijden van haar naasten. Dat overkwam haar bij voorbeeld bij de dood van haar 
broer, die ongeveer op hetzelfde moment in Schiedam was gestorven als waarop 
door de kluizenaar de bovenvermelde mededelingen aan de pelgrims werden ver-
strekt. 

Die zeer devote kluizenaar, zaliger nagedachtenis, een volmaakte verachter van 
al het aardse en een diepgaande beschouwer van de hemelse geheimen, stierf op 12 
oktober 1426, en zijn dood en overgang naar de heerlijkheid werd aan Liduina ge-
openbaard in een visioen. Want op het uur van zijn overgang werd ze zelf naar het 
paradijs meegevoerd, en daar zag ze dat zijn ziel van het lichaam gescheiden door 
engelen naar het paradijs werd gedragen en daar werd gewassen in een bron zo hel-
der dat ze de bodem ervan op een diepte van een mijl kon zien.

Hoofdstuk 12 De gelukzalige dood van Heer Wermboud, een priester en  
vertrouweling van Liduina

Onder de vele vrome paters met bijzondere geestelijke ervaringen was er één die 
in de tijd dat Frederik [van Blankenheim] bisschop was [1393-1423], in Utrecht 
woonde en werkte. Deze priester, die zich strikt aan het celibaat hield en de pasto-
rale zorg serieus nam, heette Wermboud [van Boskoop].26 Hij was zowel bij God 
als bij de mensen geliefd, en bij talloze religieuzen in het bisdom Utrecht, en meer 
in het bijzonder in Holland, een graag geziene gast. Hij was geboren in een dorpje 
bij Gouda in Holland, en had zich een goede reputatie verworven nadat hij gedu-
rende vele jaren als rector en biechtvader van het St.-Caeciliaklooster van de zus-
ters van de derde orde in Utrecht had gefungeerd. Geschriften met een geestelij-

26 Vgl. over hem b.v. recentelijk Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bis-
dom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie, Hilversum 2006, vnl. 90-
118. 
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ke inhoud had hij goed bestudeerd, en in de kerk preekte hij dikwijls met elan het 
woord Gods. Hij had zich daarnaast vol overgave toegelegd op gebed en devote 
meditatie, en verdiende het volkomen vanwege de zuiverheid van zijn hart vanuit 
de hemel dikwijls door God met troost en openbaringen bezocht te worden. Deze 
vermaarde pater raakte van het bestaan van Liduina, die toen nog in armoede in een 
schamel huisje woonde, op de volgende wijze op de hoogte, niet doordat mensen 
hem op haar attendeerden, maar door een goddelijke openbaring. 

Toen namelijk de goddelijke maagd in de tijd dat ze nog niet de helft van haar 
lijdensweg had afgelegd, bij het feest van Maria Boodschap (25 maart) werd mee-
gevoerd voor een contemplatieve ervaring in de hemel, werd toevallig op precies 
hetzelfde moment juist ook die Christus zeer toegewijde priester Wermboud gees-
telijk opgeheven om de hemel te aanschouwen. Zo kwamen ze door die unieke ge-
deelde contemplatieve ervaring beiden in de hemel met elkaar in contact, terwijl ze 
toch daarvoor nog geen kennis hadden gemaakt. Door een gevoel van oprechte de-
votie gestimuleerd wilde die eerwaarde pater graag de dienares Gods, die hij tijdens 
een geestelijke reis voor het eerst had ontmoet, graag ook met lichamelijke ogen 
leren kennen en aanschouwen. 

Hij kwam dus het stulpje binnen waar ze lag weg te kwijnen, en zag de erbar-
melijke omstandigheden waardoor ze werd gekweld. Dadelijk werd hij als de Sa-
maritaan uit het Evangelie (vgl. Luc. 10, 25-37) door medelijden met haar bewogen 
en in zijn hart door de pijl van mededogen getroffen. Nadat ze samen een heilig 
gesprek over God hadden gevoerd, stak hij zonder dralen zijn handen uit om wer-
ken van barmhartigheid te verrichten. Om te beginnen gaf hij haar ongeveer dertig 
Vlaamse groten27 om daar twee lakens van te kopen.

Vervolgens ging de priester aangevuurd door de Geest Gods de kerk in. Hij be-
klom de preekstoel en hield een preek voor het volk. In vlammende bewoordingen 
tuchtigde hij hen om hun gierigheid en hun harteloosheid, en dat verdienden ze 
ook, omdat ze een ziek schepsel Gods, dat daar maar lag met vreselijke pijnen on-
der erbarmelijke omstandigheden, niet te hulp waren geschoten. En terecht heeft 
de welbespraakte priester hen uit ijver voor God zo streng toegesproken, omdat 
vastberadenheid onnozelaars verbetert. Op Gods influistering hebben daarop be-
hoorlijk wat parochianen tot medelijden bewogen vrijgevig aan Liduina geschon-
ken door hun aalmoezen voor haar te bestemmen. 

Deze eerbiedwaardige vader voerde daarna nog verschillende stimulerende ge-
sprekken met Liduina, die op dat moment ongeveer de helft van haar lijdensweg 
doorlopen had. Tijdens één ervan liet hij zich ontvallen dat hem tijdens een gees-
telijke ervaring, die hij kort voor Pasen (23 april) gehad had, onthuld was dat hij 
dat jaar nog voor Pasen uit deze wereld naar de Heer zou overgaan. De maagd ant-
woordde hem dat hij tot Pinksteren zou moeten wachten, en dat hij haar na Pasen 
echt nog eens zou moeten komen opzoeken.

27 Thomas noemt de munt ‘grossus’, deze komt overeen met een halve stuiver. 



Hoe waar haar woorden waren heeft de afloop bewezen. Want in overeenstem-
ming met haar woorden stierf hij inderdaad kort daarna, op 11 juni 1413, de feest-
dag van de heilige Apostel Barnabas, dat jaar de dag voor Pinksteren, ’s avonds vlak 
voor middernacht.28 En na zijn dood is deze devote en barmhartige pater Werm-
boud nog zo’n negen dagen weggehouden van het aanschouwen van de glorie van 
het goddelijk Gelaat, zoals door God aan Liduina is geopenbaard. Kort voor zijn 
dood nog sprak deze eerbiedwaardige pater met de maagd en probeerde hij haar 
vaderlijk te troosten, zij evenwel klaagde dat ze er behoorlijk wat last van had dat 
haar ziekteverschijnselen nu al zo lang aanhielden. In zijn antwoord moedigde de 
priester haar aan nog gelatener te lijden en hij voorspelde haar dat ze dat met nog 
meer geduld zou moeten aanvaarden, omdat ze misschien nog maar nauwelijks de 
helft van haar lijdenstijd achter de rug had. En het kwam uit zoals hij het verkon-
digd had. Want hij zei dat ze al een heel groot en degelijk fundament in de hemel 
had gelegd, maar dat het gebouw dat daarop moest worden opgericht, nu eenmaal 
niet in korte tijd voltooid kon worden. 

Na de dood van de alom geliefde pater Wermboud leefde de maagd nog twin-
tig jaar met afschuwelijke pijnen en veel tegenslag, haar allemaal voorspeld. Toch 
troostte en bemoedigde de Heer haar door haar veelvuldig in extase te laten op- 
stijgen, door ingevingen van de Heilige Geest, en door bezoek van alle mogelijke 
hemelbewoners.

Hoofdstuk 13 Haar verschillende geestelijke verrukkingen en haar  
bekendheid met de situatie van enkele religieuzen 

Deze maagd, die zo zwak van lichaam, maar zo vurig van geest was, werd dus zeer 
vaak in extase meegevoerd, waarbij haar geest haar lichaam verliet. Het gebeurde 
niet zelden dat ze in vervoering raakte, en een dergelijke toestand was vaak niet 
kort van duur. Op een keer vroeg een kloosterling haar naar haar toestand en naar 
haar gelatenheid onder de kwellingen die ze dagelijks moest doorstaan. Ze ant-
woordde hem dat ze excessief op de proef gesteld werd, en eigenlijk meer dan haar 
krachten aankonden. Als de goede God haar niet met een stok van troost zou bij-
staan, zou ze zeker gemakkelijk onder de last van haar smarten bezwijken. Want, 
voegde ze er aan toe, ze werd door de overvloedige goddelijke barmhartigheid bij-
na elke nacht langer dan een uur of meer nog meegevoerd om het hemelse te aan-
schouwen. En door het genot hiervan werd ze zozeer verkwikt dat elke bittere 
marteling voor haar niet alleen te verdragen was, maar zelfs aangenaam. Ze werd 
ook meegevoerd naar de regionen van het vagevuur en de folteringen van de hel. 
Door het aanschouwen van de vreselijke straffen daar werd ze beter in staat gesteld 

28 In 1413 viel Pinksteren op 11 juni. Waarschijnlijk is de viering van het feest van de Apostel Barnabas vanwe-
ge de voorrang van Pinksteren met een dag vervroegd en is Wermboud overleden in de nacht van 10 op 11 juni.

 Hoofdstuk 13 Haar verschillende geestelijke verrukkingen 137



138 Het Leven van de Heilige Maagd Liduina  

de geselingen op aarde geduldig te dragen, en door intens plaatsvervangend mee 
te lijden deed ze met plezier boete voor al degenen die dringend bevrijding nodig 
hadden. Gedurende de ongeveer 34 jaar dat ze ziek aan bed gekluisterd was, werd 
ze door deze en soortgelijke gelukkige geestelijke vervoeringen bezocht en in haar 
geest bemoedigd. 

Toch bleef ze zoals gezegd vanwege bepaalde redenen zo nu en dan van godde-
lijke vervoering verstoken. Bij het vele dat Hij in haar bewerkte, stelde God haar 
dus tevens op de proef door tegenstrijdige sentimenten, en dikwijls vernederde Hij 
haar, maar andersom verhief Hij haar ook weer vaak hoger door haar veelvuldig 
te bezoeken.

Tijdens dergelijke geestelijke verrukkingen leerde ze heel wat kerken en kloos-
ters kennen, alsmede hun ligging, indeling en architectonische vormgeving. Ook 
religieuze personen kende ze bij naam, zelfs als ze ze nog nooit in levenden lij-
ve gezien had, en soms vertelde ze aan derden wat God met hen voorhad. Zo zei 
ze op een keer tegen één of andere prior dat ze zijn klooster met de bijbehorende 
kerk even goed kende als hijzelf.29 ’s Nachts ging ze daar regelmatig bij de slapende 
broeders in hun dormitorium langs, en dan zag ze daar engelen om de bedden van 
de broeders staan, vertelde ze. 

En dan was er een jongen die Hendrik heette, en die in Den Haag geboren was 
op het buiten van de graaf van Holland. Liduina had hem nooit eerder gezien. Op 
een ingeving van Gods genade had hij zonder dat zijn ouders ervan wisten aan de 
Kartuizers bij Diest in [Belgisch] Brabant om het habijt van hun heilige orde ge-
vraagd, en het ook van hen gekregen. Omdat zijn vader Willem er geen idee van 
had wat er met zijn vermiste zoon was gebeurd, ging hij bij Liduina op bezoek met 
de vraag of zij er wellicht meer van wist. Ze begroette hem dadelijk met naam en 
toenaam. Hij hoorde vervolgens dat de maagd in gebed voorspoed voor haar zoon 
afsmeekte, en dat ze daarna erg blij was over alle goeds dat God voor hem bewerkt 
had. Hij was daar erg verwonderd over, en probeerde van haar de reden voor haar 
felicitaties te weten te komen. Ze deed er met wat aardige woorden nog een schep-
je bovenop, en antwoordde hem dat zijn zoon in het al genoemde klooster van die 
heilige orde het habijt had aangenomen.

Een andere kloosterling, die in Dordrecht geboren was en in het klooster Eem-
stein [ten zuiden van Dordrecht] zijn professie als reguliere kanunnik had gedaan, 
kwam op een keer zwijgend bij de maagd in haar cel op bezoek. Ze noemde hem 
dadelijk bij zijn eigen naam, en begroette hem hartelijk. Hoewel ze hem vroeger 
misschien wel eens gezien had, zag ze hem bij die gelegenheden zeker niet lichame-

29 Uit de parallelle tekst in Johannes Brugman, Vita alme virginis Liidwine, ed. A. de Meijer, Groningen 1963, 
H. 5, blijkt dat deze passage doelt op het St. Elisabeth’s klooster te Den Briel, dat net als het klooster Agnieten-
berg, waar Thomas het grootste deel van zijn leven sleet, tot de Congregatie van Windesheim behoorde. G.A. 
Meijer schrijft zijn Nederlandse vertaling toe aan Brugman, maar vertaalt in feite Hugo van Rugge’s Vita prima. 
Vandaar dat in deze vertaling de naam van het betreffende klooster niet te vinden is, vgl. Joannes Brugman, Het 
leven der heilige Liduina, vert. en bew. door G.A. Meijer, 3e dr. herz. door A. van Dijk, Schiedam 1933, H. 5  
(p. 37). 
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lijk. Hij was daar zeer verbaasd over, en vroeg haar waar ze hem zo goed van ken-
de. Ze antwoordde hem eenvoudig: ‘de Heer heeft het me gegeven’.

