
ProtestantseGemeente Boxmeer 

Praatjes van uw predikant Nr 13  

Beste mensen, 

Al weer sinds maart 2011 ben ik actief als uw waarnemend 

predikant. Dat loopt binnen afzienbare tijd af. Ds Marise Boon heeft het beroep 

naar onze gemeente inmiddels aangenomen. Ik ga mijn werk in Boxmeer 

afbouwen. Ik hoop nog een aantal mensen in deze zomer een afscheidsbezoek te 

kunnen brengen. Het moge duidelijk zijn, dat ik niet iedereen in deze nog korte 

periode thuis ten afscheid zal kunnen bezoeken. Maar in de kerk ben ik ook nog 

wel eens te vinden en daar kunt u mij altijd de hand drukken.  
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 Vandaag is het een van de warmste dagen in de afgelopen vijf jaren. De 

thermometer wijst boven de 36 graden. Misschien is het aardig de lezing over de 

Heilige Elisabeth, die ik in Boxmeer heb mogen houden nog eens even mee te 

sturen voor de liefhebbers. 

 

Elisabeth van Hongarije: kroon, brood en rozen 

“Zie, ik heb jullie gezegd: We moeten de mensen blij maken” 

Mijn voordracht is getiteld: “Kroon, brood en rozen. We moeten de mensen blij maken.” 

Kroon, brood en rozen zijn de drie attributen van de Heilige Elisabeth. Op de vraag 

waarom deze attributen met de Heilige Elisabeth verbonden zijn hoop ik in deze 

voordracht nader in te gaan. “We moeten de mensen blij 

maken” is de zinspreuk van de Heilige Elisabeth en dat behoeft 

geen nadere uitleg. 

Ik neem u mee naar het Elisabethgasthuis in Utrecht, dat werd 

gesticht door de hoogedele Everaert van Zoudenbalch. In 

Utrecht was het een van de vele Elisabethgasthuizen die in 

Nederland te vinden waren of zijn, zoals o.a het St. Elisabeth te 

Haarlem, dat in de veertiende eeuw werd gesticht en dat in 

haar wapen de drie kronen van Elisabeth voert: die van 

Hongarije, die van Bohemen en die van Thüringen. Ook daar 

hoop ik in het vervolg van mijn voordracht nader op in te gaan.  

Church of Sint Elisabeth Marburg 



Er was of is nog steeds een Elisabethgasthuis in Amsterdam, Leiden, Rotterdam,  

Breda, Gouda, Tilburg, Zundert, IJmuiden, Wijk bij 

Duurstede, Arnhem, Amersfoort, Culemborg, Venray  

en noem maar op.  

Het Elisabeth Gasthuis in Utrecht is een van de  

oudste, zo niet het (!) oudste van Nederland. In de 

Stichtingsacte staat o.a. het volgende te lezen:  

 Foto Margriet Gosker 

Ick, Everaert Zoudenbalch doe kondt... aldeghenen die desen brief sien of horen lesen, dat 

ick in der eere ende ten love Gods almachtich, der heiligher maghet sijnre moeder Marien  

ende der weerdigher vrouwen sunte Elisabeths van Dueringen, die een 

ontfermster ende vertroostster is der ellendigher wees- kynderen, 

die van allen menschelicken troost verlaten zijn, van mijns selfs 

goeden,  die mij God almachtich uut sijnre goedertierenheit verleent 

heeft, ghefundiert, ghesticht ende begaeft hebbe een gasthuys der 

wesen,  mit eene capelle daeraen, geleghen bynnen der stadt van 

Utrecht aen sunte Katherijenvelt. Gegeven int jaer ons Heeren  

duysent vierhondert een ende tbegentig op sinte Poncyaensavondt (= 

14 januari 1491). 

Everaert Zoudenbalch 

In dezelfde kapel, waarover in de Stichtingsacte wordt gesproken werd Everaert in 

1503 begraven. Tijdens de Reformatie ging het Weeshuis over in protestantse handen. 

Het gasthuis had veel te lijden van de 

tachtigjarige oorlog en werd flink beschadigd. 

Men moest omzien naar een nieuwe behuizing. 

In 1582 vond de verhuizing plaats naar het 

Regulierenklooster aan de Oude Gracht 245 

(nu de concertzaal Tivoli). In 1759 werd een 

nieuwe naam aangenomen: “Het Burger 

Weeshuis”,1 sinds 1796: “Het  Gereformeerd 

Burger Weeshuis.” Dit pand aan de Oude 

Gracht werd tot 1926 gebruikt.  Toen woonden 

Foto Margriet Gosker          er nog veertien kinderen en moest er dringend 

naar een kleiner pand worden omgezien. Men kocht het pand aan de Nieuwe Gracht 

nr 98 en daar bleef het weeshuis gevestigd tot 1963. Toen was het overbodig.  

