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Inleiding

Een cursus over spiritualiteit in de late middeleeuwen, gegeven 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, was aanleiding tot het ont-
staan van dit boek.
De keuze van de periode van 1100 tot 1250 kwam voort uit de 
overweging, dat in die tijd als het ware de vloer gelegd is van het 
bouwwerk dat West-Europese cultuur heet. Daarin leven wij nu en 
wij zien het gebouw als het ware afbrokkelen. Steeds meer men-
sen in het ‘oude’ Europa gaan op zoek naar de grond van hun 
beschaving, de basis van hun cultuur.

Het gebied waarin de vier vrouwen leefden, die in dit boek naar 
voren komen in haar opgeschreven woorden, was in die tijd reeds 
één cultuurgebied, waarin Latijn de voertaal was voor allen die 
geletterd waren. Door de Romeinse en christelijke beïnvloeding 
was een geordende, tamelijk overzichtelijke samenleving tot stand 
gekomen. Hierin bloeiden vormen van geestelijk leven op, in de 
letteren, de theologie, liturgie en mystiek.
Heloïse in Midden Frankrijk, Hildegard in het Duitse Rijngebied, 
Clara in Midden Italië en Hadewijch in Brabant, waren geestelijk 
gevoed en gevormd door de spiritualiteit van de jonge cultuur van 
gekerstend Europa. In deze cultuur had het erfgoed van de Bijbel 
en de kerkvaders der vroege christenheid een duidelijk overwicht. 
De erfenis van ‘Hellas’ was nog nauwelijks doorgedrongen, daar 
de Griekse taal vrijwel niet bekend was.

Vrouwen konden in het geestelijk leven een bescheiden rol spelen, 
op de achtergrond, soms met gezag, mits zij van hoge afkomst 
waren. Jonge dochters van edellieden en rijke patriciërs ontvingen 
onderwijs binnen een klooster of van huisonderwijzers. Geleerde 
vrouwen konden zich vrij uiten en haar geschriften publiceren. 
Zij werden serieus genomen en er werd naar haar boodschap 
geluisterd door vrouwen en mannen van verschillende rangen en 
standen.
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Voor zover de titel van dit boek toelichting behoeft, wordt verwe-
zen naar de Bijbel, die voor christelijke denkers en schrijvers in 
de middeleeuwen de onbetwiste bron van geestelijke kennis was. 
In veel Bijbelverhalen duidt het venster op uitzicht en bevrijding.1 
In overdrachtelijke zin vormen de zintuigen het venster van de 
menselijke ziel. De ziel beschouwt de geestelijke werkelijkheid in 
beelden,2 die aan de natuurlijke werkelijkheid ontleend zijn.
Een venster verruimt het zicht op de wereld buiten, mits het 
openstaat. Dat was zo in de vrouwenkloosters, waarin Heloïse en 
Hildegard leefden. In de Benedictijner abdijen kwam de buitenwe-
reld naar binnen met de dagelijkse bezoekers. Als abdis hadden 
Heloïse en Hildegard een tamelijk ruime bewegingsvrijheid buiten 
het eigen klooster.
Met de invoering van de clausuur na 1200 werd het contact met 
de buitenwereld voor monialen steeds beperkter. Clara is na haar 
intreding in San Damiano zelden buiten het klooster geweest. De 
toegang voor bezoekers was door strikte regels beperkt.
Als tralies het venster afsluiten, kan de buitenwereld niet als een 
geheel waargenomen worden. De spijlen belemmeren de zintui-
gen volledig contact te maken met de natuurlijke werkelijkheid. 
Wanneer de luiken gesloten worden, kan het vensterglas gaan 
werken als een spiegel. Dan is wat men ziet een reflectie van de 
eigen binnenwereld. Wat voor de lichamelijke ervaring geldt, heeft 
invloed op de geestelijke beleving: dat weet iedereen die langdurig 
in opsluiting heeft geleefd.
De toenemende beslotenheid van het kloosterleven heeft geleid 
tot een verinnerlijkte spiritualiteit bij vrouwen de in beslotenheid 
een contemplatief leven leidden, zoals Clara van Assisi. Vrouwen 

1 Zo moest Noach de ark van een venster voorzien (Genesis 6:16). Door dat 
venster zagen hij en de zijnen het water van de zondvloed zakken. Door 
dat venster liet Noach de duif los, die terugkeerde met het olijfblad van 
de bevrijding (Genesis 8:11). Door een venster liet Rachab de verspieders 
ontsnappen uit Jericho (Jozua 2:15). Door een venster liet Michal David 
ontkomen, toen Saul hem achtervolgde (1 Samuel 19:12). Dit zijn enkele 
van de verhalen waarin het venster een centrale rol speelt.