Voor het moment moeten deze twee voorbeelden volstaan, die broeder Hugo, 
destijds supprior [in het klooster St. Elisabeth] te Brielle hoogstpersoonlijk heeft 
opgetekend uit de mond van hen die het overkomen is. Hij is dus een betrouw-
bare getuige.

Hoofdstuk 14 Het licht van een engel verschijnt bij Liduina en wordt door 
haar herkend 

Schitterend werd in deze zwaarbeproefde maagd vervuld wat de Heer ooit tegen 
Mozes en de Israëlieten heeft gezegd toen ze eindelijk het Beloofde Land mochten 
betreden (Ex. 23, 20): Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te bescher-
men en u te brengen naar uw plaats. 

In veel heiligenlevens leest men over verschijningen van engelen, en hetzelfde 
kan ook over Liduina, die arme maagd, worden aangetoond op basis van getuigen-
verklaringen van talloze religieuzen. Ze werd namelijk zeer vaak door een heilige 
engel bezocht, die haar ook meermalen heeft aangeraakt, omdat ze zijn gezelschap 
waard was en ook baat had bij zijn bescherming. Ze ging net zo persoonlijk met 
hem om als een vriend met een vriend. Ook kende ze de engelen van haar biechtva-
ders, haar huisgenoten, en vele anderen persoonlijk. Dezelfde engel verscheen haar 
in allerlei verschillende gedaantes, soms zelfs in de gedaante van een onweerstaan-
baar mooie man, maar in ieder geval altijd met een grote helderheid, als een engel 
van het licht, de dienaar en aankondiger van het Eeuwige Licht. Soms was die hel-
derheid zo intens dat zelfs als duizend zonnen samen met hun volle kracht zouden 
schijnen, ze nog niet deze engelachtige helderheid zouden kunnen evenaren. Ande-
re keren verscheen de engel minder intens, maar altijd droeg hij een afbeelding van 
het kruis van de Heer op zijn voorhoofd, om zo te voorkomen dat Liduina door 
een engel van de duivel in de luren gelegd zou kunnen worden. Die verscheen na-
melijk ook vaak aan Liduina, vermomd als een engel van het licht. 

En als Liduina soms werd afgeleid doordat er al te veel mensen tegelijk bij haar 
op bezoek waren, of als haar zuiverheid wel eens werd bezoedeld doordat er min-
der eerbare mensen bij haar waren of haar aanraakten, dan was ze dadelijk ver-
stoken van zulk bezoek van een engel en van geestelijke vervoeringen. Dit had 
enerzijds tot doel een dergelijke lichte smet niet al te lang te laten duren op die 
blanke huid, maar anderzijds zo’n smet niet ongestraft voorbij te laten gaan. Soms 
ook voelde ze zich in haar geweten bezwaard door geestelijke tekortkomingen, 
die alleen God en de engelen bekend waren. Dan werd ze bij wijze van straf hier-
voor van haar normale extatische ervaringen afgehouden. Daarover vermorzeld in 
de vijzel van haar hart biechtte ze zulke tekortkomingen op aan haar bescherm- 
engel. En als ze dan zo door haar nederige biecht weer gezuiverd was, haastte ze 
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zich terwijl hij vooruit ging en zij volgde naar de plaatsen waar hij haar heen voer-
de. Door die engel werd haar ook duidelijk gemaakt welke dingen ze bij hem en 
welke ze bij haar biechtvader moest opbiechten. Want zij biechtte dagelijks haar 
dagelijkse zonden, overeenkomstig het woord van de Psalmist (Ps. 32, 5): Ik wist: 
de Heer biecht ik tegen mij zelf in mijn ongerechtigheid. Toen vergaaft Gij mijn 
zonde, mijn schuld.30 

Hoofdstuk 15 Liduina voelt voorafgaand aan haar vroege vervoeringen een 
beklemming op haar borst en hart, en haar geestelijke reis door prachtige 

bloembedden

In de voor ons eigenlijk niet na te vertellen scheiding van geest en ziel voelde de 
heilige maagd vlak voor ze buiten zichzelf gerukt werd zo’n beklemming op vi-
tale delen, haar borst en hart dat ze nauwelijks meer kon ademhalen en dacht dat 
ze doodging. Maar toen ze later aan zulke geestelijke vervoeringen gewend was  
geraakt en deze voor haar al gewoner geworden waren, had ze niet meer onder zul-
ke beklemmende benauwdheid te lijden. Wanneer ze dan gestelijk naar de hiervoor 
beschreven plaatsen werd meegevoerd, bleef haar lichaam voor dood en gestorven 
in haar bed achter, zo onbeweeglijk dat ze het echt niet gemerkt zou hebben als  
iemand het had aangeraakt. Iets dergelijks staat in de biografie van de heilige Tho-
mas van Aquino. Laat daarom niemand twijfelen aan de betrouwbaarheid van de 
verslagen over deze maagd, die God door haar bijna niet na te vertellen vervoerin-
gen zo gelukkig heeft gemaakt. 

Op een keer tijdens zo’n vervoering voerde een engel haar, nadat hij haar hand 
had vastgepakt, naar het altaar in de kapel van de Heilige Maagd in de kerk van 
Schiedam. Toen ze daar gebeden had en de Heilige Maagd devoot had gegroet, 
voerde de engel haar naar het Oosten, door heerlijke bloembedden, beplant met 
rozen, lelies en allerlei andere prachtige bloemen, die allemaal geurden met welrie-
kende aroma’s [zie afb. 10; 11]. Bij het naderen van die plekken werd ze door de en-
gel uitgenodigd daar naar binnen te gaan, maar ze durfde het niet uit eerbied voor 
al die prachtige planten, bang ze met haar voeten te vertrappen. Toen de engel haar 
bezworen had dat dergelijke planten heus niet door haar kapot getrapt konden 
worden, ging ze op zijn uitnodiging en aansporing naar binnen, en ze volgde hem 
overal waar hij haar voorging. Soms echter waren de planten zo hoog en stonden 
ze zo dicht bij elkaar dat ze hem vertelde dat ze er niet door kon komen. En zoals 
een engel ooit de profeet Habacuc had overgebracht (vgl. Dan. 14, 34-39), zo pak-
te hij haar toen vast en bracht hij haar veilig door de bloembedden naar de plaats 
waar ze heen op weg waren. 

30 Thomas volgt hier de Latijnse Vulgaat-bijbel in de vertaling die aan Hieronymus wordt toegeschreven en die 
op dit punt afwijkt van moderne vertalingen direct uit de Hebreeuwse grondtaal.
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Hoofdstuk 16 De profetische gave van Liduina, de geheimen die ze onthulde 
en de grote brand in Schiedam in 1428

Het staat vast dat Liduina van veel geheimen van levende zowel als van reeds ge-
storven tijdgenoten op de hoogte was. Sommige daarvan onthulde ze om haar 
vrienden bij te staan of te troosten, maar meer ervan nog bewaarde ze nederig en in 
stilte in haar hart. Zo gelooft men algemeen dat ze van de brand in de stad Schie-
dam lang van tevoren op de hoogte was, omdat ze voordat de brand daadwerkelijk 
uitbrak, opdracht had gegeven een voorziening in de vorm van planken tegen de 
muren van haar huis aan te brengen. Toen haar huisgenoten haar vroegen waarom 
ze dat eigenlijk liet doen, antwoordde ze dat ze haar dan gemakkelijker op de ge-
demonteerde planken naar buiten konden brengen en over de stadsgracht konden 
zetten als er ooit eens een brand zou uitbreken.

En toen, in het jaar 1428, richtten een paar schippers uit Schiedam met grote 
ijver een geweldig feestmaal aan voor hun maten en vrienden om afscheid van hen 
te nemen voordat ze op haring zouden gaan vissen. De maaltijd was gepland op de 
feestdag van Arnulphus, bisschop en belijder (18 juli). De heren verheugden zich 
over de voorspoed van het moment zelf zonder zich te bekommeren om tegenslag 
in de toekomst, en dat kon niet zonder gevolgen blijven. Na afloop van het feest-
maal bedekten ze het vuur, dat dicht bij een rieten afscheiding had gebrand, met 
een kookketel. Maar vlak voor elf uur ’s avonds begon het nasmeulende vuur zich 
toch tot een brandje te ontwikkelen, dat gedurende de rest van de nacht groter 
werd en verwoestend om zich heen greep. Uiteindelijk brandde de hele stad af, in-
clusief de kerk en het daarnaast gelegen zusterhuis. 

Na afloop van de brand hielden behoorlijk wat inwoners van de stad het erop dat 
die grote uitslaande brand hen overkomen was vanwege de zonden van een paar 
mensen, die nog afgezien van heel wat andere misstappen onvoldoende respect 
hadden gehad voor het hiervoor al genoemde beeld van de Heilige Maagd Maria. 
Onder hen was een werelds georiënteerde vrouw, die het met de goede zeden niet 
zo nauw nam en alles deed wat God verboden had: met haar verdorven kompanen 
volgde ze het brede pad van de wereld. 

Toen ze gestorven was, vroeg een priester die met Liduina bevriend was, haar 
om voor hem te bidden dat hij iets met zekerheid over het wel en wee van die 
vrouw te weten kon komen. Liduina stemde daarmee in en deed het voor hem. Die 
nacht zag de priester nadat hij in een visioen naar de regionen van de hel was af-
gedaald dat die vrouw daar geboeid in gloeiend hete ketenen werd vastgehouden. 
Ontdaan en verdrietig bracht hij er Liduina de volgende ochtend verslag van uit. 
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Hoofdstuk 17 Verslagen over een gestorven koster en heel wat  
andere overledenen

In het dorpje dat vanwege zijn ouderdom Ouderschie genoemd wordt,31 woonde 
een koster die Boudewijn heette, maar wiens naam de maagd niet kende. Op een 
gegeven moment werd hij ziek, en in de nacht van het feest van de bekering van de 
Apostel Paulus (25 januari) stierf hij. Diezelfde nacht gaf Liduina zich aan gebed 
over, en werd ze op de gebruikelijke wijze in extase meegevoerd. Ze kwam uit bij 
een berg. Aan de voet daarvan zag ze een man, die haar op dat moment niet bekend 
was. Hij wilde de berg beklimmen, maar vanwege zijn slechte conditie lukte het 
hem aldoor maar niet. Nadat ze hem op zijn verzoek op haar schouders omhoog 
had gedragen, vroeg ze hem vol verwondering over zijn kolossale gewicht hoe hij 
eigenlijk heette. Hij antwoordde haar: ‘Boudewijn de Velde’. 

De volgende ochtend kwam Heer Jan, haar biechtvader, haar cel in. Daar trof hij 
haar nog steeds zwaar hijgend aan, uit vermoeidheid over de zware last. Van uitput-
ting kon ze nauwelijks ademhalen. Bezorgd vroeg de priester haar naar de reden van 
haar kortademigheid en vermoeidheid. Liduina gaf hem een ordelijk verslag over al-
les wat haar tijdens haar visioen overkomen was, en ze vermeldde er ook de naam 
van de haar tot dan toe onbekende man bij, dus dat hij Boudewijn de Velde heette. 
De priester herinnerde zich ontzet daarover de zieke koster uit Ouderschie, die ook 
Boudewijn heette, maar van wie de familienaam hem onbekend was. 

Twee dagen later kwam de priester naar dat dorp om er de mis te celebreren, en 
hij vroeg bij die gelegenheid een vrouw naar de gesteldheid en de familienaam van 
de koster. Zij gaf hem zijn familienaam op zoals die aan de maagd onthuld was, en 
ze vertelde er meteen bij dat hij gestorven was in diezelfde nacht waarin Liduina 
hem van de voet naar de top van de berg gedragen had.

Nog een andere keer kwam Liduina nadat ze op de gebruikelijke manier in ex-
tase geraakt was bij een berg. Daar zag ze allerlei personen allerlei kanten op rond-
dwalen. Sommigen zwierven bij de voet rond, anderen probeerden hogerop te ko-
men. Weer anderen waarden halverwege de berg rond en deden hun best nog hoger 
te stijgen, maar ze slaagden er niet in, en hadden ook niemand die hen er bij helpen 
kon. De maagd begreep best de symboliek van wat ze voor zich zag, het waren de 
zielen van overledenen die naar gebeden verlangden.

Wanneer sommige hoogfeesten op handen waren, werd Liduina een paar da-
gen voor zo’n feest meegevoerd naar de regionen van het vagevuur om te komen 
kijken naar de verschrikkingen van de geteisterden daar, die dringend hulp nodig 
hadden en zichzelf er niet doorheen konden slepen, opdat ze vol inzet voor hen 
tot de Heer zou gaan bidden. Door vreselijke straffen gekweld werden die name-
lijk gedwongen om met de zalige Job uit te roepen (Job 19, 21): Vrienden dan toch, 
heb meelij met mij, heb meelij met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. 

