
Het testament van Geert Grote 
 

Voer alle dinc dunct mi goet dat ghi gheestelike blide syt.  
Uwe ghebreke zullen u mishaghen, mer niet beancten noch bedrucken. 
 
Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar dat is, 
zo ontdekte ik, enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? Ik heb 
mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid 
– want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij 
doorbrengt onder de hemel. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn 
moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen 
enkel nut onder de zon.  
Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan 
dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister 
tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben 
ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten, 
beiden worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. [Citaten uit Prediker, hoofdstuk 2] 

 
Niet mijn eigen woorden, maar die van koning Salomo in het Bijbelboek Prediker. 
Wijze woorden, klare taal. Het zou mijn testament kunnen zijn. Wat laat ik achter 
na vierenveertig jaar leven en langzaam sterven? Mijn afgesleten pij is voor een 
bedelaar, mijn dierbare boeken voor leergierigen in het Fraterhuis. Verder bezit ik 
niets. Ja, nog een zak vol botten, mijn uitgemergelde lichaam. ‘Broeder ezel’, 
noemde Franciscus  van Assisi zijn onwillige lijf. Die ezel van mij geef ik straks met 
liefde aan broeder Hein. Magere Hein.   
Net als de wijze Salomo heb ik de genoegens van het leven volop gesmaakt en de 
vreugde van wijn meer dan eens geproefd. Een zelfingenomen snotaap was ik. 
Verwende zoon van Werner Grote, een welgesteld Deventer lakenkoopman, later 

zelfs even burgemeester. Enig kind en dus grote lieveling van mijn moeder Helwich. Met een gouden paplepel in 
de mond ben ik geboren. Van kindsbeen af aan lachte het leven me toe. Tot het mij op een dag begon uit te 
lachen. Ik zag de grimas van de dood. De pest grijnsde naar ons jonge, blakende gezin. Mijn beide ouders is het 
lachen snel vergaan. Ik was nog maar tien. 
Zo werd ik een vroegwijs, ingekeerd joch. Een loner, een eenzame ziel. Maar wel een met een rijke erfenis. Mijn 
oom Jan, dorpspastoor, wist wel raad met mij. Hij gaf me boeken. ‘Je moet leren, jongen. Wijsheid en kennis 
opdoen. Dan kom je verder in het leven.’ Zo kon ik mijn pijn vergeten. Met mijn neus in de boeken kon ik de 
aanblik van de dood ontwijken. Als jonge puber ging ik naar Parijs om er de eeuwige student uit te hangen. Vrije 
Kunsten studeren om een vrij mens te worden, dat leek me wel wat. Grammatica, logica, retorica. Later ook 
filosofie, theologie, rechten. Moeizaam getob? Soms. Lucht en najagen van wind? Welnee. Want wijsheid is 
nuttiger dan dwaasheid. Prediker zei het zelf al.  
Eerlijkgezegd was ik vast van plan om nooit af te studeren en altijd in Parijs te blijven. Mijn erfenis was nog lang 
niet op en van al die boeken kon ik geen genoeg krijgen. Maar op een dag begon mijn geboortestad Deventer te 
trekken. Bovendien wilde oom Jan me weer es zien. Ik reisde terug naar huis – maar wat is thuis? Wat is een 
ouderlijk huis zonder ouders? In het verre Parijs was ik mijn lege huis en lege hart bijna vergeten. Gelukkig. Terug 
in Deventer lachte het leven me weer uitbundig toe. Ik wist een paar goedbetaalde, prestigieuze baantjes te 
bemachtigen in de Domkapittels van Utrecht en Aken. Het werk stelde weinig voor. Want ik kon mijn leven als 
eeuwige student gewoon rustig voortzetten: beetje lezen, beetje schrijven, lekker stukje vlees eten, goed glas 
wijn erbij. Allemaal op kosten van de kerk. Is die kerk toch ergens goed voor!  
Maar het leven gebeurt, terwijl je druk bezig bent met andere dingen. Ineens was daar weer die akelige grijns, die 
grimlach van de dood. Ik schrok me wild. Broeder Hein lag naast me in bed. Ik was tweeëndertig en werd 
doodziek. Ik dacht dat het einde daar was. Was dit dan mijn leven? Wat moet er straks op mijn grafsteen staan? 
‘Geert. Zijn naam was Grote, zijn daden waren kleine.’ Heb ik niet groots geleefd? Ja, maar voor wat, voor wie? 
Wie ben ik? Arm weeskind. Rijke kanunnik. Eeuwige student. Is dat alles? Ben ik een dwaas of een wijs man 
geweest? Ach, wat maakt het uit met de dood voor ogen. Prediker zegt: “Zowel de wijze als de dwaas zal snel 
worden vergeten.” Dat is niet eerlijk. Ik protesteer! 