2 Zulke beelden worden ‘metaforen’ genoemd. Het verklarend vertellen met 
gebruikmaking van metaforen heet ‘allegorese’, een in de middeleeuwen 
veel gebezigde methode.
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die de vensters zèlf opengooien, zoals Hadewijch, moesten haar 
vrije uitzicht betalen met fysieke en geestelijke onveiligheid.
Dit boek is een poging om de spirituele wereld van vrouwen, die 
vrijuit of belemmerd uit de vensters van haar ziel een geestelijke 
werkelijkheid schouwden, naderbij te brengen door haar zelf te 
laten spreken. Misschien kan dit helpen om antwoorden te vin-
den op vragen, die in déze tijd naar voren komen: Welke bijdrage 
heeft de culturele ‘vloer’ van West-Europa? En welk effect heeft 
het terugdringen van spirituele vrouwen achter tralies en muren 
gehad op het culturele bouwwerk dat West-Europa meende te zijn, 
totdat het aan de eigen superioriteit begon te twijfelen?
Het boek is thematisch opgebouwd; elk hoofdstuk behandelt een 
aspect van vrouwenleven in de twaalfde en dertiende eeuw. Nadat 
van de vier vrouwen een portret is geschetst (Hoofdstuk II), wordt 
een beknopt overzicht gegeven van de veranderde politieke en 
maatschappelijke situatie waarin de vrouwen leefden (Hoofdstuk 
II). In Hoofdstuk IV wordt de positie van de vrouwen met betrek-
king tot de kloosterregel aan de orde gesteld. Hoofdstuk V geeft 
een indruk van de bijdragen die de vier vrouwen hebben geleverd 
in geschreven boodschappen aan haar tijdgenoten: brieven en lie-
deren. In Hoofdstuk VI komen de visionaire vrouwen Hildegard en 
Hadewijch aan het woord. IN Hoofdstuk VII wordt gespeurd naar 
de betekenissen van de lichamelijkheid in de vrouwenlevens. 
Hoofdstuk VIII laat de vier vrouwen vertellen, hoe zij over de liefde 
dachten en hoe zij die beleefden.
In elk hoofdstuk komen Heloïse, Hildegard, Clara en Hadewijch 
zelf aan het woord, waardoor de dynamiek van het tijdsgebeuren 
door haar zichtbaar wordt. Het boek kan ook ‘in de lengte’ gelezen 
worden; dan vertelt elk van de vier vrouwen haar verhaal over de 
onderscheiden levensgebieden.
Tot besluit wordt in Hoofdstuk IX de betekenis aan de orde gesteld, 
die de ‘vrouwen aan het venster’ kunnen hebben voor onze tijd.

Het schrijven van dit boek was voor mij een spiritueel en intellec-
tueel avontuur. Graag dank ik degenen die mij in dit avontuur af 
en toe hebben bijgestaan. Bij name noem ik drs. Tony Lindijer en 
zr. Mariet Rijk, die mij hebben geïnspireerd en mij geholpen heb-
ben de bronnen van kennis en affectie te vinden, zonder welke de 
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vier vrouwenlevens voor mij ontoegankelijk gebleven zouden zijn. 
Tenslotte dank ik mijn echtgenoot, dr. Rudolf Boon, die mij op het 
spoor van de kerkgeschiedenis heeft gezet en als kritische mee-
lezer mij geholpen heeft om al schrijvend in het gekozen spoor te 
blijven. Aan hem draag ik met vreugde dit boek op.
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II. Vier portretten van Middeleeuwse vrouwen

HELOÏSE (1100/01 -163):
een hartstochtelijke liefdesverhouding

‘Maar als ik jou verlies, wat is er dan voor mij om op te hopen? 
Wat is er dan voor reden om voort te gaan op des levens pelgrims-
reis, waarvoor ik geen andere steun heb dan jou en in jou niets 
anders dan het weten dat je leeft, nu mij alle andere geneugten 
in jou verboden zijn en zelfs de vreugde van je aanwezigheid, die 
mij van tijd tot tijd mijzelf kon doen komen, mij is ontzegd? O God 
– als ik het zeggen mag – wreed voor mij in alles! O genadeloze 
genade!’

Deze hartstochtelijke woorden van een vrouw, geschreven 
omstreeks 1130, kan men lezen in een brief van de toen der-
tigjarige kloosterabdis Heloïse aan haar vroegere minnaar, de 
kerkgeleerde Abelardus. Dank zij de vondst van een persoonlijke 
briefwisseling tussen die beiden is ons een uniek verslag overge-
leverd van een smartelijke liefde tussen twee begaafde mensen in 
een tijd waarin de maatschappelijke codes belangrijker waren dan 
individuele verlangens en smarten.

Wie waren die twee mensen?
Abelardus (1079-1142) staat in de kerkgeschiedenis te boek als 
voorloper van de systematische theologen, de scholastici zoals 
Thomas van Aquino (1224-1274). In Parijs, waar het theologisch 
onderricht en dispuut plaatsvonden, was hij reeds een beroemd 
geleerde, toen hij in 1117 Heloïse ontmoette bij haar oom Fulbert, 
kanunnik van de Notre Dame. Over de achtergrond van Heloïse 
is weinig bekend. Zij was zeker van adellijke afkomst, misschien 
als wees ondergebracht in het Benedictijner nonnenklooster 
Argenteuil bij Saint Denis. Daar had zij onderricht ontvangen in de 
‘artes liberales’, zoals dat voor meisjes uit de adelstand mogelijk 
was. Zij was zestien of zeventien, toen zij in huis kwam bij haar oom 
Fulbert. Zij moet uitzonderlijk intelligent geweest zijn, zeer belezen 
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in de christelijke literatuur en verbaal begaafd. Oom Fulbert, die zijn 
geleerde nichtje graag wilde laten verder leren, vertrouwde haar 
toe aan de twintig jaar oudere geleerde Abelardus. De privé-lessen 
leidden niet alleen tot ontwikkeling van Heloïse’s kennis van lite-
ratuur en filosofie, maar ook tot een liefdesverhouding. Abelardus 
ontvoerde zijn zwangere geliefde uit het huis van haar oom; bij zijn 
familie beviel zij van een zoon. Om de woedende oom Fulbert te 
bedaren, huwde Abelardus met Heloïse, maar hij wilde hun huwe-
lijk geheim houden om zijn carrière als geleerde niet te verspelen. 
Maar Fulbert nam wrak door Abelardus in een nacht te laten over-
meesteren en castreren. De wanhopige geleerde trok zich terug 
in het abdijklooster van Saint Denis en bracht Heloïse, zeer tegen 
haar wil, terug in Argenteuil. Pas tien jaar later kwamen zij weer 
met elkaar in contact, nadat het nonnenconvent van Argenteuil in 
beslag was genomen door Abt Suger van Saint Denis en de non-
nen weggejaagd waren. Abelardus installeerde Heloïse met nog 
een twintigtal nonnen in een door hemzelf opgebouwde klooster-
vestiging in het noorden van Bourgondië, die hij de ‘Paracleet’1 
had genoemd. Op die plek had hij zelf jaren eerder troost gezocht 
na een conflict met zijn theologische tegenstanders. Heloïse werd 
abdis van de nonnengemeenschap in de ‘Paracleet’, die door de 
vrouwen werd uitgebouwd tot een bloeiende vestiging. Intussen 
ondervond Abelardus, weer befaamd en gezocht als leraar en filo-
sofisch theoloog, veel weerstand en tegenslagen. Daarover schreef 
hij in 1131 een lange brief aan een vriend: Historia Calamitatum 
(geschiedenis van mijn rampspoeden). Hierin beschreef hij ook 
zijn belevenissen met Heloïse, zoals hij die zag. Dit document 
kwam terecht bij Heloïse in de ‘Paracleet’; of dat toevallig was of 
zo bedoeld, weet niemand.