31 De huidige naam is Overschie, tegenwoordig een Schiedamse wijk aan de oostzijde van het riviertje de Schie.
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Uit haar extatische vervoering weer tot zichzelf teruggekeerd verdroeg ze dan 
met liefde haar dagelijkse koortsen in ruil voor hun bevrijding, en ook weende ze 
dan bittere tranen, onderwijl indringend Gods barmhartigheid afsmekend. Als ze 
dan een paar dagen later op de feestdagen opnieuw in extase werd meegevoerd en 
vast kon stellen dat de geteisterden verlost waren, verheugde ze zich daar met zo-
veel vreugde over dat ze zich uit blijdschap nauwelijks in de plooi kon houden. En 
hoewel ze op andere dagen aardig wat zielen op die manier verloste, waren het er 
op hoogfeesten dankzij Gods goedgunstigheid toch altijd heel veel meer in grote-
re aantallen tegelijk.

Over de ellende van die zondaars had ze zo verschrikkelijk veel verdriet en ze 
huilde er zo dikwijls over dat er, als haar gewone tranen op waren, tranen van 
bloed vloeiden, die na verloop van tijd op haar wangen stolden. Haar biechtva-
der loste dan daarna die gestolde tranen weer op met behulp van nieuwe gewone 
tranen, vervolgens ving hij dat mengsel op in een zakje, dat hij zorgvuldig bij zich 
thuis bewaarde in een kistje. En na haar dood heeft hij dat in haar graf onder haar 
hoofd gelegd, zoals ze zelf bij leven gewenst had.32

Hoofdstuk 18 Liduina gaat behoedzaam en omzichtig om met openbaringen 
over de toestand van overledenen 

Hoewel Liduina dikwijls goed op de hoogte was van Gods geheimen, ging ze toch 
behoedzaam en omzichtig om met uitspraken over de toestand van overledenen. 
Dit zal op basis van haar eigen woorden blijken uit het volgende voorbeeld, dat kan 
dienen als waarschuwing voor mensen met minder ervaring, die dikwijls door ver-
schijningen van overledenen op het verkeerde been worden gezet. 

Na de dood van hertog Willem, graaf van Holland en Zeeland [in 1417], onder 
wie Liduina faam verwierf en langdurig ziek was, verspreidde zich een gerucht, dat 
tenslotte ook tot de oren doordrong van gravin Margaretha, de weduwe van de 
overleden hertog. De maagd zou volgens dat gerucht gezegd hebben dat de graaf 
al in de hemel was. Ze had verder ook nog gehoord dat Liduina een keer drie da-
gen dood was geweest en daarna weer tot leven was gewekt. De eerbiedwaardige 
adellijke dame stuurde daarom één van haar dienaren naar Liduina toe, die moest 
uitzoeken wat er van waar was. Toen ze dan door de afgezant van de gravin werd 
ondervraagd over beide onderwerpen, antwoordde ze als volgt op het ene: ‘Als ik 
al drie dagen dood was geweest, hadden de Schiedammers me al lang begraven’. Op 
het andere onderwerp antwoordde ze ongeveer in de volgende trant, omdat ze het 
belachelijk vond dat ze er over aan de tand werd gevoeld: ‘Als de graaf nu al het 
eeuwige leven zou hebben bereikt, dan zou de Heer wel heel onrechtvaardig met 
mij omgaan. Al zeventien jaar ben ik door allerlei verschillende ziektes niet meer 

32 Vgl. hieronder, hfdst. 2, 27.
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mobiel, ik ben mijn bed niet meer uitgekomen en heb de grond niet aangeraakt. 
Daarom vraag ik jullie om om mijnentwille niet meer te zondigen.’ En zo ging de 
afgezant, die onzeker gekomen was, nog een heel stuk onzekerder weer weg.

Over verschillende gestorven religieuzen daarentegen gaf Liduina soms stelli-
ge verklaringen, dat ze behouden bij de vreugde van de Heer waren aangekomen. 
Over het einde der tijden en de komst van de Antichrist tenslotte zei ze dat zij in 
ieder geval geen van beide zou meemaken.

Hoofdstuk 19 Een man die door de duivel verleid was wordt door een advies 
van Liduina uit diens strikken bevrijd

Een aanzienlijke inwoner van Schiedam, die daar ook schepen was, werd in hevige 
mate door de duivel verleid de hand aan zichzelf te slaan en zich te verhangen. Hij 
had echter een goede priester en kapelaan, Johannes genaamd, die zich in Gods ge-
nade mocht verheugen, en die gewoon was in zijn aanwezigheid de mis te vieren en 
voor hem te bidden. Elke keer als hij merkte dat de schepen door de duivel op de 
proef werd gesteld, kon hij hem ervan weerhouden zichzelf een gruwelijke dood 
aan te doen, maar het kostte wel steeds veel moeite. Toen de schepen echt geen 
weerstand meer kon bieden aan zijn ongezonde aanvechtingen en de priester hem 
niet meer van de strop waarmee hij zich wilde verhangen, kon afhouden, haastte de 
biechtvader zich voor advies naar Liduina, behoorlijk angstig over de afloop. Hij 
vroeg haar wat hij toch met de bekoorde schepen moest aanvangen.

Omdat Liduina wist dat de duivel er niet tegen kon als zijn kwaadaardige stre-
ken werden omgezet in wapenen van het heil, raadde ze de priester aan de bekoor-
de schepen, wanneer deze echt geen weerstand kon bieden aan de invloed van de 
duivel, als boetedoening precies datgene op te leggen wat de boosaardige vijand 
hem influisterde om hem naar het verderf mee te tronen. Op het horen hiervan was 
de biechtvader erg bang dat hij zelf de oorzaak van de ondergang van de schepen 
zou worden. Hij durfde de schepen daarom niet te zeggen wat Liduina hem had 
aangeraden. Maar zij drong er vol vertrouwen op God bij hem op aan dat hij dit 
gerust met een goed geweten zou kunnen doen. 

Toen de priester vervolgens eens een keer in de gelegenheid was de bekoorde op 
te dragen wat Liduina hem aangeraden had, dankte die hem op zijn knieën, om-
dat hij zijn lang gekoesterde wens eindelijk in vervulling kon laten gaan. Dadelijk 
haastte hij zich naar huis, hij maakte een touw aan een balk vast, wikkelde het om 
zijn nek, en klom op een stoel om zich met zijn hoofd door de strop te verhangen. 

Maar o wonderbaarlijke barmhartigheid Gods, o onuitsprekelijke voorzienig-
heid van Gods ontferming – de Heer verkeerde het bedrog van de duivel in de be-
vrijding van diens slaaf vanwege de gehoorzaamheid van de priester, die zich had 
neergelegd bij het advies van de bruid van Christus. Want de demonen, die niet 
konden verdragen dat hun prooi door zo’n dood toch nog aan hen zou ontsnap-
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pen, pakten de schepen vast toen ze zagen waar hij mee bezig was, en ze trokken 
hem met strik en al naar beneden. ‘Je gaat jezelf toch niet nu verhangen’, zeiden ze. 
Kwaad smeten ze hem tegen de achterkant van een kist, en daarna duwden ze hem 
tussen die kist en de muur. 

Drie uur lang ongeveer was zijn personeel naar hem op zoek. Toen ze hem ein-
delijk vonden op die gekke plek, moesten ze eerst de kist opzij tillen voordat ze 
hem tevoorschijn konden trekken. Sindsdien was hij voorgoed van de verleiding 
door de duivel bevrijd.

Hoofdstuk 20 Een vrouw wordt dankzij de verdiensten van Liduina van een 
diepe depressie bevrijd 

In diezelfde stad Schiedam leefde een timide en snel te intimideren vrouw, die door 
de duivel bijna in de afgrond van de wanhoop was geduwd. Hij hield haar namelijk 
in haar dromen meermalen een briefje voor ogen, waarop een zonde uitgeschre-
ven stond die zij had begaan. Zo suggereerde hij haar dat die zonde nog niet al lang 
door God vergeven was, en zelfs nooit vergeven zou worden, terwijl ze die zonde 
toch zelf al dikwijls in de biecht beleden had, er absolutie voor gekregen had, en de 
opgebrachte boete al lang volbracht had. Al vaak had ze hierover haar angst en de 
zorgen in haar hart aan de maagd voorgelegd, en die had het wanhopige vrouwtje 
steeds zorgzaam troost geboden. 

En toch boekte ze met haar niet de beoogde vooruitgang, omdat de vorst van de 
dood haar telkens weer in haar dromen met nieuwe verschrikkingen terroriseer-
de, waarbij hij haar toevoegde: ‘Je zult nooit aan mijn handen kunnen ontsnappen, 
want ik heb je met deze brief voorgoed aan mij onderworpen’. Toen zag Liduina 
toevallig op een keer ineens diezelfde demon, nadat ze zich eerst aan gebed had 
overgegeven en vervolgens in extase naar de hemel was meegevoerd. In zijn hand 
hield hij het bewuste formulier, maar door de heilige Maagd Maria werd het met 
geweld uit zijn handen gerukt en in stukken gescheurd. De barmhartige Vrouwe is 
immers in staat alle machinaties van de duivel teniet te doen en verdrietige mensen 
door vertrouwen op een goede afloop te troosten.

Wat later, toen de maagd weer tot haar lichamelijke zinnen was teruggekeerd, ver-
telde ze haar biechtvader Jan Wouters dat de boosaardigheid van de duivel dankzij 
de goedertierenheid van de Heilige Maagd verijdeld was. Nog weer later legde voor-
noemde vrouw net als daarvoor haar klachten over haar eenzaamheid aan de maagd 
voor. Die troostte haar met geruststellende woorden, maar zweeg tegelijkertijd over 
de vernietiging van het formulier. Ze vertelde haar ook voortaan gerust te zijn, en 
zich er niet meer druk over te maken dat haar hier ooit nog iets kwaads zou overko-
men. Daarnaast bood ze zichzelf aan als onderpand op de dag des oordeels, in plaats 
van het eigen geweten van het vrouwtje, vol vertrouwen op de barmhartigheid Gods. 
Zo bevrijdde ze de vrouw van al haar vroegere obsessies en stelde ze haar gerust.
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Hoofdstuk 21 Liduina ontvangt de genade van vermorzeling en plengt heel 
wat tranen als ze het Lichaam van Christus ontvangt 

Nu moet verder nog het één en ander gezegd worden over de houding van de zeer 
vrome maagd bij de ontvangst van de heilige communie, hoe ze onder invloed 
van de goddelijke genade langzaam maar zeker vorderde tot steeds hogere gunsten 
door dikwijls het sacrament van het kostbare lichaam van Christus te ontvangen. 

In de periode van haar geestelijke dorheid, toen de maagd nog geen weet had van 
geestelijke zoetheid en maar weg lag te kwijnen in haar gruwelijke ziekbed, had 
een devote priester, die Jan Pot heette, er een gewoonte van gemaakt haar twee-
maal per jaar de communie te brengen. Hij was het ook die haar voor het eerst had 
geschoold in haar meditaties over het lijden van de Heer. Op een dag zou hij haar 
eens de heilige communie gaan brengen. Ter plekke gearriveerd nam hij de heili-
ge, onbesmette hostie in zijn handen. Uit bezorgdheid over het heil van de zie-
ke maagd legde hij haar zeer serieus en toegewijd uit hoe ze moest kijken naar de 
Heer, die hij in zijn hand hield, en hoe ze Hem moest ontvangen. Ze moest zich 
ook terdege realiseren dat dit nu de Here God was, haar Schepper, die voor haar 
mens geworden was, geleden had, en gestorven was, die voor haar elke kwelling 
waaronder ze gebukt ging, in de ruimste mate zou vergelden, en die al haar verdriet 
zou verzachten. Door die woorden voelde ze dadelijk zo veel berouw dat ze voor 
haar gevoel door vurige liefdespijlen gewond was geraakt. 

En precies zoals ze daarvoor haar tranen niet kon inhouden vanwege een on-
draaglijk gevoelde pijn en navenant verdriet in haar hart, zo kon ze toen zowat 
veertien dagen of nog langer haar huilbuien niet beheersen vanwege de omvang van 
haar berouw en van haar liefde voor God. Ze had namelijk verdriet en ze weende 
over de verblindheid van haar achteloosheid tot nu toe en van haar langdurige on-
gevoeligheid. Ze was in haar eigen beleving al zo lang gevoelloos en nonchalant ge-
weest dat ze haar moeder of iemand anders nu niet langer kon gunnen haar troost 
te bieden, en ook niemand de reden voor haar tranen kon prijsgeven. Al meteen 
vanaf het ogenblik dat ze het heilzame sacrament met veel berouw had ontvangen, 
begon ze door veelvuldige goddelijke troost op te knappen, hoewel ze toen nog 
niet door een contemplatieve vervoering buiten zichzelf was getreden. Toch wil-
de ze de reden voor haar tranen niet onthullen als iemand haar er naar vroeg, om 
het verborgen manna dat ze geproefd had niet meteen te verspelen. Door erover te 
zwijgen bewaarde ze het veiliger in haar hart. Een goddelijke beschikking zorgde 
ervoor dat ze wel acht jaar lang genoot van deze vorm van troost, voordat de peri-
ode aanbrak waarin ze in extase buiten haar eigen lichaam werd meegevoerd. Met 
deze twee hulpmiddelen, de heilige communie met het Lichaam van Christus en de 
devote meditatie over het lijden van de Heer, omhelsde ze haar geliefde Bruidegom 
Jezus Christus, precies alsof ze het met twee liefdevolle armen deed. Daarom kon 
ze vol vertrouwen met de bruid uit het Hooglied zeggen (Hoogl. 1, 13): mijn lief is 
als een zakje mirre dat rust tussen mijn twee borsten. Ze voelde namelijk dikwijls 



persoonlijk de gave van diens onuitsprekelijke zoetheid in haarzelf. Want zoals 
mirre de lichamen van overledenen van verrotting vrijwaart, zo vrijwaarden ook 
haar dagelijkse oefeningen over het lijden van de Heer haar geest van balorigheid 
en tegensputteren. En zoals een tastbaar brood degene die ervan eet aansterkt, zo 
ook verkwikte de ontvangst van het Lichaam van Christus haar geest en bezorgde 
dat haar levensvreugde.