 

En dat is eigenlijk toch fantastisch, dat al die weeshuizen, die in het verleden zo hard 

nodig waren om hulpbehoevende ouderloze kinderen op te vangen en een thuis te 

bieden, nu niet meer nodig zijn. Het komt nu niet zo vaak meer voor dat jonge ouders 

voortijdig sterven. Branden, pestilentiën, overstromingen en andere rampen, die de 

mensen in vroeger tijden geregeld troffen - ook in de door ons zo geroemde Gouden 

Eeuw - behoren nu tot het verleden.  

                                                           
1
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&mico

de=725&mizk_alle= 

http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&micode
http://www.hetutrechtsarchief.nl/collectie/archiefbank/archieftoegangen/zoekresultaat?miview=inv2&micode


 

Ik neem u mee in het verhaal van Elisabeth van Hongarije (1207-1231). Lang heeft ze 

(naar onze maatstaven tenminste) niet geleefd. Ze is slechts 24 jaar geworden. Toch 

heeft Elisabeth (Hongaars Erzsébet) een onuitwisbare indruk gemaakt op haar 

tijdgenoten. Ze heeft haar naam gegeven aan tal van instituties, zorginstellingen, 

gasthuizen en aan haar gewijde kerken. Ze komt voor op postzegels (o.a. een zegel die 

door Vaticaanstad werd uitgegeven), ze is bezongen in rijmpjes, liederen en gedichten 

(zoals bijvoorbeeld de opera Tannhäuser van Richard Wagner). Ze werd patrones van  

het land Hongarije, van charitas, ziekenhuizen, verpleegsters, bakkers, bruiden, 

kantklossers, gravinnen, stervende kinderen, bannelingen, bedelaars, wanhopige 

mensen, weduwen, wezen en weduwnaars en niet te vergeten van de Derde Orde van 

Franciscus. In Beieren bestaat overigens sinds 1766 een adellijke Sint-Elisabeth-Orde 

met Elisabeth van Hongarije als patroonheilige. In Nederland zijn er maar  liefst drie 

watersnoodrampen naar haar genoemd, omdat ze toevallig op of rond haar naamdag 

vielen, toentertijd 19 november: de St. Elisabethsvloed van 1404, van 1421 en van 

1424. Mede onder invloed van deze overstromingen ontstond 600 jaar geleden de 

Biesbosch. 

Elisabeth was een koningsdochter. Daarom wordt ze doorgaans afgebeeld als koningin, 

met de kroon op haar hoofd. Behalve de kroon zijn haar 

attributen brood en rozen. Dikwijls knielt er een 

bedelaar aan haar voeten, die zijn hoed ophoudt, terwijl 

Elisabeth er geld in stort. Vaak heeft zij niet één, maar 

drie kronen bij zich. Dan gaat het om de Hongaarse 

kroon, de kroon van Thüringen en de kroon van 

Bohemen. Een andere interpretatie is, dat ze drie kronen 

verdiend heeft door haar deugdzame leven: de kroon der 

martelaren om haar boetedoening, de kroon der maagden 

om haar zuiverheid en de kroon der predikers om haar 

goede voorbeeld en / of omdat zij gedurende haar drie 

levensperioden uitblonk in heiligheid: tijdens haar 

maagdelijke staat, als echtgenote en als weduwe.  

 

Elisabeth van Hongarije, ook wel Elisabeth van 

Thüringen genoemd, kwam hoogstwaarschijnlijk ter 

wereld in Sárospatak aan de rivier de Bodrog in de 

beroemde Tokajer wijnstreek in het N-Oosten van 

Hongarije, een lieflijk gebied. Ik ben er vaak geweest 

en geen enkele keer heb ik het robuuste kasteel 

overgeslagen, waar ruim 800 jaar geleden (op 7 juli 

van het jaar 1207) de heilige Elisabeth het 

levenslicht aanschouwde en dat nu als museum is ingericht. Maar Pozsony (Hongaars 

voor Bratislava) of Obuda, dat nu een stadsdeel is van Boedapest, worden ook wel als 



haar mogelijke geboorteplaats genoemd. Wie in Sárospatak is en vraagt naar de 

geboorteplek van de Heilige Elisabeth, krijgt steevast te horen:   

“Igen, Igen Szent Erzsébet Sárospatakon született”. “Ja, ja, de Heilige 

Elisabeth is in Sárospatak geboren”.  