Heloïse’s  briefwisseling met Abelardus

Heloïse nam haar pen ter hand en schreef aan Abelardus over 
haar diepe gegriefdheid omdat hij haar in de ‘wildernis’ van het 
Bourgondische land in de steek gelaten had. Ook gaf zij háár 

1 Met ‘Paracleet’, dat is “Trooster”, wordt de Heilige Geest bedoeld; zie 
Johannes 16:7-11.
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visie op hun beider verhouding en getuigde van haar onbaatzuch-
tige liefde voor hem. Na een enigszins terughoudende brief van 
Abelardus, meteen beantwoord met een hartstochtelijke brief aan 
hem, gaf ook Abelardus een oprechte persoonlijke uiting van zijn 
beweegreden tijdens hun liefdesverhouding en zijn nu vergeeste-
lijkte liefde tot Heloïse. Hij verlangde van haar, dat zij haar heftige 
gevoelens zou temperen en hem aanvaarden als haar geestelijke 
vriend. De woorden waarmee Heloïse afscheid nam van haar 
aardse geliefde en het compromis aanvaardde, getuigen van grote 
geestkracht.

‘Ik zou je geen reden willen geven om mij in iets ongehoorzaam 
te vinden, dus heb ik de teugel van je uitdrukkelijke bevel gelegd 
op de woorden die voortkomen uit mijn ongetoomde verdriet. Zo 
kan ik door te schrijven tenminste matigen wat moeilijk of vrijwel 
onmogelijk te voorkomen is in het spreken.
Want niets is minder onder onze controle dan het hart – daar 
wij niet bij machte zijn het te bevelen, zijn wij gedwongen het te 
gehoorzamen. En dus, wanneer de impulsen ervan ons bewegen, 
kan niemand van ons de plotselinge aandrang ervan weerhouden 
van losbreken, en ook niet van nog gemakkelijker overstromen 
in woorden die de voor ieder leesbare aanwijzingen zijn van de 
emoties van het hart, zoals geschreven staat: “De woorden van 
een mens worden gesproken uit het overstromen van het hart” 
(Mattheüs 12:34). 
Ik zal dus mijn hand weerhouden van het schrijven van woorden, 
waarvan ik mijn tong niet weerhouden kan te spreken; wàs het 
maar zo dat een treurend hart even bereid zou zijn te gehoorza-
men als de hand van degene die schrijft! 
En toch heb jij het in je macht mijn verdriet te genezen, zelfs al 
kun je het niet geheel wegnemen. Zoals de ene nagel de andere 
uitdrijft wanneer die in het hout getimmerd wordt, verdrijft een 
nieuwe gedachte een oude, wanneer de geest gericht is op 
àndere dingen en gedwongen de herinnering aan het verleden te 
verjagen of te onderbreken. Maar hoe vollediger een gedachte de 
geest bezig houdt en deze afleidt van andere dingen, des te waar-
devoller zou het onderwerp van zulk een gedachte moeten zijn en 
des te belangrijker is het waarop wij onze geest richten.’
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Daarna begon Heloïse vragen te stellen over aangelegenhe-
den die van belang waren voor haar kloostergemeenschap, met 
name over de toepassing van de Regel van Benedictus in een 
vrouwenconvent. Abelardus ging daar meteen uitvoerig op in. Hij 
was nog enkele jaren de geestelijke raadsman van de vrouwen 
in de ‘Paracleet’, voor wie hij tal van hymnen en exegetische pre-
ken schreef. Ook leende hij haar zijn gezag om de Benedictijnse 
leefregel aan te passen voor de situatie van vrouwen. Hij stierf 
in 1142 in het Benedictijner klooster St. Marcel bij Châlons sur 
Marne. Zijn lichaam werd, met toestemming van de abt van Cluny, 
Petrus Venerabilis, begraven in de kloosterhof van de ‘Paracleet’. 
Daar werd ook Heloïse begraven in 1163. Zij overleefde Abelardus 
dus ruim twintig jaren; uit die periode is van haar niets bekend, 
behalve dat het convent onder haar leiding groeide en er zes zus-
tervestigingen ontstonden.