Hoofdstuk 22 Liduina voelt een onverzadigbaar verlangen vaker te commu-
nie te gaan en maakt een verschijning van een gekruisigde jongen mee 

Toen onze Verlosser Jezus Christus het evangelie van het hemelse rijk verkon-
digde, zei Hij onder de vele hemelse woorden die Hij onderrichtte, ook dit uiterst 
heilzame woord over het sacrament van zijn Lichaam (Joh. 6, 57): Zo zal ook hij 
die Mij eet, leven door Mij. Namelijk door of Mij alleen geestelijk, of Mij zowel sa-
cramenteel als geestelijk te nuttigen, zal hij nu zeker in genade leven, en straks en 
daarna met Mij heersen in een leven van eeuwige glorie. Dat betekent immers de 
heilige gemeenschap met mijn lichaam en mijn bloed. 

En die waarachtige belofte is in deze maagd zonder twijfel vervuld, doordat 
Christus in haar vol welwillendheid zijn wonderen bewerkte. Want hoewel ze ge-
durende om en nabij de eerste helft van haar ziekte maar bovenmenselijk weinig 
voedsel at, zoals in het eerste deel van dit boek beschreven is, en gedurende de hele 
overige tijd van haar leven überhaupt geen tastbaar voedsel of drank meer tot zich 
nam, kon deze heilige dienares van de Heer zich toch niet helemaal onthouden 
van dit vitale voedsel, dit levendmakend sacrament van het Lichaam van Chris-
tus. Want naarmate ze in haar lichaam door haar lichamelijke kwalen alsmaar meer 
wegkwijnde en steeds minder tastbaar voedsel tot zich nam, groeide in haar des te 
meer het verlangen naar hemels en goddelijk brood (vgl. Joh. 6, 58). Hierdoor werd 
ze in de geest gesterkt en leefde ze innerlijk op meer geestelijke wijze.

Vandaar dat ze in het begin van haar ziekte drie of vier jaar lang één keer per jaar 
tijdens Pasen te communie ging. Daarna echter, toen de goddelijke troost begon te 
werken, ontving ze een aantal jaren tweemaal per jaar Christus. En nog weer later, 
nadat haar moeder gestorven was, groeide in haar zo’n verlangen om te commu-
nie te gaan en werd ze daardoor zozeer vervuld dat ze wel zes keer per jaar of nog 
wel vaker vol devotie het Lichaam van de Heer tot zich nam en daar een bijzonde-
re troost en steun voor haar ziel uit putte. En ze zou de communie nog wel vaker 
hebben willen ontvangen, als de pastoor van de kerk daar geen stokje voor gesto-
ken had. Vandaar dat hij, als ze soms aan hem vroeg of ze de heilige communie van 
het Lichaam van Christus mocht ontvangen, met afkeer en tegenzin bij haar kwam, 
en daar was zij dan weer op haar beurt behoorlijk bedroefd over.

Want hoe langer ze ziek in bed lag, des te meer ondervond ze lichamelijke kwel-
lingen en verzwakte ze verder, en hoe erger ze in haar lichaam gekweld werd, des te 
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meer ging ze op in haar liefde voor God. En hoe meer ze ontvlamde in liefde voor 
God, des te meer werkte de genade van de Almachtige in haar.

Toen verscheen aan de maagd, die er verschrikkelijk naar verlangde om te com-
municeren, een wonderbaarlijk visioen. Een duidelijk zichtbaar beeld van een ge-
kruisigde jongen met de vijf kruiswonden verscheen haar terwijl ze in haar bed lag. 
Daarna veranderde het beeld in een geconsacreerde hostie met dezelfde wonden. 
Die hostie hing in de lucht boven de doek op haar bed, waar de maagd gedeeltelijk 
mee bedekt was. Dadelijk stuurde ze iemand naar de pastoor van de kerk, of hij bij 
haar wilde komen, en of hij Christus, die in de vorm van een hostie aan haar was 
verschenen, wilde aanschouwen. Allerlei anderen hadden hem ook al met eigen 
ogen gezien. Toen hij gekomen was, vroeg ze hem of hij haar die hostie wilde geven 
om te nuttigen, en ze bezwoer hem dat hij niet mocht twijfelen aan haar woorden 
en aan Gods werk. Op het horen hiervan reikte hij haar toch nog wel aarzelend de 
hostie van het visioen aan. De maagd had hem immers gevraagd deze aan haar te 
geven, en ze nam hem vol eerbied aan. 

Na de wonderbaarlijke verschijning en het devoot ontvangen van deze hostie 
werd het hart van de maagd met zoveel liefde voor God en zoveel verlangen naar 
de heilige communie vervuld dat ze verscheidene jaren om de veertien dagen het 
eerbiedwaardig sacrament van de eucharistie uit handen van haar parochiepries-
ter wilde ontvangen. En hij moest heel voorzichtig en zorgzaam met haar omgaan, 
omdat ze zo verzwakt was dat ze het anders niet had kunnen nuttigen. En als ze 
de hostie op had, reikte hij haar het kleine beetje water aan dat hij gebruikt had om 
zijn handen te wassen.33 En al was het nog zo’n klein slokje, zij ervoer het in haar 
keel als zo zwaar dat ze het maar nauwelijks door kon slikken. Soms reikte de pas-
toor haar daarom helemaal niets van dit ablutiewater aan, omdat het voor haar te 
zwaar was om door te slikken.

Zo was haar toestand bij het ontvangen van de communie tot aan het jaar 1421. 
Van dat jaar af tot aan haar dood leed ze gewoonlijk om de vier dagen aan afschu-
welijke koortsaanvallen, soms trouwens zelfs wel dagelijks, en daarmee verloste ze 
zielen uit het vagevuur. In die tijd ging ze zo intens op in haar liefde voor God dat 
ze gewoonlijk op twee opeenvolgende dagen de communie ontving uit handen van 
haar biechtvader, op momenten dat ze niet leed onder de koortsaanvallen tijdens 
dergelijke perioden van vierdedaagse koorts. En voor de doodzieke maagd vorm-
de het heilig en eerbiedwaardig sacrament van het lichaam van Christus niet al-
leen geestelijk voedsel voor haar ziel, maar ook nog eens verlichting en steun voor 
haar gepijnigde lichaam. Vooral toch ook op momenten dat de genade haar ont-
houden werd en dat ze beroofd was van goddelijke troost, nam ze maar al te vaak 
deze allerheiligste spijs van het Lichaam van de Heer als een bijzonder soort steun 
tot zich. Want de innerlijk ervaren genade van Gods troost was voor haar een ver-

33 ‘Als de priester het heilig sacrament heeft aangeraakt, wast hij zijn vingers. Dit wassen, of ook wel het water 
daarvoor bestemd, heet in het Latijn ablutio’, vgl. Nuijen, Leven, 130, vn. 1.



kwikking van zowel lichaam als ziel, die ze dikwijls ervoer als geestelijke overvloed 
en als vreugde voor haar hart. En wanneer ze die troost weer eens moest missen, 
dan werd ze daar lichamelijk zo zwak van dat ze het zonder dit geestelijk voedsel 
bijna niet meer kon volhouden en lichamelijk nauwelijks meer in leven kon blijven. 
Vandaar dat ze, zoals al verteld is, hevig smachtte naar het lichaam van de Heer en 
dit beschouwde als steun en toeverlaat in haar leven, het enige middel om niet in 
deze pelgrimage op aarde uitgeput door de last van haar aandoening te bezwijken. 
Tijdens het nuttigen van de hostie werd ze dikwijls door zo’n groot goddelijk licht 
bestraald dat ze met haar geestesoog al haar innerlijke roerselen doorzag doordat 
ze door dit bovennatuurlijke licht werd overstroomd, precies zoals ze met haar li-
chamelijke ogen de tastbare dingen om zich heen zag. Datzelfde overkwam haar 
dikwijls ook op andere momenten, als er goddelijk licht om haar heen was en ze 
in contemplatie werd meegevoerd. Maar wanneer dan daarna een periode aanbrak 
waarin ze zich dor voelde en van goddelijk licht verstoken was, en ze door toedoen 
van de goddelijke voorzienigheid deze verlichting niet waar kon nemen, dan zei ze 
gewoonlijk in zichzelf: ‘O, waar zijn toch die dagen gebleven waarop ik met mijn 
innerlijke oog mijn innerlijke roerselen zag, op precies dezelfde manier als ik met 
mijn lichamelijke oog de tastbare dingen om mij heen zag?’ Zo werd in haar het 
woord van de Wijsgeer vervuld (Sir. 11, 25): Vergeet op dagen van voorspoed de  
tegenspoed niet, en vergeet op dagen van tegenspoed de voorspoed niet.34 

Hoofdstuk 23 De jonge Boudewijn en Heer Jan, Liduina’s biechtvader,  
gaan onder koorts gebukt 

Gedurende de laatste periode van haar ziekte had de eenzame maagd Liduina de 
zoon van haar broer bij zich om haar enigszins te troosten, een jongen van twaalf 
jaar die bijna voortdurend voor haar zorgde en die Boudewijn heette. Om ervoor 
te zorgen dat het goed tot hem zou doordringen hoe bijzonder de wonderen waren 
die haar overkwamen, en die hij trouwens ook zelf dikwijls meebeleefde en waar-
nam, heeft ze voor hem bij de Heer een ziekte met heel hoge koorts gedaan gekre-
gen, die zijn uitwerking kreeg in de vorm van een heilzame tegenslag en een vroom 
wonder ter herinnering aan de wonderen van de Heer. 

Die jongen maakte namelijk gebruik van een kruik, waaruit hij normaal gespro-
ken dronk. Zo tegen het feest van de geboorte van de heilige Maagd Maria in het 
jaar dat aan haar overlijden vooraf ging (8 september 1432), vroeg de maagd een 
keer na het vallen van de avond aan haar neefje of hij die kruik gevuld met een  
beetje drank bij haar bed wilde zetten. De volgende ochtend riep ze de jongen bij 
zich, en ze vroeg hem de kruik op te tillen en er uit te drinken. Toen hij de kruik 

34 Thomas volgt hier de Latijnse Vulgaat-bijbel in de vertaling die aan Hieronymus wordt toegeschreven en die 
op dit punt afwijkt van moderne vertalingen direct uit de Hebreeuwse grondtaal.
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in zijn handen had genomen, constateerde hij dat die door een gave van God ge-
vuld was met een wel heel bijzondere drank, alsof er een cocktail in gemixt was 
met kaneel en allerlei andere kruiden, die allemaal even aangenaam roken en lekker 
smaakten. En zoals de maagd dagelijks werd opgebeurd door goddelijke troost in 
een mate die precies in verhouding stond tot de hoeveelheid beproevingen waar ze 
mee te maken had, zo begon omgekeerd haar neefje ziek te worden en geleidelijk 
aan onder alle mogelijke koortsen gebukt te gaan, nadat hij dat drankje aangeno-
men had en er zo veel van had gedronken als hij wilde. Dat duurde vanaf die eerste 
dag tot ongeveer het feest van de heilige bisschop Sint Maarten (11 november) aan 
het begin van de winter van dat jaar. 

Van datzelfde wonderbaarlijke drankje dronken ook verschillende andere men-
sen, maar geen van allen werden ze er ziek van, zoals die jongen overkomen was. 
Wel gaven een week lang allerlei andere dranken, als ze in die kruik werden ge-
schonken, degenen die ervan dronken de sensatie van een wel heel smakelijk drank-
je, maar zonder het ongemak van een ziekte. Zo verkeerde het drankje, dat voor die 
jongen een teken van geseling was geweest, voor alle anderen die ervan dronken in 
een bijzonder en troostrijk wonder.

Toen die jongen weer van zijn koortsen genezen was, strekte de hand van de 
Heer zich opnieuw uit, ditmaal naar Heer Jan, de pastoor en biechtvader van de 
maagd. Want ook hij werd besmet met vierdedaagse koorts. Op dezelfde dag waar-
op bij Liduina de temperatuur zoals gebruikelijk weer eens erg hoog opliep, had 
ook hij zwaar getroffen een hevige koortsaanval te verduren. Toen de zus van Heer 
Jan dat zag, vroeg ze Liduina hoe lang de koortsen van haar broer nog wel niet 
zouden kunnen aanhouden. Ze antwoordde dat hij er rond de eerste zondag van 
de volgende Vastentijd wel weer van af zou zijn. En het is inderdaad zo gegaan als 
Liduina voorspeld had. En toen diezelfde Heer Jan wat later onder een zware ziek-
te, waar hij uiteindelijk ook dood aan zou gaan, te lijden had, heeft Liduina, die erg 
met hem te doen had, door haar intense gebed voor hem bij de Heer een verlenging 
van zijn leven en een uitstel van de dood gedaan gekregen.