Ze was de dochter van de Hongaarse koning András II (1175–1235), de 

zoon van Béla III en een nakomeling van de befaamde Hongaarse 

koning Stephanus I (970-1038). Als u nog eens in Boedapest komt: ga 

dan zeker even naar het Hösök Tere (het Heldenplein) en daar vindt u 

dan het standbeeld van deze koning András II, de vader van de heilige 

Elisabeth en ook van zijn opvolger, koning Béla IV.  

Haar moeder, Gertrudis van Andechs-Merania (1185-1213), was een telg uit het 

befaamde ‘Huis Andechs’, een adellijk geslacht in Beieren.2 Beroemd is nog altijd het 

klooster van Andechs, waar Elisabeths 

bruidsjapon en ook haar borstkruis trots 

worden tentoongesteld. De stof van haar 

bruidskleed schijnt inderdaad uit de 12e 

eeuw te stammen, terwijl het borstkruis van 

veel later datum is. In de kloosterkerk van 

Andechs is een heel fraai beeld van Elisabeth 

te bewonderen, waar we haar zien met 

gekroond hoofd en met een brood in haar 

linker hand.  

 

In de tuin staat ook nog een beeld van 

haar opgesteld, op de plek van de 

‘Elisabethbron’, die op haar gebed geheel 

spontaan moet zijn ontstaan.  Elisabeths 

moeder Gertrudis moet een ambitieuze 

intrigante geweest zijn, die haar positie 

voortdurend misbruikte om haar eigen 

familieleden met allerlei douceurtjes te 

overstelpen, hetgeen uiteraard de woede 

van de Hongaarse adel wekte. Dit was er 

de oorzaak van dat ze doelwit werd van 

een moordaanslag. In 1213 werd 

Gertrudis op gewelddadige wijze om het 

leven gebracht. Elisabeth was toen vijf 

jaar oud en woonde al niet meer in Sárospatak.  

                                                           
2 In 1670 publiceerde de Franciscaan Fortnat Hueber zijn boek: Unsterbliche Gedaechtnis [over de 

geschiedenis van de Andechs Dynastie]. 



Van vaderszijde is het evenmin allemaal rozengeur en manenschijn. András II 

verschafte zich genadeloos toegang tot het koningschap door zijn eigen broer, de wettige 

troonopvolger, rücksichtslos uit de weg te ruimen. In Duitsland was er inmiddels heftige 

strijd om de heerschappij gaande tussen de adellijke families  Staufer en Welfen. Om een 

adellijke coalitie tegen de Welfen te ondersteunen werd het plan opgevat Elisabeth uit te 

huwelijken aan de zoon van de machtige landgraaf van Thüringen. Zo werd voor de 

kleine Elisabeth een huwelijk gearrangeerd, 

geheel conform het toenmalige gebruik in 

adellijke kringen. Het prinsesje was als een 

pion op het politieke schaakbord in het grote 

krachtenveld van de Europese politiek. Zo 

werd ze op vierjarige leeftijd opgenomen aan 

het hof van landgraaf Hermann en landgravin 

Sophie in Thüringen (de Wartburg) en groeide 

ze samen met de andere kinderen op in het 

gezin van haar toekomstige echtgenoot. Ze 

kreeg uiteraard een rijke bruidsschat mee, die 

zorgvuldig door haar moeder was samengesteld 

en die bestond uit prachtige voorwerpen van 

goud, zilver, zijde en andere kostbare 

materialen. Elisabeth was dus al vroeg 

voorbestemd om na verloop van tijd de wettige 

echtgenote te worden van de jonge Hermann, de zoon van de Hermann, de landgraaf.  

Het leven op de Wartburg in het hart van het Heilige Roomsche Rijk was rijk aan 

cultuur en poëzie. In 2004 heb ik het genoegen gehad het slot de Wartburg te mogen 

bezoeken en daar was toen allerlei tentoongesteld over het rijke culturele leven aan het 

hof van landgraaf Hermann en landgravin Sophie. De kunstminnende Hermann was als 

een ware mecenas gewoon befaamde dichters aan het hof uit te nodigen. Zo liet hij 

bijvoorbeeld Albrecht von Halberstadt en Herbort von Fritzlar fraaie gedichten 

vervaardigen. Hij nodigde Hendrik van Veldeke en Wolfram van Eschenbach uit naar de 

Wartburg en ook Walther von der Vogelweyde, die een lofdicht schreef op de generositeit 

van de landgraaf.  Er doen verhalen de ronde, dat er dichtwedstrijden op de Wartburg 



werden uitgeschreven, waarbij de minnezangers hun fraaiste kunsten konden vertonen. 