Heloïse’s brieven geven een indruk van wat een intellectueel ont-
wikkelde vrouw, die de aardse liefde intens beleefd had, dacht over 
seksuele liefde en over het huwelijk als conventie in de cultuur 
waarin zij leefde. Zij was een spirituele vrouw, scherp onder-
scheidend tussen echt en vals, opstandig tegen God, aan wiens 
‘ongenadige’ wil zij zich toch onderwierp. Daarover schreef zij:

‘Toch is er misschien enige verdienste en is het op de een of 
andere manier aanvaardbaar voor God, indien een persoon – wat 
ook zijn intentie is – geen aanstoot geeft aan de Kerk in zijn uiter-
lijke gedrag. De Naam van de Heer niet lastert in het gehoor van 
ongelovigen, noch de Orde van zijn Professie te schande maakt 
ten aanzien van de wereldlijke.’ (…) ‘Ik zoek geen kroon van over-
winning; het is genoeg voor mij gevaar te vermijden en dat is veili-
ger dan zich in de oorlog te begeven. In welke hoek van de hemel 
God mij ook zal plaatsen, ik zal tevreden zijn. Niemand zal een 
ander dáár benijden, en wat elk heeft zal voldoende zijn.
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HILDEGARD VAN BINGEN (1098 – 1179):
Van bijzonder kind tot beroemde abdis

‘Van mijn kindheid af, toen mijn gebeente en zenuwen en ade-
ren nog zwak waren, zag ik in mijn geest dit visioen, altijd tot op 
de dag van heden, hoewel ik nu al meer dan zeventig jaar ben. 
Mijn geest stijgt in dit visioen nu eens hoog boven het hemelge-
welf, dan weer in de lagere luchten, naar het God belieft, en houdt 
zich op onder verschillende volkeren, ofschoon deze in verre lan-
den en plaatsen van mij verwijderd zijn. Terwijl ik dit alles in mijn 
geest zie, aanschouw ik het ook in de wisselende wolken en in 
andere schepselen. Ik hoor die dingen echter niet met mijn uit-
wendige oren, noch met de gedachten van mijn hart noch door 
enige mededeling van mijn vijf zintuigen, maar alleen in mijn ziel, 
met de uiterlijke ogen open, zodat ik daarbij nooit de volkomen 
geestvervoering onderging, maar wakende zie ik die dingen dag 
en nacht. Voortdurend word ik door ziekten geplaagd en zeer dik-
wijls word ik zo door zware hoofdpijnen gekweld, dat zij mij met de 
dood dreigen, maar God heeft mij tot nog toe in leven gehouden.’ 

Deze woorden schreef Hildegard, abdis van het nonnenklooster St. 
Rupertsberg, toen zij zesenzeventig jaar oud was, aan de geleerde 
monnik Wibert van Gembloux, die haar vragen had gesteld naar 
de aard van haar visionaire begaafdheid en de totstandkoming 
van haar bovennatuurlijke kennis.

Hildegards ongewone levensloop

Wie was Hildegard van Bingen, die meer dan driehonderd brieven 
heeft nagelaten, waarvan vele gericht aan geestelijke en wereldlijke 
leiders, zelfs aan Paus Eugenius III, Koning Koenraad III en Keizer 
Frederik I Barbarossa? Drie boekwerken met haar visioenen, twee 
ervan verlucht met fraaie miniaturen, zijn ons overgeleverd; ook 
een aantal verhandelingen over de natuur, het menselijk lichaam 
en over geneeskunde. Haar muziekcomposities, haar getoonzette 
hymen en antifonen, die in een twaalfde-eeuwse abdij kerk heb-
ben geklonken, worden opnieuw uitgevoerd en beluisterd door 
minnaars van oude muziek.
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Hildegard werd in 1098 geboren als tiende kind van Graaf en 
Gravin Von Bermersheim in het Rijnland. Reeds als klein kind ‘zag’ 
zij verschijningen van het ‘levende licht’. Zij was dus een bijzon-
der kind; ook was zij ziekelijk. Als achtjarige werd zij als ‘tiende 
penning’ afgestaan aan de kerk, toevertrouwd aan de kluizenares 
Jutta von Sponheim, die in een hut woonde op het terrein van het 
Benedictijner klooster Disibodenberg. Dit was in de zevende eeuw 
gesticht door de Keltische monnik Disibod. Toen er meer adellijke 
meisjes bij kwamen, werd Jutta Magistra van het nonnenkloos-
ter van Disibodenberg. Hildegard ontving hier onderricht in lezen, 
schrijven en Kerklatijn. Toen zij vijftien jaar oud was, legde zij de 
gelofte af en ontving de maagdenwijding, samen met de andere 
jonge zusters.
In 1136 stierf Magistra Jutta. Hildegard werd gekozen om de lei-
ding van het nonnenklooster over te nemen. Alle jaren daarvoor 
had Hildegard visioenen gehad, maar zij sprak daar weinig over, 
behalve met een vertrouwenspersoon, de monnik Volmar, die 
proost was in het nonnenconvent. Hij heeft haar jarenlang gehol-
pen om haar visioenen op schrift te stellen. Hildegard heeft zichzelf 
altijd ‘ongeletterd, niet onderwezen in uiterlijk zaken’ genoemd.