Hoofdstuk 24 Liduina lijdt aan nierstenen en weet van tevoren de dag van 
haar overlijden 

Liduina, de door veel verdriet op de proef gestelde bruid van Christus, is tenslot-
te door een laatste wel heel erg hevige verschrikking geslagen en gezuiverd, opdat 
er in haar geen enkel vlekje van zonde zou achterblijven. Want in het laatste jaar 
van haar leven, vanaf het feest van Maria Lichtmis (2 februari) tot aan het daarop-
volgende Paasfeest, werd ze, nog afgezien van de andere kwalen waar ze daarvoor 
al heel lang last van had gehad, ook nog eens door zo’n grote en zware aanval van 
nierstenen geplaagd dat ze dikwijls twee of drie keer per uur halfdood van de pijn 
niet kon spreken. En als ze dan zo’n aanval maar ternauwernood met hevig tan-
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dengeknars maar toch zonder ook maar een enkele klacht doorstaan had, en als die 
aanval vervolgens even wat minder hevig werd, dan kon ze maar met moeite een 
paar woorden uitbrengen om iets duidelijk te maken. Ze zei toen dat die niersteen 
haar dood zou worden, en dat hij net zo groot was als een duivenei. 

In diezelfde periode werd ze maar zo zelden door innerlijke troost van God be-
zocht dat ze meer dan anders in tranen tegen Heer Jan, haar biechtvader, klaagde 
dat ze zich op één of andere manier door God verlaten voelde. Toch nam in die 
verlatenheid haar verdienste meer toe door haar geduldig gedragen lijden, omdat ze 
nog gelijkvormiger werd aan Christus, hangend aan zijn kruis, die met luide stem 
tot zijn Vader had geroepen (Mat. 27, 46; Mar. 15, 34; Ps. 22, 2): Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij Mij verlaten? 

De heilige maagd zelf nu verdroeg als een ware minnares en draagster van het 
Kruis haar ziektes, en ze hield dat vol tot de dood er op volgde, die ze lang van te-
voren door een openbaring van de Heer had zien aankomen. Want toen een vrome 
prior op haar verzoek bij haar op bezoek was gekomen, daags voor het feest van 
de Stoel van de Heilige Petrus (22 februari) in het jaar waarin zij zou sterven, werd 
hij de volgende morgen bij het krieken van de dag gewaarschuwd door Heer Jan, 
haar biechtvader, dat hij snel bij Liduina in haar cel naar binnen moest gaan, als hij 
tenminste iets van de geestelijke genade om haar heen wilde meemaken. En toen hij 
haar cel was binnengegaan, werd hij daar een bijzonder welriekende geur gewaar, 
alsof er in haar cel allerlei geurige kruiden waren opgehangen, die de maagd, die 
net door de Heer bezocht was en door Hem was meegevoerd naar de hemelse regi-
onen, daarvandaan mee terug had gebracht. Na een gemeenschappelijk door God 
geïnspireerd gesprek over het onderwerp waarvoor ze de prior bij zich had laten 
roepen, vroeg ze hem of hij met Pasen weer bij haar terug wilde komen om nog 
eens wat dieper op hetzelfde onderwerp in te gaan, als de Heer het zou vergunnen. 
Maar als hij haar niet meer zou aantreffen, dan moest hij uit naastenliefde voor haar 
bidden. Uit haar woorden blijkt zonneklaar dat ze dit met het oog op haar over-
lijden zo formuleerde, hoewel ze niet direct haar aanstaande dood had genoemd.

Hoofdstuk 25 Liduina ontvangt een gunstbewijs in de paasnacht en voorspelt 
haar eigen dood 

Vlak voor het Paasfeest in de nacht van de heilige verrijzenis van de Heer kwam 
Heer Jan, de al vaker genoemde biechtvader van Liduina, rond vier uur ’s ochtends 
bij het krieken van de dag bij haar op bezoek in haar huis. Alleen al vanwege de 
geur van haar handen, maar ook door haar woorden was het hem al dadelijk duide-
lijk dat zij net als zo vaak daarvoor door een engel bezocht was. Want hij bespeur-
de bij haar zo’n aangename geur dat je zou denken dat ze zich ingesmeerd had met 
zalf vervaardigd van allerlei aromatische kruiden. Toen hij haar daar een compli-
ment over maakte en er tegelijk de Heer voor dankte, vertelde ze hem zodra ze tot 
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zichzelf was teruggekeerd na het bezoek van de engel dat ze weliswaar nu door de 
Heer was getroost, maar dat haar toch nog een erg zware bestraffing te wachten 
stond, die ze nog tijdens hetzelfde Paasfeest zou moeten doorstaan. Ze zei daar-
naast dat ze die nacht had gehoord dat er in de hemel een alleluja was aangeheven 
[zie afb. 9]. Ze hoopte verder dat ze dezelfde lofzang alleluja binnenkort met nog 
veel meer plezier en troost samen met de hemelbewoners zou kunnen gaan zingen, 
en dat ze minder last van haar kwellingen zou hebben als het Paasfeest maar een-
maal voorbij zou zijn. Het had er alle schijn van dat ze dit soort dingen met het 
oog op haar aanstaande overlijden had gezegd, hoewel ze er niet bij aangaf dat ze 
snel zou sterven. Toch zei ze op elk van die dagen, op Paaszondag en op de twee 
dagen erna, tegen iedereen die bij haar langskwam dat de bezoeking waar ze toen 
onder gebukt ging, niet lang meer zou duren, zoals daarna de afloop ervan afdoen-
de heeft bewezen. 

Hoofdstuk 26 Het gelukzalig overlijden van Liduina en de pijn gedurende 
haar laatste ogenblikken 

Toen de dinsdag van het octaaf van Pasen aanbrak, vroeg de gelaten lijdende maagd 
haar biechtvader Heer Jan, die die ochtend bij haar langs was gekomen, om die dag 
maar liever niet bij haar op bezoek te komen en niemand van degenen die om haar 
gaven, bij haar binnen te laten behalve haar neefje Boudewijn, die tot haar dood aan 
toe vol inzet voor haar zou zorgen, want ze wilde zich volledig in zichzelf keren. 
En zo is het ook gegaan, dat zij overeenkomstig haar hartenwens alleen en door 
alle mensen verlaten gestorven is. Haar biechtvader vertelde namelijk later aan een 
kloosterling dat hij haar een jaar of vier, vijf voor haar dood aan de Heer had  
horen vragen of zij met God alleen als getuige bij volle bewustzijn zou mogen ster-
ven. Ze had Hem ook gevraagd om haar bezoekingen en haar ziektes nog erger te 
maken, haar leven te bekorten, het uur van haar dood snel te laten aanbreken, en 
haar een korte doodsstrijd te geven. En zo is het later ook gegaan, zoals uit het vol-
gende moge blijken.

Nadat al haar familieleden en vrienden buitengesloten waren en terwijl ook Heer 
Jan afwezig was omdat hij precies op hetzelfde ogenblik het dodenvigilie voor een 
overleden overste van een zusterconvent moest lezen, braken voor de maagd de 
laatste ogenblikken aan. Enkel in de aanwezigheid van haar neefje, die haar een 
kom aanreikte als ze moest overgeven en die het braaksel wegbracht als ze weer 
gespuwd had, werd ze zo benauwd van het overgeven dat ze tegen haar zorgza-
me neefje zei: ‘Ach m’n jong, als Heer Jan eens wist hoeveel ellende ik moet door-
staan’. En het is geen wonder dat ze zich onder die benauwdheid ellendig voelde, 
want pijn op pijn stapelde zich voor haar op. Van zeven uur ’s morgens namelijk af 
tot ongeveer vier uur in de middag gaf ze voordat ze tenslotte stierf ongeveer twin-
tig keer een groenige substantie over, waarvan ze dacht dat die opkwam vanuit het 
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bitterste gedeelte van haar gal. En toen die trouwe jongen dat zag en hoorde, vroeg 
hij haar of hij nu echt nog steeds niet Heer Jan erbij moest gaan roepen. Toen ze 
uiteindelijk voor de laatste keer over moest geven, had ze daar zo’n ontzettende 
moeite mee dat ze het in haar keel verzamelde braaksel niet meer op kon geven en 
er bijna in dreigde te stikken. 

De onervaren jongen dacht toen hij dit zag dat ze nu dadelijk zou sterven, en 
in tranen rende hij naar buiten en bracht hij Heer Jan en de daar verzamelde huis-
genoten op de hoogte. En toen die net zo hard huilend weer naar binnen snelden, 
troffen ze daar Liduina in haar doodsstrijd aan. Dadelijk pakte Heer Jan haar hand 
vast in de hoop op een teken van leven, en hij vroeg haar of ze het heilig oliesel wil-
de ontvangen. Maar Liduina bleef stil, en daarom stak de priester een kaars aan, die 
hij in een kandelaar zette. Hij plaatste het licht achter haar aan haar hoofdeinde, 
want hij dacht dat ze nog leefde en hij wist dat ze geen licht kon verdragen. Toen 
pas merkte hij dat ze overleden was en aan de ellende van het aardse leven onttrok-
ken. En vanaf het moment dat ze voor het laatst iets gezegd had tot aan haar ster-
ven was er nauwelijks een periode van driemaal de psalm Miserere verlopen, en zo 
bleek haar doodsstrijd kort te zijn geweest, zoals ze lang daarvoor aan de Heer had 
gevraagd.

De zeer geduldige maagd van Christus, die aan God en de engelen zo dierbaar 
was, is gestorven op 14 april, de feestdag van de heilige martelaren Tiburtius en Va-
lerianus, in het jaar des Heren 1433 [zie afb. 4; 5], op de dinsdag van het octaaf van 
Pasen, omstreeks vier uur ’s middags, op de leeftijd van 53 jaar, en die leeftijd had 
ze volgens de loop van de kerkelijke feesten kort voor haar dood bereikt op Palm-
pasen.35 En wel heel toepasselijk verhuisde zij juist in de Paasweek uit deze wereld 
naar het eeuwige leven door toedoen van God, die de overgang regelt. Zo ging de 
maagd, die gedurende zo’n lange periode deel had gehad aan het lijden van Chris-
tus door in haar meditaties met Hem mee te lijden, juist tijdens het Paasfeest, wan-
neer wij vol vreugde zijn herrijzenis gedenken, met Hem over naar de vreugde van 
het eeuwige leven. De uitverkoren maagd van Christus, die door al die slagen en 
bezoekingen was getroffen, stierf nadat ze vanaf het begin van haar ziekte 38 jaar 
voltooid had en met het 39ste jaar begonnen was. Juist zij was het meer dan waard 
in de engelenkoren opgenomen te worden, omdat ze immers vanaf haar vroegste 
jeugd haar best had gedaan om in kuisheid het leven van de engelen na te volgen.

35 Volgens onze burgerlijke tijdrekening heeft Liduina de leeftijd van 53 jaar bereikt op 18 maart 1433, volgens 
Thomas was dat pas op 7 april. Omdat Liduina op Palmpasen geboren is, houdt hij deze veranderlijke feest- 
datum aan als haar verjaardag. 
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Hoofdstuk 27 De armen van Liduina liggen in een bijzondere houding en 
haar lichaam wordt ter aarde besteld

Na haar dood zijn er met het lichaam van Liduina enkele wonderbaarlijke dingen 
gebeurd, waar betrouwbare getuigenissen over zijn. Zo was haar rechterarm al vele 
jaren zodanig afgestorven dat ze die niet meer zelfstandig kon bewegen, al werd 
die later na een pijnlijke ingreep van een chirurgijn weer een beetje beweegbaar. 
Maar toen na haar dood haar heilige lichaam was afgelegd, constateerde men tegen 
de verwachting en het bevattingsvermogen van iedereen in en zonder dat iemand 
wist hoe het had kunnen gebeuren, dat haar rechterarm samen met haar linkerarm 
zedig over haar borst lag, met gevouwen handen en verstrengelde vingers. Toen ze 
nog leefde had ze wel eens tegen een paar mensen gezegd dat ze hoopte dat ze nog 
vóór haar dood God zou kunnen loven met beide handen uitgestrekt, wat dan ook 
inderdaad gebeurd is en na haar dood velen maar al te duidelijk bleek.

Vele jaren voor haar dood, bij elkaar zo om en nabij de dertig, maakte zij gebruik 
van telkens nieuwe, van stugge geitenharen vervaardigde, riemen om haar huid te 
kastijden.36 De laatste daarvan had ze al drie jaar onafgebroken om toen ze tot haar 
levenseinde kwam. Nadat ze gestorven en afgelegd was en toen ze voor haar be-
grafenis in schone kleren gestoken werd, troffen de omstanders die riem bij haar 
schouders aan, losgeraakt van haar lichaam, maar wel nog onbeschadigd en dicht in 
de vorm van een cirkel, en dus niet losgemaakt op de plaats waar hij oorspronkelijk 
vastgeknoopt was, zonder dat iemand wist hoe dit nu toch had kunnen gebeuren. 