Hoewel niet vast staat, dat er ooit zo’n  ‘Sängerkrieg’ gehouden is, zijn er wel talloze 

fraaie afbeeldingen van vervaardigd, zoals het bekende Manessische Liederhandschrift 

in de Universiteitsbibliotheek van Heidelberg. Ook de opera Tannhäuser van Richard 

Wagner heeft deze ’Sängerkrieg’ tot thema en de Heilige Elisabeth3 treedt daarin als 

reddende engel op. Hermann werd op grond van dit alles uitgeroepen tot patroon van de 

dichtkunst van de Hoge Middeleeuwen in Duitsland.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sängerkrieg 

Elisabeth had een heel gelukkige jeugd in Thüringen. Het was een bijzonder kind, dat 

opviel door haar grote schoonheid. Ze had schitterende ogen, donker haar en ze was zeer 

intelligent. Kortom: een echte vorstin in de dop. Toch werd ze ook een beetje mysterieus 

gevonden en dat kwam vooral door haar grote religiositeit. Ze had een vast geloof in 

Christus en dat zou haar leven lang haar inspiratiebron zijn voor alles wat ze deed. Als 

                                                           
3
 Wolfgang Albrecht, Hier wohn’ ich nun, Liebste. Die Wartburg im Literatur und Kunst von Goethe bis Wagner 1749-

1849, Eisenach 1986, p.115. 



kind was ze al diep doordrongen van het christelijke armoede-ideaal. Ze bad veel en lang. 

Ze ging daarvoor naar de geëigende plaats: namelijk de slotkapel 

Er wordt verteld dat Elisabeth, als ze 

tijdens het spel aan de winnende hand 

was, voortijdig met het spel stopte om de 

andere kinderen niet te laten verliezen. 

Ze was ook als jong meisje al uitermate 

kritisch op de pracht en praal van de 

machthebbers en ze ging op voet van 

gelijkheid om met haar ondergeschikten.  

Misschien klinkt ons dit wel een beetje te 

mooi in de oren om waar te zijn, maar 

goed, hoe wordt je anders een heilige, 

nietwaar? Er is trouwens ook wel enig 

bronnenmateriaal gevonden om dit te 

bevestigen.  

Maar helaas. Het ongeluk wilde, dat de 

jonge Hermann plotseling kwam te 

overlijden en nog geen jaar later overleed 

ook landgraaf Hermann zelf! Het was 

geen optie om Elisabeth terug naar 

Hongarije te sturen, temeer niet omdat 

haar eigen moeder inmiddels ook was overleden. Haar naar een klooster sturen kon 

natuurlijk wel. Een andere optie was, dat ze zou worden uitgehuwelijkt aan een van 

de andere zonen van de landgraaf. Het werd Lodewijk. Ook daarover zijn mooie 

verhalen te vertellen.  

Het verhaal gaat namelijk, dat Walter von Varila, een vertrouweling van Elisabeth, op 

haar verzoek landgraaf Lodewijk benaderde om van hem te weten te komen, wat hij 

nu eigenlijk van plan was. Zou hij- nu zijn oudere broer helaas gestorven was - zelf 

met Elisabeth willen trouwen of zou hij haar terugsturen naar haar vader? Het 

beroemde onvergetelijke antwoord luidde: “Kijk naar die hoge berg daar. Als die berg 

van boven tot onder volkomen met goud overtrokken zou zijn, dan zou ik hem 

volgaarne  opgeven om met Elisabeth te kunnen trouwen”. In 1221 werd de bruiloft 

gevierd. Elisabeth was toen bijna veertien jaar oud, haar bruidegom Lodewijk IV van 

Thüringen was twintig. Het was een heel gelukkig huwelijk, waaruit drie kinderen 

werden geboren: een zoon Hermann (1223-1241), die niet oud geworden is, en twee 

dochters: Sophie (1224-1275) en Gertrud (1227-1297). Dus zo waren de grootouders 

keurig vernoemd. Een ‘András’ is er nooit meer van gekomen. Beide echtelieden 

deelden dezelfde idealen, maar de voortrekster was wel degelijk Elisabeth.  

 



Ze lieten een ziekenhuis bouwen in Gotha, 

niet ver van de Wartburg, waar zieken 

konden worden verzorgd en verpleegd. 