‘Broeder Hein, zeg tegen de Allerhoogste dat je veel te vroeg komt. Ik smeek je: geef me respijt. Natuurlijk, mijn 
leven behoort mij niet toe en is in Gods handen. Maar het is nog lang niet klaar. Toe, geef me nog tien, elf, twaalf 
jaar, meer hoeft echt niet. Daarna mag je me komen halen, zonder tegensputteren zal ik met je meegaan. Dan is 
mijn broeder ezel voor jou en mijn ziel voor God.’ Het bleef akelig stil. Maar opeens stapte Broeder Hein uit mijn 
doodsbed en verdween zonder te groeten. Ik genas en kreeg een nieuwe kans. Tijdens mijn herstel heb ik het licht 
gezien. Het was alsof de wijsheid die ik tot dan toe alleen maar had bestudeerd nu als een zon in mijn lijf was 
neergedaald en daar begon te schijnen, te schitteren, te branden. Voortaan wilde ik vanuit die vleesgeworden 
wijsheid, die brandende waarheid leven. Ik zou mijn leven in dienst stellen van God en mensen. Klinkt zo simpel, 
maar is het niet. Mijn ego moet sterven, een helse klus. 
Ik besluit in de leer te gaan bij de Kartuizer monniken in Arnhem. Daar ontdek ik de vreugde van de eenzaamheid 
en stille omgang met God, ik maak kennis met het feest van de ascese, de onthouding van aardse genoegens. Het 
geeft me plezier en voldoening zoals ik die nog nooit eerder heb ondervonden. Na een paar jaar keer ik terug naar 
huis. Mijn peperdure kleren? Naar de kringloopwinkel! Mijn dagelijks menu van wijn en wildgebraad? Naar de 
voedselbank! Mijn ouderlijk huis? Naar de dak- en thuislozen. Bijzonder is dat alles niet, want in mijn tijd zijn wel 
meer rijke, boetvaardige lieden die dit doen.  
Ik bid tot God dat deze daden het begin zullen zijn van een nieuw pad. Niet slechts van mijzelf, maar van de hele 
maatschappij. Ach, dat klinkt weer veel te hoogdravend. Sorry. Mijn oude, arrogante ego speelt weer op! Ik 
bedoel: hopelijk een nieuwe weg… van een handvol mensen dat bereid is samen te delen, samen te bidden en te 
werken. Moderne Devoten, eigentijdse gelovigen. Nee, ik wil helemaal geen nieuwe kloosterorde, met allerlei 
geloften en regels. We zullen samen leven en delen in vrijheid, niet onder dwang of toezicht. Mijn gebed wordt 
verhoord. In Deventer komt een zusterhuis en later ook een broederhuis. Mijn goede vriend Florens Radewijns 
geeft net als ik zijn eigen huis ervoor op. Er komen steeds meer gemeenschapshuizen, ook in andere steden. 
Steeds meer mensen zien in dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt in plaats van kleiner. Maar je 
kunt het tij slechts keren door zelf een dam te bouwen. 
In Deventer houden we sit-ins op het marktplein, we dragen lompen en klagen passerende kooplui en regenten 
aan. (Tegenwoordig heet dat Occupy, geloof ik.) Ik trek overal rond en als arme dwaas roep ik de rijken der aarde 
op: ‘Bekeer u van jullie graaicultuur, van jullie brassen en zwelgen!’ Ook schrijf ik een pamflet tegen de spilzieke 
plannen voor die Domme toren van Utrecht, dat hemeltergende fallussymbool van een volgevreten bisschop. Ik 
krijg een preekverbod aan mijn broek, maar dat deert me niet. Ik doe wat ik moet doen en zeg wat ik moet 
zeggen. Mag het niet hardop gezegd, dan schrijf ik het wel op! Sommigen noemen mij: weldoener, leermeester, 
een roepende in de woestijn. Anderen zeggen: botte boeteprediker, moraalridder, scherpslijper. Goed, wat ik doe 
is misschien vloeken in de kerk. Maar soms is vloeken harder nodig dan mooipraterij en lofliedjes. De kerk is ziek. 
Doodziek net als de rest van de maatschappij.  Ik kan het weten, want ik heb die ziekte en dood diep in de ogen 
gekeken. Prediker zegt: “Alles is lucht en najagen van wind.”  
Straks zal ik bezwijken aan de pest, opgelopen na een bezoek aan een stervende vriend. Het moet zo zijn. Ik heb 
immers beloofd om zonder morren met Broeder Hein mee te gaan. Na vierenveertig jaar is mijn stervensproces 
voltooid en zal ik God zien. Wat laat ik de wereld na? Tweeëndertig jaar dwaasheid? Twaalf jaar wijsheid? De 
balans lijkt negatief. Maar na mij komt iemand die groter zal zijn dan ik. Mijn navolger, Thomas van Kempen, is 
nog maar een kleuter van drie als ik sterf. Hij zal me nooit in levende lijve ontmoeten, maar toch leert hij mij goed 
kennen. Naast zijn spirituele bestseller ‘De imitatione Christi’ zal hij een prachtige biografie over mij schrijven. En 
daarin zal hij onder meer vertellen dat ik een groep volgelingen uit Zwolle heb gewezen op deze weldadige plek, 
de Nemeler- of Agnietenberg. Die leek me heel geschikt voor de bouw van een broederhuis. Thomas zal er zelf 
gaan wonen en werken. Vanaf deze berg zal hij mijn naam een beetje op de kaart zetten, maar vooral mijn geest 
van omkeer en inkeer verder laten waaien. 
Uw tijd mag over mij oordelen of ik het waard ben om te worden vergeten of te worden herdacht. Of mijn leven 
en idealen het navolgen waard zijn. Eén ding moet me nog van het hart. Ik ben een beetje jaloers op Thomas. 
Want hij heeft een mooie glossy gekregen en ik nog niet. Valt daar iets aan doen? 
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P.S.  Bovenstaand verhaal zou een korte samenvatting kunnen zijn van een langere, 
theatrale vertelling over Geert Grote. Een verhaal met muziek, liedjes en een passend 
decor. De mogelijkheden daarvoor wil ik in 2014 onderzoeken, zodat ik deze voorstelling 
in 2015 kan maken en aanbieden. Heeft u daarvoor suggesties of ideeën, mail mij: 
info@gottfridvaneck.nl. Alvast dank! 
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