Lang voor haar overlijden had Liduina aan haar biechtvader, de al vaker ge-
noemde Heer Jan, kenbaar gemaakt dat hij er niet mee moest instemmen als zij na 
haar dood nog een langere tijd boven de aarde zou blijven, maar dat hij erop toe 
moest zien dat ze dadelijk haar doodskleed aankreeg en dat hij haar liet begraven 
overeenkomstig haar eigen wilsbeschikking. Hoewel hij dat graag zo gedaan zou 
hebben, werd het hem desondanks onmogelijk gemaakt door zware druk van het 
stadsbestuur, waar hij niet tegen in kon gaan. Het stadsbestuur had hem namelijk 
opgedragen haar niet van haar plaats te vervoeren, op straffe van verbeurdverkla-
ring van zijn bezittingen en zelfs onder dreiging met lijfstraffen. Haar lichaam bleef 
dus tot de daaropvolgende woensdagmorgen op de gebruikelijke wijze gekleed, 
opgebaard in een houten doodskist op de zelfde plaats waar ze bij leven bijna twin-
tig jaar gelegen had. 

Daarna werd haar eerbiedwaardige lichaam gekleed in een wollen habijt zoals 
kloosterzusters dat dragen, met daar overheen net zo’n geitenharen riem als ze tij-
dens haar leven gewoon was geweest op haar huid te dragen. Daarna werd er een 
ronde muts op haar hoofd geplaatst, of liever gezegd een cirkelvormige hoed ge-
vormd uit francijn,37 en daarop werden rondom met zwarte inkt de namen ‘Jezus’ 

36 Zie hiervoor, hfdst. 1, 15.
37 Algemeen gebruikte Middelnederlandse benaming voor perkament. Aanvankelijk werd de term gebruikt 
voor perkament van een zeer goede kwaliteit, dat afkomstig zou zijn uit Frankrijk. De betekenisaspecten  



en ‘Maria’ geschreven. Ook werden daarbij verschillende harten afgebeeld, door-
boord met scherpe pijlen of schichten. Al deze bij haar begrafenis noodzakelijke 
formaliteiten had ze jaren eerder al voorbereid en gereedgemaakt, op momenten 
dat ze nadacht over haar levenseinde, en ze had ze steeds gekoesterd, overeenkom-
stig het woord van de profeet (Amos 4, 12): Gij moet u gereedmaken, Israel, om 
voor uw God te verschijnen, want de Heer (Hebr. 10, 37, vgl. Hab. 2, 3) zal komen, 
zonder uitstel om ieder het zijne te geven overeenkomstig zijn daden.38 En onder 
haar hoofd is een zakje gelegd, zoals ze het zelf gewild had, gevuld met haar over-
heerlijk geurende tranen van bloed, die zij ‘rozen’ genoemd had en die vanwege 
haar grote liefde en de overgave van haar hart uit haar ogen gevloeid waren.39 Deze 
tranen, die in de loop van de tijd uit haar ogen gedruppeld en op haar wangen ge-
stold waren, had Heer Jan, haar biechtvader, steeds met behulp van andere, gewo-
ne tranen weer opgelost en van haar wangen geschraapt, en vervolgens zorgvuldig 
in een zakje opgeborgen, dat hij in een schoon kistje bewaarde. 

Hoofdstuk 28 Het gezicht van Liduina is van een wonderbaarlijke  
schoonheid geworden

De maagd Liduina had in haar buitengewone nederigheid ooit gezegd dat zij net 
als andere mensen met heel veel pijn zou sterven, en dat er bij haar dood geen won-
deren zouden gebeuren. Zo is het inderdaad ook uitgekomen, zoals al gebleken is. 
Maar om niet de schijn te wekken dat Hij het verdriet en het leed van zijn arme, 
nederige dienares helemaal vergeten was, en om ervoor te zorgen dat haar prijzens-
waardige lijden van mond tot mond zou gaan, heeft God door onweerlegbare aan-
wijzingen ten aanschouwen van alle mensen duidelijk gemaakt hoezeer die edele 
parel, die zo lang in de kerker van haar lichaam gevangen had gelegen, door haar 
verdiensten uitblonk in de hemel. Want haar maagdelijke gezicht, dat de nieuws-
gierige blikken van mannen altijd had ontweken om helderder haar hemelse Brui-
degom te kunnen zien, vertoonde na haar dood volstrekt niet de bleekheid van een 
lijk en ook niet de afschuwelijke aanblik ervan. Het straalde juist met een glans en 
een aantrekkelijke blankheid alsof het met balsem of een geurige lotion was inge-
smeerd. Daardoor leek het in geen enkel opzicht op het gezicht van een gewoon 
sterfelijk mens of een gestorven kadaver, maar wekte het voor toeschouwers eerder 
de indruk van een verheerlijkt mens. 

‘kwaliteit’ en ‘uit Frankrijk’ zijn echter na verloop van tijd verdwenen, vgl. G.J. van Bork, H. Struik, P.J. Ver-
kruijsse, G.J. Vis, Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek, 2002 (alleen online beschikbaar).
38 Dit Bijbelcitaat wordt ook in de eerste antifoon van het lof gezongen, vgl. Guillelmus Duranti senior, dictus 
Speculator, Rationale diuinorum officiorum, 6, 5, 1, r. 11 - ed. A. Davril, T.M. Thibodeau (CC CM, 140A, Turn-
hout 1998): In laudibus, prima antiphona est de secundo aduentu: Veniet Dominus et non tardabit, et illuminabit 
abscondita tenebrarum; omnia enim manifesta erunt, quia libri conscientiarum aperti erunt coram eo.
39 Vgl. hierover ook hiervoor, hfdst. 2, 17.
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Allen die er getuige van waren geweest, bezwoeren later dat ze nog nooit zo’n 
schitterende beeltenis hadden gezien. En hoewel velen al meermalen naar haar 
baar toe waren gekomen om haar te aanschouwen, konden ze er toch geen genoeg 
van krijgen om naar haar te kijken. Ook haar hele lichaam schitterde met dezelf-
de blankheid en met net zo’n glans. Al haar ledematen glansden met zo’n genadige 
gezondheid en zo’n bekoorlijke laag vet op haar ledematen alsof ze nooit aan eni-
ge ziekte had geleden. Ook de fractuur, die bij haar leven duidelijk op haar voor-
hoofd zichtbaar was geweest,40 was nu helemaal verdwenen. Haar voeten en haar 
benen, haar handen en haar armen, haar gevulde hals en heel haar lichaam, het 
zag er allemaal zo rimpelloos uit alsof haar vroeger nooit enige kwetsuur of ver-
wonding overkomen was, afgezien van de verwonding op haar rechterarm41 en één 
van de verwondingen die haar door de Picardiërs was toegebracht.42 Dat leken nu  
echter net littekens ter grootte van een hechting, die haar verminkingen moesten 
symboliseren.

Heer Jan had drie bloedeigen zusters, die samen met enkele andere eerbare da-
mes bij dit eerbiedwaardige lichaam waakten. Door de aanblik en de aanwezigheid 
daarvan werden ze met zoveel genade vervuld dat ze de hele tijd, van haar heen-
gaan tot haar begrafenis, geen enkele behoefte hadden om iets te eten of te drinken, 
of om te slapen.

Hoofdstuk 29 De toeloop van bezoekers naar Liduina’s gestorven lichaam 

Toen het overlijden van Liduina bekend werd en het gerucht over de glorierijke 
toestand van haar lichaam zich geleidelijk aan wijd en zijd verspreidde, ontstond er 
gedurende de hele periode dat ze nog onbegraven was een geweldige toeloop van 
mensen, die haar graag nog de laatste eer wilden komen bewijzen, al was het diep 
in de nacht. Dit nam zulke vormen aan dat er uit allerlei steden en dorpen, zoals 
Rotterdam, Delft, Leiden, en Brielle en allerlei gemeenten en plaatsen daaromheen, 
talloze mensen zich haastten om een blik van het wonder van haar ongeschonden 
heilige lichaam op te kunnen vangen. Het waren er zoveel dat hun aantal, dat in de 
vele duizenden moet hebben gelopen, niet meer met zekerheid geschat kon wor-
den, en al helemaal niet gemakkelijk kon worden verklaard. Want kinderen van 
drie, vier jaar oud, helemaal omgord alsof het om een wandeling ging, maakten 
met zoveel enthousiasme de nodige vaart dat ze ook mensen op gevorderde leeftijd  
ertoe aanzetten deze bijzondere relikwieën te bezoeken. Als de maagd toen nog 
geleefd had, had ze waarlijk met recht kunnen zeggen (Marc. 10, 14): Laat die kin-
deren toch bij Mij komen. Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk 
Gods. 

40 Zie hierboven, hfdst. 1, 7.
41 Zie hierboven, hfdst. 2, 27.
42 Zie hierboven, hfdst. 2, 8.
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Wanneer die kinderen het huis binnentraden waar het heilige lichaam was op-
gebaard, konden ze zich niet ver genoeg uitrekken om het lichaam te zien op de 
plaats waar het lag, omdat ze daarvoor te klein waren. Vandaar dat velen van hen 
begonnen te protesteren en te huilen. Zo zeiden ze bijvoorbeeld: ‘Mag ik nu einde-
lijk de heilige maagd eens een keer zien, voor wie ik zo’n lange reis heb gemaakt?’ 
Dan tilden andere omstanders hen op om naar het gezicht van de maagd te kunnen 
kijken. En als ze het gezien hadden werden ze weer naar huis gestuurd, met als be-
loning een overheerlijk stuk vers wit brood.

Er gebeurde nog iets veel wonderlijkers. Er was een moeder gekomen met een 
baby van amper een jaar en drie maanden oud. Dat kindje richtte met gevouwen 
handen en met zijn gezicht in de richting van het lijk zijn blik er zo eerbiedig en 
serieus op dat degenen die bij het lijk waakten en ook alle andere omstanders er de 
tranen van in hun ogen kregen toen ze de devotie van het baby’tje vol verwonde-
ring zagen.

Hoofdstuk 30 Het lichaam van Liduina krijgt vlekken door de aanraking  
met onreine handen 

Vanwege haar zeer volhardende geduld in het dragen van haar verschrikkelijke lij-
den, haar veelvuldige vertrouwelijke omgang met heilige engelen, en haar verblijf 
in de hemelse regionen was deze maagd tot zo’n grote mate van zuiverheid geko-
men dat ze ook toen ze nog leefde soms zichtbaar vlekken kreeg als ze door on-
waardige en onreine mensen met hun handen werd aangeraakt. En die zwarte vlek-
ken bleven dan twee tot drie dagen op haar handen zitten, terwijl ze toch daarvoor 
niet zichtbaar waren geweest.

Iets soortgelijks gebeurde na haar dood. Toen haar gelaat met zo’n bijzondere 
glans straalde nadat ze was heengegaan, zoals al vermeld is, kwam tegelijk met an-
dere mensen een deftige dame haar de laatste eer bewijzen. Met een zakdoek, die ze 
zorgvuldig in haar handen hield, veegde ze over het gelaat van Liduina, voor haar 
eigen gevoel uit devotie. Dadelijk werd het gelaat van de maagd als gevolg van die 
aanraking langzaam maar zeker een heel stuk donkerder. 

Toen haar lichaam wat later in de kerk werd opgebaard en verschillende kerk-
gangers opperden de kist open te maken en het lichaam aan de blikken van de  
omstanders te tonen, verzetten andere aanwezigen, die van de verkleuringen op 
de hoogte waren, zich er fel tegen dat dat zou gebeuren, uit angst dat weer ande-
ren er aanstoot aan zouden nemen als het lichaam door de blikken van onwaardige  
bezoekers nog verder zou verkleuren.
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Hoofdstuk 31 De indrukwekkende begrafenis van Liduina 

Toen tenslotte de vrijdag van de octaaf van Pasen aanbrak, de derde dag na haar  
gelukkige overgang weg uit dit tranendal en de kluis van haar aardse woning, en 
nadat een plechtige mis zeer devoot was opgedragen, werd het lichaam van Liduina 
begraven. Dit gebeurde om twaalf uur ’s middags, terwijl een stralende zon hoog 
aan de hemel stond en de dag alweer naar zijn einde begon te neigen, naar het voor-
beeld van Christus, die op vrijdag na zijn lijden om drie uur ’s middags gestorven 
en nog voor zonsondergang begraven is. 

Voor het voltrekken van haar begrafenis was een kloosterling gecontracteerd, 
Pater Judocus, de prior van het convent van de Reguliere Kanunniken te Brielle. 
Bij haar leven had hij dikwijls vertrouwelijk met haar gesproken, en hij had een 
goed oog gehad voor veel verborgen tekenen van haar heiligheid. Deze gaf naar 
beste vermogen advies en hij drong er bij haar stadsgenoten op aan dat ze de diena-
res Gods volgens de gewone christelijke gebruiken moesten laten begraven. Toen 
hij dit voorstelde, was het devote volk het meteen met de prior eens. Hij sloot 
toen dadelijk de lijkkist stevig dicht, en naar het voorbeeld van Christus, die in de 
schoot der aarde begraven is, gaf hij het lichaam van de heilige maagd aan het graf 
over, om door Hem op de jongste dag opnieuw tot leven gewekt te worden en met 
alle heiligen in eeuwige gelukzaligheid verheerlijkt te worden. 