Elisabeth gedroeg zich aan het hof anders 

dan men gewend was van vrouwen in die 

tijd. Ze trok zich niet bescheiden terug in 

haar vrouwenvertrek, maar verscheen in 

het openbaar aan de zijde van haar 

echtgenoot. Ze had een groot hart, en ze 

was een zeer gelovige, maar ook heel 

creatieve vrouw. Ze had oog voor de wereld 

om haar heen en ze zag de bittere armoede, 

waarin de gewone mensen moesten leven. 

Ze wilde niets liever, dan al die arme 

mensen helpen en ondersteunen zo veel ze 

kon. Dat deed ze niet alleen met mooie 

woorden, maar ook in de dagelijkse 

praktijk. Metterdaad. Aan de voet van de 

Wartburg richtte ze een eigen hospitaal, 

op, waar ze de mensen in eigen persoon en 

op eigen kosten hielp. Elisabeth voelde zich er niet te goed voor om haar handen vuil 

te maken en zelfs de nederigste en meest vuile werkzaamheden verrichtte ze met 

liefde en toewijding. Ze werd daarin volop gesteund door haar man Lodewijk, maar 

aan het hof werd dit alles intussen met lede ogen aangezien. Was Elisabeth niet bezig 

het hele familievermogen er door heen te jagen? Dit kon toch niet zo doorgaan?   

 

Er zijn talloze mooie legenden, die Elisabeths 

liefdevolle persoonlijkheid onderstrepen. Ik 

noem er vier. Zoals het verhaal dat Elisabeth 

een soort Pionier Avant La Lettre was van wat 

wij nu noemen: Fair Trade. Ze weigerde 

namelijk iets te eten, dat niet op een eerlijke 

manier was verkregen of gefabriceerd. Als ze 

iets at, dan vergewiste ze zich van de herkomst 

van het voedsel. Als iets gekocht was van geld 

dat door te zware belastingen was afgeperst, 

liet ze haar bord onaangeroerd staan. Daar was 

natuurlijk niet iedereen gelukkig mee. Het 

wekte ook weerstand.  

 

 

 



De tweede legende gaat over haar teen. Het was Elisabeths gewoonte om midden in de 

nacht op te staan om haar gebeden te verrichten. Vormen van ascese waren haar niet 

vreemd. Haar man was daar niet zo gelukkig mee. Hij werd er zelf door gewekt en hij 

vond dat zijn vrouw veel te streng was voor zichzelf. Ze had haar nachtrust nodig en ze 

moest haar gezondheid niet schaden door te veel van zichzelf te vergen. Daar had 

Elisabeth iets op bedacht. Ze instrueerde haar kamermeisje Isentrud om zachtjes in de 

echtelijke slaapkamer te komen om haar te wekken voor het doen van haar gebeden, 

door het aanraken van haar grote teen. En ja, u begrijpt het al. In het donker had 

Isentrud per ongeluk de verkeerde teen te pakken, namelijk die van Elisabeths  heer 

gemaal.   

De derde legende wordt vermeld door Dietrich von Apolda en gaat over een lepralijder. 

Elisabeth liet een man die aan lepra leed 

binnenkomen in het kasteel, legde hem in het 

echtelijke bed en verzorgde hem eigenhandig, 

zonder vrees om door hem besmet te worden, 

wat natuurlijk wel een groot risico was. Toen 

haar man Lodewijk hier van hoorde was hij 

zwaar aangeslagen. Hij rende spoorslags 

naar de echtelijke slaapkamer om dit met 

eigen ogen te aanschouwen. Hij sloeg de 

dekens op en wat zag hij?  

In plaats van de verwachte lepralijder lag 

daar de gekruisigde Christus! 

 

Het laatste en het meest bekende verhaal is dat van het rozenwonder. In 1226 heerste 

er een gigantische hongersnood in het land. Elisabeth liet manden vol broden bakken, 

die vervolgens werden uitgedeeld onder het behoeftige volk. Zelf deed ze in eigen 

persoon mee aan die uitdelingen. Haar man Lodewijk vond het allemaal wel best, 

maar er waren lieden aan het hof, die er scherp tegen gekant waren. Armoede is van 

alle tijden en daar is niets aan te doen, vonden ze. Elisabeth moest zich dat allemaal 

niet zo aantrekken. Ze moest bidden, handwerken, wandelen, paardrijden, genieten. 