Hildegard: visionaire, geleerde en schrijfster

In 1141 ontving Hildegard haar eerste grote visioen. Zij schreef 
daarover:

‘In het jaar 1141 van de menswording van Gods Zoon, Jezus 
Christus, toen ik tweeënveertig jaren en zeven maanden oud was, 
kwam er een vurig licht met bliksemschichten uit de open hemel 
neerwaarts. Het doorstroomde mijn hersenen en doorgloeide 
mijn hart en borst, gelijk een vlam, die evenwel niet brandde maar 
verwarmde, zoals de zon het voorwerp verwarmt waarop zij haar 
stralen legt. Nu ontsloot zich voor mij plotseling de betekenis 
van de Schriften, van de psalmen, van het Evangelie en de ove-
rige katholieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament.’ (…)  
‘Dat alles zag en hoorde ik, en toch – ik weigerde te schrijven. 
Niet uit hardnekkigheid, maar uit de ervaring van mijn onbe-
kwaamheid, vanwege de twijfelzucht, het schouderophalen en 
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het menigvuldige gepraat van de mensen. Totdat Gods gestel mij 
op het ziekbed wierp. Toen eindelijk zette ik, bedwongen door het 
vele lijden, mijn hand tot schrijven.’(…) ‘Toen ik dan met schrijven 
begon en weldra, zoals in het begin vermeld, de gave van diepzin-
nige schriftuitlegging in mij werkzaam voelde, kwam ik weer op 
krachten en stond op uit mijn ziek zijn.’

Dit was het begin van Hildegards eerste grote visioenenboek, Liber 
Scite Vias Domini (Kent de Wegen des Heren), meestal Scivias 
genoemd. Hieraan heeft Hildegard, geholpen door Volmar, tien 
jaren gewerkt. Zij kreeg assistentie van een jonge non, Richardis 
von Stade, op wie zij zeer gesteld was. Deze werd in 1151 ‘wegge-
roepen’ om abdis te worden van een naburig nonnenklooster. Over 
deze scheiding, die door de familie van Richardis was bewerkstel-
ligd, is een dramatische briefwisseling bewaard gebleven, maar de 
rol van Richardis zelf is onduidelijk.
Aangemoedigd door Volmar, stuurde Hildegard in 1147 het toen 
voltooide deel van het visioenenboek aan Bernardus van Clairvaux 
met in het begeleidend schrijven de vraag, wat hij ervan vond. 
Bernardus moedigde haar aan, verder te gaan met haar werk. 
Op de synode van Trier in 1148 las Bernardus voor uit Hildegards 
werk. Na kerkelijk onderzoek werd het boek Scivias later door 
Paus Eugenius III geautoriseerd.
Het nonnenconvent van Disibodenberg was inmiddels gegroeid. 
Hildegard besloot toen om voor haar gemeenschap een eigen, 
zelfstandig onderkomen te stichten. Met materiële en morele 
steun van adellijke dames en met instemming van Aartsbisschop 
Heinrich van Mainz, liet zij een klooster bouwen op de Rupertsberg, 
tegenover Bingen aan de Rijn. Daar waren de graven van de 
Heilige Rupertus en zijn moeder, de Heilige Bertha. Abt Kuno van 
Disibodenberg gaf de vrouwen geen toestemming om te vertrek-
ken, maar de aartsbisschop van Mainz beval hem, haar te laten 
gaan. Tegen Kerstmis 1150 vertrok Hildegard met twintig non-
nen naar haar eigen klooster. Dat was toen nog een eenvoudig 
gebouw naast het kleine kerkje van Sint Rupertus. In de volgende 
jaren werd de vestiging sterk uitgebreid; de nieuwe abdijkerk 
werd in 1152 ingewijd. Het convent had toen al vijftig nonnen en 
groeide gestadig. Hildegard koos de aartsbisschop van Mainz tot 
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beschermer en voogd van Rupertsberg; deze gaf het convent een 
ongebruikelijke mate van autonomie. Dat was niet overbodig, want 
er zijn aanwijzingen in de bewaard gebleven correspondentie, dat 
Abt Kuno meer dan eens getracht heeft Hildegard te dwarsbomen.
Gedurende de periode van 1151 tot 1158 schreef Hildegard 
een aantal verhandelingen over planten, dieren, bomen, stenen, 
metalen en andere ‘schepselen’, alsook over ziekte, gezondheid 
en geneeswijzen. Deze zijn overgeleverd in twee boeken: Physica 
(natuurkunde) en Causae et Curae (Geneeskunde). Ook schreef 
Hildegard in die periode een groot aantal brieven en predicaties bij 
de Evangeliën. En zij componeerde koorzettingen van door haar-
zelf geschreven lofzangen (sequensen) en een oratorium, Órdo 
Virtutum’ genoemd. Er is een in die tijd door Hildegard gemaakte 
geheimtaal gevonden, bestaande uit ongeveer 900 woorden, 
waarvan men de betekenis tot op heden niet heeft kunnen ontcij-
feren. Aangenomen wordt, dat deze ‘lungua ignota’ in het klooster 
van Rupertsberg gebruikt werd voor interne communicatie.