Zo is dan Lydia begraven, Christus’ geliefde bruid, die uitblonk door haar maag-
delijkheid, haar diepdoorleefde nederigheid, haar volmaakte geduld, haar innige 
naastenliefde, die bruid die barmhartig was, welwillend, uitzonderlijk vroom en 
voorzien van contemplatieve vermogens, en daarnaast begenadigd was met alle 
deugden en met de gaven van de Heilige Geest. 

Ze werd niet in zijden doeken gewikkeld, niet in een marmeren tombe bijgezet, 
maar in een eenvoudig stenen graf, dat een metselaar vakkundig gevoegd had; niet 
in een koninklijke metropool, maar gewoon in haar eigen geboortestad Schiedam, 
niet in het koor bij de geestelijken of in een heiligdom bij de priesters, maar ge-
woon op het kerkhof van haar parochiekerk van Sint Jan de Doper, aan de zuid-
muur van de kerk, waar haar graf door al haar stadgenoten kon worden gezien en 
bezocht, niet in de aarde, niet bedekt met aarde, en ook niet iets boven de aarde 
verheven, maar op houten balken, die in een uit steen vervaardigde grafkuil waren 
aangebracht. 

Dit is trouwens echt wel terecht. Want zoals zij bij leven de aarde dertig jaar niet 
had aangeraakt, zo moest de aarde haar na haar dood ook niet beroeren, en even-
min moest een hoop aarde de kist met haar lichaam bedekken. En op haar kist is 
een grote rode steen gelegd, met verschillende rode kruisen erin gebeiteld, op een 
hoogte van bijna twee ellen boven haar graf.
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Hoofdstuk 32 De wonderen na de dood van Liduina 

Toen na het overlijden van de eerbiedwaardige maagd vele gelovigen haar graf 
kwamen bezoeken en haar met spontane geschenken vereerden, omdat ze zeiden 
dat ze door haar voorspraak van allerlei kwalen en ziektes waren genezen, vatten 
het stadsbestuur en de kerkmeesters een zeer heilzaam plan op. Om de eer van God 
verder te verbreiden, lieten ze in het daaropvolgende jaar een stenen kapel met een 
altaar bouwen naast haar graf, tot lof en glorie van de Heer en meer in het bijzon-
der ter nagedachtenis aan de maagd Liduina, omstreeks het feest van de 10.000 
martelaren (22 juni) in het jaar des Heren 1434. 

Hoofdstuk 33 Het verhaal van de drie wonderen 

Om de heiligheid van de maagd Liduina te bewijzen schijnt het nu alleszins de 
moeite waard aan het eind van dit boek uit de vele tekenen drie van de meest be-
kende wonderen toe te voegen ter ere van God en tot lof van de heilige maagd. Dat 
ze geheel op waarheid berusten, wordt bevestigd door het feit dat betrouwbare 
personen getuigenis afleggen over haar heiligheid. Bovendien wordt door de mond 
van velen verteld dat ze onlangs door Gods toedoen in Holland geschied zijn.

Het eerste wonder

In de stad Delft leefde een meisje dat al acht jaar lang ziek was en onafgebroken het 
bed had moeten houden. Vier ervaren geneesheren, die allen voor beroemd door-
gingen, hadden al een bezoek bij haar afgelegd. Door menselijk medelijden bewo-
gen, maar meer nog door liefde voor God gedreven wilden ze haar te hulp schie-
ten. De aard van haar ziekte was voor die artsen echter een raadsel, en geen van 
hen kon haar een geneesmiddel voorschrijven waar ze van opknapte. Eén van die 
artsen, meester Willem Sonderdanc, een gerespecteerde en alom bewonderde dok-
ter, zei tegen dit meisje: ‘Jij hebt nog lang niet zo lang aan ernstige kwalen geleden 
als de gelukzalige maagd Liduina. Vanwege haar verdiensten heeft de Heer in deze 
contreien al heel wat wonderen bewerkt.’ 

Toen het zieke meisje dat hoorde, bad ze door haar eigen devotie daartoe aan-
gezet, maar meer nog door een goddelijke ingeving net zo vaak het gebed van de 
Heer, gewoonlijk het Onze Vader genoemd, als er ledematen aan het menselijk  
lichaam zitten, ter ere van God en de heilige maagd Liduina. Daarna bezocht de za-
lige maagd Liduina duidelijk zichtbaar het wegkwijnende meisje, en ze schreef haar 
een geneesmiddel voor. Het meisje genas er werkelijk voorspoedig van en stond 
gezond weer op uit haar bed. Ze liep weer en at weer, en deed alles wat gezonde 
meisjes doen. De voornoemde arts was hier buitengewoon van onder de indruk, en 
hij bevestigt zelf dat het naar waarheid zo geschied is.
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Het tweede wonder

Het tweede wonder geschiedde te Gouda, een bekende stad in Holland. Er leefde 
daar in een nonnenklooster een zuster, die in haar ene onderbeen aan verkramp-
te spieren leed. Dat onderbeen was zo kromgegroeid dat ze niet meer kon lopen. 
Met geen mogelijkheid kon ze dat been even ver uitstrekken als het andere, er bleef 
een lengteverschil van twee hele handpalmen tussen bestaan. Ze had graag de al ge-
noemde arts, meester Willem Sonderdanc, willen bezoeken, want die had al eerder 
een andere zuster uit hetzelfde huis binnen acht weken met zijn geneesmiddelen en 
met hulp van Gods genade genezen, nadat ze naar hem in Delft was overgebracht. 
Deze zuster echter kreeg daarvoor van haar overste geen toestemming. Daarover 
natuurlijk zeer verdrietig huilde ze dagenlang, omdat ze alle dagen van haar leven 
mank zou moeten blijven, en met dat vooruitzicht was ze helemaal niet tevreden. 
Zo dacht ze er tenminste zelf over.

Maar op een nacht kwam de zalige maagd Liduina met haar spreken, en die zeg-
de haar toe dat ze van de andere zusters gedaan zou krijgen dat elke zuster van haar 
convent vijf keer het Onze Vader en vijf keer een Weesgegroetje voor haar zou 
bidden ter ere van God en van de maagd Liduina zelf. Die zondag moest ze zich 
ook naar haar eigen kerk laten dragen, en zo de genezing van haar manke onder-
been bewerkstelligen. Zonder dralen is dit uitgevoerd. Ze vroeg en kreeg toestem-
ming van haar biechtvader, en is naar de kerk gedragen, zoals Liduina haar in een 
visioen had gezegd. Onder de mis verkreeg ze plotselingvolledig herstel van haar 
onderbeen. Dolblij liep ze op eigen benen de kerk uit, en ze dankte God vol over-
gave, want Hij had door de verdiensten van de zalige maagd Liduina dit wonder 
verricht.

Het derde wonder

Het derde wonder is geschied in Leiden, een beroemde stad in Holland. In deze 
dichtbevolkte gemeente leefde een kloosterzuster, die in haar hals een kanker- 
gezwel had ter grootte van een flinke appel. Ze kon eten noch drinken, en zich ook 
al niet meer bukken, wilde ze niet stikken omdat haar luchtpijp volledig werd af-
gesloten. Blootsvoets en zonder linnen bovenkleed kwam ze naar het graf van de 
heilige maagd Liduina om hulp bij haar genezing af te smeken. Helaas bleef haar 
verzoek zonder resultaat, en daarover vol verdriet ging ze onverrichter zake weer 
naar huis. 

Ze wist niet hoeveel goeds haar nog te wachten stond. De volgende nacht name-
lijk, nadat ze van het graf was weggegaan en uit haar slaap weer wakker geworden 
was, was ze helemaal genezen van het kankergezwel waar ze al acht jaar onder ge-
leden had, en waar velen van op de hoogte waren geweest. En deze op wonderbaar-
lijke wijze genezen maagd had meester Willem Sonderdanc met eigen ogen gezien, 
en hij had het gezwel in haar hals met zijn eigen handen aangeraakt. Hij heeft ook 
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een boven alle twijfel verheven getuigenis over de drie hierboven beschreven won-
deren op schrift vastgelegd, in deze bewoordingen: ‘Ik zweer bij God dat deze drie 
wonderen kort na elkaar plaats gevonden hebben, maar het zou te lang duren ook 
nog eens alle andere wonderen die ik met eigen ogen heb waargenomen, na te ver-
tellen’. 

Deze drie hierboven beschreven wonderen zijn geschied toen God opnieuw 
wonderen wrocht in onze tijd, in het jaar des Heren 1448, toen Paus Nicolaas v op 
de apostolische stoel zetelde, in het tweede jaar van zijn pontificaat. Lof zij God 
Almachtig.
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Gielemans, Johannes  14
Ginneken, Jacques van (geleerde, auteur)  72
Godfried (= Govaert) Sonderdanck (hofarts) 

17, 24, 99vn., 101
Golius, Peter (vertaler)  43vn.
Govaert, zie: Godfried
Gramaye, Jean-Baptiste (historiograaf)  26vn., 

34-39, 42, 45, 48
Gregorius i (paus)  51 (afb. 3)
Hatebrand van Felwerd (heilige)  36
Hendrik (kartuizernovice)  138
Hendrikse, Th. (hulpbisschop van Utrecht)  76
herdenking 1983  8, 76
Hereng, Nicolaus (getuige echtheid relikwieën) 

35vn.
Hernandez, Miguel  30-31
Hieronymus (kerkvader)  31
Houwe, Daniel van der  35

Hovius, Mathias (aartsbisschop van Mechelen, 
1595-1620)  37-41

Hugo van Rugge (auteur)  14, 16, 17vn., 21-
26, 94vn., 123vn., 138vn., 139

Huysmans, Joris-Karl (auteur)  21vn., 45vn., 
48vn., 70, 74vn.

De imitatione Christi, zie: Thomas van kempen, 
 auteurskwestie

Isabella van Frankrijk (heilige)  46-47
Isabella van Hoei (heilige)  26vn., 57 (afb. 9), 

58 (afb. 10)
Isabella van Spanje, Infante (aartshertogin) 

30-34, 37-39, 41, 54 (afb. 6)

Jaarlijkse gebedstocht  9, 74
Jacoba van Beieren (gravin van Holland en 

Zeeland, 1417-1433)  17
Jacobi, Louis (auteur)  46-47
Jan, zie ook: Johannes
Jan van Beieren  17
Jan i van Brabant  39vn.
Jan iv van Brabant (echtgenoot van Jacoba van 

Beieren)   6
Jan Brugman (auteur)  14, 19, 21-22, 27, 

30, 37, 40, 42-46, 49-50 (afb. 1-2), 126vn., 
138vn.

Jan Gerlachsz  14
Jan Engel(s) (derde biechtvader van Liduina, 

voor 1423-1426)  123-128, 142-143
Jan Peters zoon (grootvader van Liduina) 

109-110
Jan Pot (eerste biechtvader van Liduina, 1380-

1407/8)  16, 108, 117-119, 146
Jan Wouterszn (vierde biechtvader van  

Liduina, 1426-1439)  112, 123-127, 144-
145, 149-156

jenever  70
jeugdboeken over Liduina  75-76
Johan, heer van Wittenhorst  27
Johannes, zie ook: Jan
Johannes Gersen (vermeend auteur)  43
Johannes Gielemans  14
Johannes Paulus ii (paus)  76vn.
Johannis, Jacobus (getuige echtheid relikwieën) 

35vn.
Jozef ii (Rooms-Duitse keizer en heerser van 

de Habsburgse monarchie)  39vn.
Judocus (prior te Brielle)  158
Juliana van Cornillon (heilige)  26vn.
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Karel de Grote (keizer)  57 (afb. 9)
Karel v (heer der Nederlanden, 1515-1555)  27
karmelitessen te Brussel  13, 34vn., 38-40, 55-

56 (afb. 7-8), 66-68
Kartuize(rs)  89, 137
Klaas (neef van Liduina), zie: Nicolaas
kloppen  46, 72
Kooy, Henk van (glas-in-loodkunstenaar) 

76vn.

Lambertini, Prospero Lorenzo, zie:  
Benedictus xiv

Lapide, Cornelius a (theoloog)  44
Leeuwen, P.J. van (pastoor Schiedam)  61 

(afb. 13), 65-70
Leo xiii (paus)  66, 69
Leocadia (heilige)  31, 37
Liduina (heilige)  passim
 broer, zie: Willem(?)  111, 113 
 cultusbeeld  26, 70
 etymologie  15, 30
 graf  21, 26, 34-36, 66-67, 158
 heilige  40-45, 67-69, 76
 herdenking 1933  8, 66, 70-75
 herdenking 1983  76
 jaarlijkse gebedstocht  74
 jeugdboeken  75
 devotie voor Maria  15, 96-97
 moeder van Liduina, zie: Petronella
 neef van Liduina, zie: Boudewijn (geb. 