Kortom ze moest het leven van een rijke edelvrouwe leiden, zonder zich steeds met de  

problemen van het gewone volk bezig te houden. Onder invloed van de intriges aan het 

hof, met name van haar zwager Heinrich Raspe, zei Lodewijk op een dag zijn vrouw 

stevig de wacht aan. Ze moest ermee ophouden zich het lot van al die arme sloebers 

aan te trekken. Dat paste niet voor een dame van stand. Kort en goed: graaf Lodewijk 

verbood zijn vrouw nog langer voedsel onder het gewone volk uit te delen. Luisterde 

ze? Allerminst! Alleen ging ze in het vervolg wel wat behoedzamer en onopvallender te 

werk.  

Het verhaal gaat, dat ze op een dag de straat op ging, met haar schort vol 

versgebakken broden, bestemd voor de armen. Ongelukkig genoeg kwam ze onderweg 

graaf Lodewijk tegen. Hij zag zijn vrouw met haar goedgevulde schort en gelastte 



haar, dat ze die zou openen. Dan gebeurt het wonder, dat inmiddels bekend staat als 

het ‘Rozenwonder’. Toen Elisabeth haar schort open deed, lagen en geen broden in, 

maar rozen !!!.4  

 

 

Na zes jaar kwam er in 1227 een abrupt einde aan het huwelijk. Lodewijk deed mee aan 

de VIe kruistocht (met keizer Frederik II). Jeruzalem heeft hij nooit bereikt, want al snel 

werd hij ziek en stierf in Otranto (in Apulia, Zuid-Italië) aan de pest. Elisabeth was toen 

nog maar twintig jaar oud. In haar verdriet verklaarde ze: “De wereld en alles wat het 

leven aangenaam maakt, is nu dood voor mij.” Het leven aan het hof werd haar steeds 

moeilijker gemaakt. Men was niet vergeten hoeveel geld en goederen ze altijd weggaf en 

de weerstand daartegen groeide en groeide. Ze miste nu natuurlijk ook de bescherming 

van haar man. Ze moest weg.  

Door het vorstenhuis van Thüringen werd ze van de Wartburg verstoten en van al haar 

bezittingen beroofd. Van paus Gregorius IX kreeg ze een schadeloosstelling in geld en 

goed, zodat ze verder kon met haar leven. Eerst werd ze opgevangen door haar oom, de  

bisschop van Bamberg, die haar met haar kinderen op het slot Pottenstein liet wonen. 

De bisschop van Bamberg overlegde met Konrad van Marburg en de heren kwamen 

overeen, dat het het beste was dat Elisabeth zich in Marburg zou vestigen.  

                                                           
4 Net zo’n verhaal wordt ook verteld over Elisabeth van Aragón, koningin van Portugal. 



Aldus geschiedde. Ze mocht op de Marburg gaan wonen. Daar zou ze blijven tot aan haar 

dood. Van nu af aan ging haar zwager magister Konrad von Marburg een grote rol in 

haar leven spelen. Deze had uit handen van de paus veel macht ontvangen. Magister 

Konrad was al sinds jaar en dag haar vertrouweling en biechtvader geweest. De man 

leefde een streng, armoedig en ascetisch leven en precies dat had Elisabeth altijd zeer 

aangesproken. Konrad vroeg om Elisabeths hand, maar omdat ze Lodewijk gezworen 

had nooit meer met een ander te trouwen, weigerde ze. Dat werd haar niet in dank 

afgenomen. Konrad bleek ook nogal grof en bot te kunnen zijn. Hij was een groot 

voorstander van de kruistochten en een van de bekendste ketterjagers van zijn tijd. Hij 

eiste van Elisabeth totale onderworpenheid en legde haar geregeld harde pijnlijke 

lijfstraffen op, die hij eigenhandig uitvoerde. Elisabeth verdroeg het allemaal geduldig.  

Vlak voor de dood van haar man was Elisabeth in 1229 lid geworden van de Derde Orde 

van haar tijdgenoot Franciscus van Assisi. Het 

armoede-ideaal van de Minderbroeders was ook het 

hare en ze voelde zich met Franciscus (1181-1226) 

bijzonder verwant, ook al hebben ze elkaar nooit 

ontmoet. Wel is er volgens sommigen een briefwisseling 

tussen Elisabeth en Franciscus bekend,5 maar ik weet 

niet zeker of dat wel klopt.6  

Haar hele verdere leven heeft ze besteed aan het 

verzorgen van zieken in het Franciscaanse ziekenhuis, 

dat ze bij de Marburg liet bouwen. Door haar 

verslechterde financiële situatie was ze echter van 

Konrad afhankelijk geworden. Toen ze op een dag 

zonder dat Konrad het wist een kwart van haar 

vermogen aan de armen had afgestaan, werd ze daarvoor streng bestraft. Kwade tongen 

hebben zelfs beweerd, dat ze een onkuise relatie met Konrad had gehad, maar die 

beschuldiging heeft ze ferm van de hand gewezen. Het was tenslotte ook Konrad, die 

haar sommeerde de relatie met haar eigen kinderen te verbreken, het laatste wat ze 

eigenlijk nog had. Hun opvoeding werd door anderen overgenomen.  