In 1158 ontving Hildegard weer een visioen, waarin God zelf, in de 
gestalte van een man van enorme afmetingen, in gesprek was met 
de goede en kwade krachten die het geschapene bewonen en in 
de mensen werkzaam zijn. In vijf jaren moeizame arbeid schreef 
zij het boek Vitae Meritorum (Van het Verdienstelijke Leven), gehol-
pen door haar trouwe secretaris Volmar.
Kort na de voltooiing van dit werk, in 1163, kwamen er opnieuw 
visioenen. Hildegard was toen vijfenzestig jaar oud. Deze ‘gezich-
ten’ openbaarden de aard van Gods scheppingswerk en de 
geschiedenis van de mensheid. De visioenen gaan over de werkin-
gen van het leven, de menselijke natuur en lichamelijkheid, over 
de geschiedenis van de door God geroepen mensen vanaf het 
begin tot het einde van de tijd. Het werk van Christus, de Zoon van 
God die mens werd, en van de Liefde, door wie alles geschapen is 
en hersteld zal worden, gaat als een rode draad door deze open-
baring heen. Het boek Divinorum Operum Simplicis Hominis (Over 
de Goddelijke Werken van de Eenvoudige Mens) kwam in 1170 
gereed.2 De monnik Volmar heeft Hildegard niet tot het einde 

2 Dit boek wordt altijd kortweg Liber Divinorum Operum genoemd.
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toe kunnen bijstaan; hij stierf in 1169. Hij werd opgevolgd door 
Godfried, die door de nonnen gekozen was en, met tussenkomst 
van de paus, uit Disibodenberg geroepen. Hij heeft Hildegard 
geholpen bij de voltooiing van haar derde visioenenboek.
Gedurende haar laatste levensjaren schreef Hildegard nog vele 
brieven en ontving zij mensen van allerlei rangen en standen. 
Zelfs reisde zij als tachtigjarige nog naar Mainz om de bisschop 
aldaar persoonlijk een brief te overhandigen over een belangrijke 
kwestie van kerkelijke jurisprudentie. Daartussendoor is zij veel 
ziek geweest, soms maanden achtereen.
Haar leven lang toonde Hildegard een politieke betrokkenheid, 
die reeds in haar eigen tijd opviel. De monnik en kroniekschrijver 
Alberich schreef na haar verscheiden:

‘Wie deze Hildegard geweest is en van hoe groot gezag, tonen 
brieven van de groten der aarde aan háár gericht, van de Pau-
sen Eugenius, Anastasius en Adrianus, van Koning Koenraad en 
Keizer Frederik, van de patriarch van Jerusalem en van aartsbis-
schoppen, abten en proosten, en een bijzondere brief van Sint 
Bernardus, de abt van Clairvaux.’3

Van Hildegard zelf zijn brieven bewaard, die zij schreef aan hoog-
geplaatste personen. Meer dan eens veroordeelde zij streng hun 
handelwijze,op gezag van het ‘Levend Licht’,  dat haar gebood te 
spreken. Hoewel zij in de machtsstrijd tussen Paus Adrianus en 
Keizer Frederik I openlijk de zijde van de paus koos, bleef Frederik 
Barbarossa haar eerbiedig en goedgezind en zorgde hij ervoor, 
dat haar klooster gespaard bleef voor aanvallen van de keizerlijke 
troepen, die her en der verwoestingen aanrichtten en de kloosters 
in het algemeen niet ontzagen.
Hildegards betrokkenheid met het wereldgebeuren blijkt uit de 
aanhef, waarmee zij haar tweede en derde visioenenboek begon. 
Liber Vitae Meritorum ving zij aan met de woorden: ‘Aan het begin 
van mijn eenenzestigste levensjaar, in het jaar 1158 na de mens-
wording van de Heer, toen de Apostolische Stoel in het nauw 

3 Willibrord Lampen, O.F.M., Hildegard van Bingen. Keuze uit de geschrif-
ten, Utrecht/Antwerpen 1956, XXX.
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gebracht was en Keizer Frederik over het Roomse Rijk regeerde, 
toen hoorde ik een stem uit de hemel tot mij spreken…’

En Liber Divinorum Operum begint als volgt:

‘Het was in het jaar 1163 van de menswording van onze Heer, 
toen de onderdrukking van de Stoel van Rome onder Frederik, de 
Roomse Keizer, nog niet was geëindigd; toen klonk er een stem 
uit de hemel die tot mij sprak…’

Maar niet alleen met hooggeplaatsten had Hildegard contacten. Zij 
werd ook bezocht en geëerd door eenvoudige, ongeletterde men-
sen. Het klooster op de Rupertsberg bood gastvrijheid aan allen. 
Bekend is, dat Hildegard zelf erop uittrok om te prediken, in dorps-
kerken, kloosters en zelfs op markten van naburige plaatsen. Bij de 
eerste Duitse uitgave van Scivias in 1928 werd er over haar gemeld:

‘Gezocht door allen, werd zij door slechts weinigen begrepen, niet 
eens door haar geestelijke dochters, die zij moederlijk leidde. 
Keizers en vorsten, bisschoppen en abten vroegen haar om licht, 
raad en hulp. Ridders en kooplieden, pelgrims en kruisvaarders, 
leerlingen en bedelaars gingen op de Rupertsberg in en uit. Voor-
name dames en thuisloze meisjes, geleerden en kunstenaars, 
vissers, jagers, boeren en wijnbouwers, arme vrouwen uit het 
volk, allen keken zij op naar de Abdis, luisterden naar haar woor-
den als naar een openbaring, gingen getroost heen of stelden de 
arbeid van hun handen levenslang in dienst van de heilige.’4

Hildegard stierf op 17 september 1179, eenentachtig jaar oud. Na 
haar dood deden vele wonderverhalen de ronde. Op verzoek van 
de kanunniken van Mainz, gaf Paus Gregorius IX in 1227 opdracht 
het leven van Hildegard te onderzoeken. Maar de getuigenverkla-
ringen waren onduidelijk en veel van haar tijdgenoten waren reeds 
gestorven; daardoor is zij nooit heilig verklaard. Wel is zij de eeu-
wen door informeel als een heilige vereerd.