1421); Nicolaas (Klaas)
 nicht van Liduina, zie: Katrien; Petronella 

(tweede verzorgster)
 onteerd door Picardische soldaten  127-130
 relikwie(ën)  34-40, 47-48, 55 (afb. 7), 60 

(afb. 12), 65-67, 77
 schaatsongeval  7, 15, 50 (afb. 2), 77, 98
 vader van Liduina, zie: Peter Janszoon 

vijfde eeuwfeest 1933  8, 66, 70-75
 wonderen  8, 16, 20, 22, 24-26, 30, 37, 41-

42, 52 (afb. 4), 88vn., 99-100, 112-115,  120-
127, 144, 149-152, 154-161

Liduina comité (1933), zie: St.-Liduina comité
Lierde, Petrus Canisius van (koster van paus 

Pius xii)  40
Lodewijk de Heilige (koning)  57 (afb. 9)
Lützenburg, Dionysius von (auteur)  47 

Margaretha (gravin van Holland en Zeeland, 
echtgenote van Willem vi)  17, 101, 107, 143

Margaretha van Brieg  95vn.
Margaretha van Ieper (heilige)  20

Margaretha van Leuven (heilige)  21
Maria van Oignies (heilige)  43
Martyrologium (Romanum)  12, 26, 41, 52 

(afb. 4)
Matthias (hulpbisschop van Utrecht)  16
Mechteldis van Lom (heilige)  47
Meuffels, Hubert (auteur)  27vn., 73
Mierlo, Godfried van (bisschop van Haarlem) 

32-33
Miraeus, Aubertus (hofkapelaan van de aarts-

hertogen, auteur)  37-38
mirakelbeeld, zie: cultusbeeld
Miserentissimus Redemptor (pauselijke ency-

cliek)  74
Missale van Utrecht  53 (afb. 5)
Möller, J. (bisschop van Groningen)  76
Molanus, Johannes (auteur)  30, 40, 42, 46

Nachtegael, Otgier (drukker)  27, 49-50 (afb. 
1-2)

Natales Sanctorum Belgii, zie: Molanus,  
Johannes

Navolging van Christus, zie: Thomas van kem-
pen, auteurskwestie

neef, nicht van Liduina  104
 zie ook: Boudewijn; Katrien; Nicolaas;  

Petronella
Neerkassel, Johannes van (apostolisch vicaris) 

48
Neumann, Therese (visionaire)  72
Nicolaas (Klaas; neef van Liduina)  113-114, 

124
Nicolaas v (paus)  25, 161
Nolet, J.B. (parochiaan Schiedam)  66-67
Novale Sanctorum, zie: Gielemans, Johannes

Odilia van Luik (heilige)  20

Paludanus, Franciscus (getuige voortbestaan 
verering)  45

Paredis, A. (bisschop van Roermond)  67
Paschasii, Erasmus (getuige echtheid relikwieën) 

35vn.
Pastoors te Schiedam, Leeuwen, P.J. van;  

Verschueren, Amandus; Verwaijen, M.A.; 
Vismans, P.

 tijdens het leven van Liduina, zie: biecht- 
vaders van Liduina

Pausen, zie: Benedictus xiv; Clemens viii;  
Gregorius i; Johannes Paulus ii; Leo xiii; 
Nicolaas v; Pius xi; Pius xii; Urbanus vi, 
Urbanus viii
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Peter de Grote (tsaar)  33
Peter Janszoon (vader van Liduina)  15, 17, 

95, 97, 98, 106-109
Petronella (moeder van Liduina)  15, 96, 97, 

99, 110-111, 146-147
Petronella (nicht van Liduina)  104 (?), 116, 

128-131
Philips, Hertog van Bourgondië  127-129
Picardische soldaten  127-130
Pitra, Card. J.B.F. (Romeins prelaat)  44vn., 

45vn., 69
Pius xi (paus)  74
Pius xii (paus)  40
Ploeg, P. van der (theoloog)  67-69
Poppe, Edward (zalige)  74 
Positio super cultu immemorabili  44vn., 

45vn., 69
Praetz (secretaris van de aartshertog)  31
De probatis Sanctorum historiis, zie: Surius, 

Laurentius

reliek(en)  32, 38
relikwie(ën)  30-40, 47-48, 55 (afb. 7), 60 (afb. 

12), 65-67, 77
Rituale Romanum Contractum et Abbrevia-

tum  46vn.
Rodriguez, Alfonsus (auteur)  44vn.
Roey, J.E. van (aartsbisschop van Meche-

len)  40
Rosweyde, Heribertus (auteur en editeur)  37, 

43-44, 46, 59 (afb. 11)
Rovenius, Philippus (apostolisch vicaris) 

29, 30, 31vn., 33, 45, 46
Rubens, P.P.  38vn., 54 (afb. 6)

Sancta Liduina (maandschrift, 18 afl. 1931-
1933)  70-75

Schaepman, A. (bisschop van Utrecht)  67
schepen te Schiedam  129, 144-145
Schmiermann, Jan (schilder)  26
Scully, Vincent (vertaler, auteur)  70
Simonis, A.J. (bisschop van Rotterdam)  76
Snickers, P.M. (bisschop van Haarlem)  68-69
Sommalius, Henricus (auteur en editeur) 

43-44, 47vn., 88
Spieghel der maeghden, zie: Jacobi, Louis
St.-Liduina comité  70-75
stadsbrand van 1428 in Schiedam  70, 122-123
Stolk, P.J. (auteur, zenuwarts)  76
Sura van Dordrecht (heilige)  21
Surius, Laurentius (auteur)  40-43
Szewczenko, Tanja (kunstschaatsster)  77

Tempel, Marcus van de (superior jezuïeten)  45
tertiarissen  26,  30, 141
Teresa van Avila (heilige)  43vn.
Thomas van Aquino (auteur)  23, 140
Thomas van Kempen (auteur)  8, 11-15, 21-

26, 30, 40-45, 47, 62-64 (afb. 14-16), 70, 
76vn., 77, 87-161

 auteurskwestie  40-41
Thomas, Werner  31
Timmer, Jacobus (pastoor Rotterdam)  47-48
Torre, Jacobus de la (apostolisch vicaris) 

33, 39

Urbanus vi (paus)  96
Urbanus viii (paus)  41-42, 68-69

Verschueren, Amandus (pastoor Schiedam) 
47-48

Verwaijen, M.A. (pastoor Schiedam)  65
Vindiciae Kempenses, zie: Thomas van kempen, 

auteurskwestie
Vismans, P. (pastoor)  76
Vlueg, Judocus de (grafdelver)  35-36
Vos, Charles (beeldhouwer)  26
Vos, Cornelis de (schilder)  54 (afb. 6)
Vosmeer, Sasbout (apostolisch vicaris)  29, 

31-33, 45vn.
 ‘Vrouwen van Bethanië’ (vrouwenbeweging) 

72
‘Vrouwen van Nazareth’ (vrouwenbeweging) 

72
Vijfde eeuwfeest (1933) (zie ook: herdenking 

1983)  8, 66, 70-75

Walburgis (heilige)  95
Wermboud van Boskoop  16, 135-137
Wichmans, Augustinus (auteur)  15vn., 45
Wierix, Hieronymus (kopergraveur)  37, 59 

(afb. 11), omslag
Willem (broer van Liduina)  111 (?), 113-114, 

132, 132, 135
Willem VI (graaf van Holland en Zeeland, 

1404-1417)  17, 95, 107, 143
Willem Sonderdanc (arts)  24-25, 153-161
Willem (vader van Hendrik, de kartuizer- 

novice)  138
Willibrord (heilige)  30
Wilmer, G.P. (bisschop van Haarlem)  67-68
Wüstenberg, B. (pauselijke nuntius)  76

Zwijsen, J. (bisschop van ’s-Hertogenbosch) 
67
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Antwerpen  31, 36, 39, 43, 44, 46, 96
 Provincie  40vn. 
 St.-Michielsabdij  40
 St.-Salvatorabdij  36, 36vn.

Barcelona  31
Bergen (Mons)
 St.-Waldetrudiskapittel  37- 40, 47, 48
Biervliet  33
Brabant  40, 44, 45, 47, 138
Breda  67
 Museum  40
Brielle  156, 158
 St.-Elisabethklooster  14, 19, 22, 94, 

138vn., 139, 158
Brussel  12, 14, 34, 36, 37
 karmelitessenklooster  13, 38, 39, 40
 Rooklooster  14
 St. Goedelekathedraal  33, 39, 40
 Zavelkerk (kerk van Onze Lieve Vrouw  

ter Zege)  39

Calvarieberg  119
Charleroi
 abdij van Soleilmont  38- 40

Delft  21, 24, 99, 156, 159, 160
Den Bosch, zie: (’s-)Hertogenbosch
Den Haag, zie: (’s-)Gravenhage
Diest  138
Dordrecht  21, 138
Douai  42

Eemstein  138
Egmond
 St.-Adelbertabdij  31, 32, 33vn.
Egypte  132-134
Engeland  133

Felwerd  36
Frenswegen
 klooster Mariawald  63 (afb. 15), 89 

Geel  47
Genua  31
Gouda  25, 135, 160
(’s-)Gravenhage  35, 95vn., 138

Haarlem  30
 bisdom  11vn., 27, 33, 48, 65-69
 St.-Bavokerk  31, 32
Heilig Land  17, 32, 119, 133
Henegouwen, zie: Bergen
’s-Hertogenbosch  36
Hoei (Huy)
 Kruisbroederklooster  64 (afb. 16), 89

Keulen  33, 43, 45vn., 133
Kruisbroederklooster  89, 90
Konnersreuth  72

Leiden  25, 43vn., 156, 160
Leuven  30, 39, 57-58
 St.-Gertrudisklooster  39
 Sint-Maartensdal  88
 Universiteitsbibliotheek  8, 13, 88

Mechelen  33
 bisdom  33, 37, 40, 67
Middelburg  33
 St.-Maartenskerk (Westmonster)  33
Mons, zie: Bergen

Noordwijk  31
Nordhorn  89



Palestina, zie: Heilig Land
Parijs
 Saint Denis  39vn.
Picardië  129-130, 156

Rome  17, 29, 31, 43vn., 48, 65, 67-69, 119-120
Rome, zie ook: Vaticaan
Rotterdam  34, 47, 129, 156
 bisdom  65vn., 76

San Gimignano  20, 51 (afb. 3)
Sant’ Agostino (kerk)  20
Schiedam  passim
 basiliek van de H. Liduina en O.L. Vrouw 

van de Rozenkrans  21vn., 26, 67, 69, 76
 Damlaan  108
 herberg  134
 herberg ‘Root Scherlaecke’  35
 herberg ‘In de Boot’  35
 herdenking 1933  8, 66, 70-75
 herdenking 1983  8, 76
 Huis te Poort  48
 jaarlijkse gebedstocht  9, 74
 jenever   70
 Liduinaput  26
 Nieuwe Haven  67
 O.L. Vrouw Visitatiekerk  67, 69
 Overschie (Oudeschie)  108-109, 142
 Schie  95
 schuilkerk van St. Jan de Doper  48
 stadsbrand  70, 122-123
 stadsgracht  141
 St.-Janskerk  15, 21, 22, 26, 27, 29, 36, 45, 

48, 67, 70, 77, 96, 97, 107, 126-127, 130, 136-
137, 140-141, 158

 St.-Janskerk, graf Liduina  21, 34-36, 66-67, 
158

 St.-Janskerk, kapel Liduina  21, 26, 29, 70, 
158

 St.-Janskerk, Mariabeeld  15, 45, 49, 96-97, 
126-127, 140-141

 St.-Janskerkhof  18
 St.-Liduinagesticht  67
 tertiarissenklooster  26,  30, 141
Sinaï  133
Sluis  129

Toledo  31, 37
Toscane  20
Trente  37

Utrecht  4, 49, 32, 43, 135
 (aarts)bisdom  17, 26, 27, 29vn., 45, 48, 50, 

52, 53, 67
 St.-Caeciliaklooster  135-136

Vaticaan  40
Velzen  34
Venlo  47
Vught
 kartuize  89

Zierikzee  129
Zwolle  62
 Sint Agnietenberg (klooster)  88, 138vn.
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liduina van schiedam ( 1380-1433) 
onderging haar ziekbed aanvankelijk met 
een gevoel van opstandigheid, maar later
juist met een heilige vreugde. Zo zeer had 
zij het lijden lief dat zij God zelfs smeekte 

om het te vermeerderen. De laatste 33 jaar 
van haar leven was zij aan het ziekbed

gekluisterd en heeft haar lichaam de grond 
niet meer aangeraakt. Mede dankzij enkele 

boeiende vitae die van haar vervaardigd zijn, 
bleef haar persoon ook latere generaties 

aanspreken. Vijf eeuwen na haar dood gold 
zij in de rooms-katholieke wereldkerk als 

een belangrijke beschermheilige van lang-
durig zieken. Vanaf circa 1960 sprak haar 

voorbeeld de gelovigen steeds minder aan. 
In het eerste deel van dit tweeluik schetst 
Charles Caspers de vereringsgeschiedenis 

van Liduina tot op heden. Het tweede deel 
bevat de door Rijcklof Hofman vervaardigde 
vertaling van de Vita Lidewigis van de hand 

van Thomas van Kempen.

9 789087 044879

Middeleeuwse Studies en Bronnen cliii

caspers
van kem

pen charles 
caspers 

zes eeuwen 
verering 

van liduina 
van 

schiedam

thomas 
van kempen

het leven 
van de 
heilige 
ma agd 
liduina

verta ald
door

rijcklof
hofman

een bovenaardse vrouw