Haar dochter Sophie zou later in de echt verbonden worden met de machtige Hertog van 

Brabant, haar andere dochter Gertrud is vijftig jaar lang de abdis van een voornaam 

klooster geweest en haar zoon Hermann is jong gestorven.  

Elisabeth zelf stierf op 24-jarige leeftijd op 17 november 1231 op de Marburg. Ze stierf 

door algehele uitputting, omdat ze al die jaren veel te veel van zichzelf had gevraagd. 

Haar begrafenis vond twee dagen later plaats, op 19 november. Haar naamdag wordt 

daarom soms op 17, soms op 19 november gevierd.   

 

 

                                                           
5  J. A.K. McNamara, Zusters ten strijde. Twee duizend jaar kloosterzusters, Callenbach 1997, p. 225. 

 
6  Dit wordt ontkend door J. Römer, Krone.Brot und Rosen, 2006 p.34  

http://www.google.nl/imgres?q=franciscus+assisi&um=1&sa=N&biw=1920&bih=859&hl=nl&tbm=isch&tbnid=C3ao0GFqRYKGTM:&imgrefurl=http://brambonius.wordpress.com/2012/10/04/gelukkige-dag-van-franciscus-van-assisi-aan-iedereen/&docid=hr3PzW8HgIun_M&imgurl=http://brambonius.files.wordpress.com/2012/10/francis-of-assisi-icon60641lg.jpg&w=280&h=364&ei=gH7_UbLwEc2KswbF5ICYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=190&vpy=484&dur=2532&hovh=256&hovw=197&tx=113&ty=151&page=1&tbnh=138&tbnw=104&start=0&ndsp=65&ved=1t:429,r:29,s:0,i:175


Na haar dood liet Konrad van Marburg haar drie dagen lang opbaren, wat zeer 

ongebruikelijk was in de dertiende eeuw. Hieruit kan men afleiden dat hij onmiddellijk 

na haar dood het plan had opgevat om te gaan pleiten voor haar heiligverklaring. 

Elisabeths lichaam werd in een kapel van het door haar opgerichte ziekenhuis bijgezet.  

Ze werd in toenemende mate vereerd.  

Velen gingen op pelgrimstocht naar 

Marburg. Elisabeth zou sinds de dag van 

haar dood talrijke wonderen hebben 

verricht, waardoor mensen waren genezen. 

Konrad maakte zich onmiddellijk sterk voor 

de verering en voor de canonisering van 

Elisabeth en met succes. Er werd een proces 

in gang gezet om haar te laten heilig 

verklaren. Haar eigen vier dienaressen 

Isentrud, Guda, Elisabeth en Irmengard 

werden uitvoerig en onder ede gehoord, 

alsook Hillegonda.7 

 De Heiligverklaring vond plaats op Pinksteren (1235) in de kerk van St. Dominicus in 

Perugia. In 1235 (of 1237?) werd zij door 

paus Gregorius IX effectief heilig 

verklaard.8 Magister Konrad heeft dat 

niet meer meegemaakt. Vanwege zijn 

fanatisme en kettervervolging had hij 

zoveel vijanden gemaakt, dat hij op 

instigatie van een adellijk heer in 1233 

werd doodgeslagen.  

Bij Elisabeths heiligverklaring was het 

hoogste gezag aanwezig.  

Keizer Frederik II schonk een kroon 

voor de vervaardiging van een reliek- 

schrijn. In 1539 werden de laatste 

resten van wat er nog van Elisabeth 

over was uit de kerk verwijderd. De 

relieken waren namelijk zo populair dat 

ze hun weg hadden gevonden door heel 

Europa. Men zegt dat iets van haar 

gebeente in Stockholm en in Viterbo is 

en haar schedel  zou in Wenen zijn. 

                                                           
7  Libellus de dictis quatuor S. Elisabteth confectus. Boekje over de uitspraken van de vier dienaressen, uitgegeven door 

Albert Huyskens in 1911 en later opgenomen in het boek van Walter Niggg (ed.) uit 1963 over Elisabeth van Thüringen. 