4 Ildefons Herwegen, abt van Maria Laach, die de vertaling van Scivias door 
Maura Böckeler heeft gestimuleerd, in de inleiding der eerste uitgave (1928).
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CLARA VAN ASSISI (1193/94 -1253)
strijdster voor evangelische armoede

‘Iemand die kleren aan heeft,
kan niet vechten met iemand die naakt is,
want degene die iets aan heeft
waaraan hij vastgehouden kan worden, 
wordt eerder op de grond geworpen.’

‘Daarom hebt gij uw kleren, namelijk de vergankelijke rijkdom, 
afgelegd om goed in staat te zijn en niet te bezwijken voor degene 
die met u vecht.’

Dit schreef Clara in 1234 aan Agnes, negenentwintigjarige dochter 
van de koning van Bohemen, die besloten had in een vrouwen-
klooster te Praag in armoede te gaan leven, nadat zij verschillende 
huwelijksaanzoeken van vorstelijke personen had afgewezen. 
Agnes had over Clara gehoord van enkele minderbroeders die 
Praag bezochten. Van de briefwisseling tussen Agnes en Clara, 
die geduurd heeft tot Clara’s overlijden in 1253, zijn vier brieven 
van Clara bewaard gebleven.
Clara wist wat ‘vechten zonder kleren’ in haar tijd betekende. 
Reeds als achttienjarige had zij zich in het strijdperk begeven door 
weg te vluchten uit haar ouderlijk huis in Assisi en zich te voegen 
bij Franciscus en zijn ‘minderbroeders’’.

Clara werd in 1193 of 1194 geboren in een rijke adellijke familie 
in Assisi. Haar vader, Heer Favarone, was een aanzienlijke man. 
Haar moeder, Vrouwe Ortolana, was bekend om haar vroomheid. 
Zij heeft zelfs een pelgrimage gemaakt naar het Heilige Land. 
Vermeld wordt dat Ortolana, toen zij hoogzwanger was van dit kind, 
‘voor het altaar in de kerk vol eerbied tot de Gekruisigde bad, dat 
Hij haar veilig door de gevaren van de bevalling heen zou leiden.
Toen hoorde zij een stem die haar zei: “Vrees niet, vrouw, want gij 
zult ongedeerd een licht ter wereld brengen, dat het licht zelf met 
meer helderheid zal doen schijnen,”’
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Het pasgeboren meisje werd daarom met de naam Clara gedoopt.5 
Van het meisje Clara vertelden de getuigen later,6 dat zij heel 
vroom en goed was, altijd behulpzaam, vriendelijk en vrijgevig. 
Zelfs haar eigen eten gaf zij dikwijls aan de armen die aan de 
poort kwamen. Het ouderlijk huis stond aan het San Rufinusplein, 
naarst de kerk en tegen de stadsmuur aan. Franciscus preekte 
in die kerk en Clara was onder de indruk van zijn evangelische 
oproep tot armoede en zuiverheid. Franciscus, die toen met zijn 
gezellen in Portiuncola verbleef, niet ver van Assisi, zocht contact 
met Clara. Na een aantal geheime ontmoetingen tussen Clara en 
Franciscus, waarbij zij vergezeld was door haar vriendin Bona van 
Guelfuccio en Franciscus zijn vriend en gezel Filippo Longus bij 
zich had, verliet Clara in de nacht van Palmzondag 1212 onop-
gemerkt het ouderlijk huis om zich bij de minderbroeders te 
voegen. Waarschijnlijk is zij daarbij geholpen door Pacifica, een 
oudere zuster van Bona, die zich korte tijd later bij Clara voeg-
de.7 Aangenomen wordt, dat Bisschop Guido van Assisi, aan wie 
Franciscus dikwijls om raad vroeg, op de hoogte was van Clara’s 
vlucht en ervoor gezorgd heeft dat deze niet meteen werd ont-
dekt. Buiten de stadspoort wachtten enkele minderbroeders haar 
op; die brachten haar naar het kerkje Santa Maria degli Angeli 
te Portiuncula, waar Franciscus haar ontving. Nadat zij hem haar 
scheidingsbrief had overhandigd, legde zij haar rijke kleding af 
en trok het grauwe kleed van de ‘arme vrouwen’ aan. Franciscus 
knipte haar hoofdhaar af en zette haar de kap op. De broeders 
brachten haar toen naar het vrouwenklooster van San Paolo delle 
Abbadesse, dat een erkende uitwijkplaats was voor vrouwen die 
uit de ‘wereld’ wilden treden. Toen woedende familieleden daar 
kwamen om haar, eerst door overreding toen door geweld, terug 
te halen, greep Clara het altaarkleed vast, ontblootte haar kaal-
geknipte hoofd en verklaarde dat zij zich niet van de dienst aan 

5 Dit vermeldde Thomas van Celano in zijn levensbeschrijving van Clara. De 
Italiaanse naam ‘Chiara’ betekent ‘helder’; Ortolana komt van ‘Hortulana’, 
dat is ‘tuinster’.