 
8  G. Jaksche, Die Heilige Elisabeth. Ihr Leben, ihr wirken, ihre Zeit, 2007,102. 



 

Haar leven (De Vita sancti Elyzabeth lantgravie)9 werd in de periode 1236-37 op 

schrift gesteld door de bekende schrijver en monnik Caesarius van Heisterbach.10 Hij 

beschreef Elisabeth als een “kaars, die brandt op een heilige standaard”. In 1234 werd 

het door Elisabeth gestichte hospitaal met toestemming van paus Gregorius IX 

overgedragen aan de Duitse Orde. In datzelfde jaar trad Konrad toe tot de Duitse 

Orde. Hij werd er in 1239 grootmeester van. Zo werd Elisabeth een van de 

patroonheiligen van de Duitse Orde en het was tegelijk de manier, waarop Konrads rol 

binnen de orde als het ware werd gelegitimeerd door een verbinding met het 

vorstenhuis. In 1245 werd een inscriptie toegevoegd aan de gouden schrijn, waarin 

Elisabeth begraven lag. De tekst ervan luidde: Gloria Teutoniae (Roem voor 

Duitsland). Daarin heeft Elisabeth begraven gelegen tot het jaar 1548.  

Haar beeltenis is ontelbare malen te vinden in kerken en op altaren, zoals in Kassa, in 

Lübeck en op de Wartburg. Zelf was ik in Sárospatak, toen daar een speciale 

Elisabethtentoonstelling gehouden werd. Talrijke kunstenaars waren uitgenodigd om 

hun een eigen visie te geven op de Heilige Elisabeth.  

                                                           
9 Caesarius van Heisterbach, Die Wundergeschichten des Caesarius von Heisterbach, A. Hilka (ed.), 

Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 34. Verschenen: deel I (Bonn 1933) en III 

(Bonn 1937). Deel III: Die Schriften über die heilige Elisabeth von Thüringen, A. Huyskens (ed.), blz. 

329-390. 

10 K. Langosch, ‘Caesarius von Heisterbach’, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. 

Dl. I. (2e ed. Berlijn en New York 1978) blz. 1152-1168, aldaar 1162. 

  



Tenslotte: terugblikkend op het leven van Elisabeth van Thüringen dringt zich - in ieder 

geval bij mij -de vergelijking met een popster op. Veel wat over haar geschreven is, is 

gebaseerd op berichten, die na haar dood verschenen zijn en die mede geïnspireerd zijn 

op en bijgedragen hebben aan haar heiligverklaring. Dus wie was de werkelijke 

Elisabeth? Was ze werkelijk de heilige, die ik u voor ogen 

heb geschilderd?  

De revolutionaire, recalcitrante geëmancipeerde vrouw, 

zoals ze gezien werd in een musical uit de jaren tachtig? 

Of had haar naamgenote Elisabeth Busse-Wilsons gelijk, 

die in haar boek de persoonlijkheid van Elisabeth van 

Thüringen naar de methode van Sigmund Freud 

geanalyseerd heeft.11 En dan zal de uitkomst niemand  

verbazen. Volgens Busse-Wilsons was Elisabeth van 

Thüringen gewoon een enorme neurotica, die mede 

gevormd was door de armoede-idealen van haar eigen 

tijd, maar die er absoluut niet in slaagde om ook maar 

enigszins maat te houden. Ze heeft zichzelf nooit ontzien 

en mede daardoor zichzelf te gronde gericht.  

Elisabeth Busse-Wilsons 

Hoe het ook zij, ik wil graag besluiten met de woorden waarmee ik deze voordracht ben 

begonnen. Het is de zinspreuk van de Heilige Elisabeth: “Ecce, dixi vobis, quod letos 

deberemus facere homines.”  In 1946 publiceerden Gabriël Smit en Piet Worm een boekje 

over heiligen voor kinderen. Het bevat ook een rijmpje voor Elisabeth:  

Elizabeth, de rozen geuren, 

de hemelrozen in uw schoot, 

ten troost van allen die hier treuren 

in ziekte, armoe, pijn en nood. 

Laat ook mijn hart als rozen blinken 

voor elk die hier de moed laat zinken. 

 

  

 

 

                                                           
11 Elisabeth Busse-Wilson, Das Leben der Heiligen Elisabeth von Thüringen. Das Abbild einer mittelalterlichen Seele, 

Münich 1931.  
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Ik hoop, dat u ook deze keer weer genoten hebt van mijn praatjes 

Met goede groet voor zieken en gezonden en houd goede moed  

ds Margriet Gosker 