6 In het proces voor de heiligverklaring van Clara (1253-1255).
7 Bona was op dat moment in Rome op pelgrimage. Zij is getrouwd en heeft 

later in het proces getuigd.
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Christus zou laten aftrekken.8  De mannen uit Assisi dropen toen af.  
Toen de gezellen van Franciscus een verblijf voor de ‘arme vrou-
wen’ gereed gemaakt hadden in San Damiano, vestigde Clara 
zich daar. Haar jongere zuster Agnes had zich inmiddels bij haar 
gevoegd. Weldra kwamen er nog enkele vrouwen uit Assisi bij, 
allen van voorname afkomst, onder wie Pacifica en Clara’s jong-
ste zuster Beatrice. De volgende tweeënveertig jaren heeft Clara 
doorgebracht in het klooster San Damiano. Haar moeder heeft, 
na de dood van Heer Favarone, haar laatste levensjaren ook daar 
gewoond en is er gestorven.

De strijd die Clara haar leven lang met taaie vasthoudendheid en 
uiteindelijk succes gevoerd heeft, hing samen met de ontwikke-
lingen in de Kerk van Rome. Het optreden van groepen mannen 
en vrouwen, die bedelend en evangeliserend rondtrokken, bete-
kende voor de clerus een bedreiging van de Katholieke Kerk. In de 
kloosters waren de mogelijkheden voor vrouwen reeds beperkt. Zij 
mochten niet meer zonder pauselijke toestemming reizen en pre-
diken, zoals Hildegard van Bingen deed.9 Ook was het onderwijs 
aan meisjes in de abdijkloosters afgeremd; wie niet kon lezen en 
schrijven, ‘hoefde’ het niet te leren. Op het Concilie van Lateranen 
in 1215, dat onder meer bedoeld was om orde op zaken te stellen 
in de wildgroei van geestelijke groeperingen, was vastgesteld dat 
er geen nieuwe orden meer gesticht mochten worden en dat alle 
orden een reeds bestaande, kerkrechtelijk goedgekeurde Regel 
moesten navolgen. Voor de vrouwen van San Damiano, die nog 
geen erkende leefregel hadden, hield dit in dat zij moesten gaan 
leven naar de Regel van Benedictus, waarin absolute bezitloos-
heid niet voorzien was en strenge hiërarchische gehoorzaamheid 
was voorgeschreven. Clara wees zowel materiële bezittingen als 
hiërarchie radicaal af. Zij verzocht persoonlijk Paus Innocentius 
III om dispensatie van het hebben van bezittingen. Deze paus, 
die wel de macht van het kerkelijk instituut wenste te versterken 
maar tevens, meer dan zijn confraters, ruimte wilde geven aan  

8 Op negatie van deze handeling stond de straf van excommunicatie. Zie 
ook Kongen 1:50-53.

9 Hildegard leefde in een Benedictijner klooster van 1106-1179.
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verscheidenheid in de vormgeving van geestelijke leven binnen 
het katholieke geloof, verleende aan San Damiano in 1215/16 het 
‘Privilege van armoede’. Hij stierf in 1216. Kardinaal Hugolinus, 
aan wie door zijn  opvolger in 1218 het pauselijk toezicht opge-
dragen werd over alle ‘woonverblijven van in beslotenheid levende 
arme vrouwen’ in de provincie, heeft dit privilege weliswaar geres-
pecteerd, maar herhaaldelijk er bij Clara op aangedrongen dat San 
Damiano geld en goederen zou aanvaarden om minder afhankelijk 
te zijn van aalmoezen. Toen Clara dit bleef weigeren, bekrachtigde 
Hugolinus, inmiddels Paus Gregorius IX geworden, het ‘privilege 
van armoede’ voor San Damiano in 1228. Er waren maar enkele 
vrouwenkloosters aan wie dit voorrecht werd verleend. De kerke-
lijke leiders vonden het risico ervan blijkbaar te groot, hetgeen niet 
ongegrond was. 

Na het overlijden van Franciscus waren Clara en haar gezellin-
nen kwetsbaarder geworden. Weliswaar had Franciscus in zijn 
Testament zijn broeders opgedragen, nu en in de toekomende tijd 
goed voor de zusters van San Damiano te zorgen, mar niemand 
garandeerde dat zij dat ook altijd belangeloos zouden doen. De 
zusters leefden in clausuur; hun contemplatieve leefwijze liet wel 
ruimte voor handenarbeid zoals weven en borduren, maar voor 
hun levensonderhoud waren zij afhankelijk van wat haar, meestal 
door de franciscaanse broeders, gebracht werd. Een beperkt 
aantal, daarvoor aangewezen zusters verzamelden gaven door 
nederige arbeid buiten het klooster. Voor degenen die het kloos-
ter wilden binnengaan, waren er strikte voorwaarden gesteld. Ook 
voor de overste en de portierster golden voorschriften wat betreft 
haar bewegingsvrijheid. Onder Gregorius IX werd de clausuur, die 
in de Regel van Benedictus ruimte voor interpretatie liet, tot een 
gevangenis waar het de vrouwen betrof.

Clara heeft altijd geweigerd zich ‘abdis’ of ‘overste’ te noemen. In 
haar Testament noemde zij zichzelf  ‘Clara, dienares van Christus 
en van de arme zusters van het klooster van San Damiano’. En in 
de zegen, die zij kort voor haar dood in 1253 heeft uitgesproken, 
noemde zij zich ‘dienstmaagd van onze Heer Christus, plantje van 
onze zalige Vader, de heilige Franciscus’. In de getuigenverklarin-
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gen na haar overlijden noemden de meeste zusters haar ‘zalige 
Moeder’ of ‘Vrouwe Clara’.
Uit brieven en andere documenten blijkt, dat Clara tijdens en 
na het leven van Franciscus op zelfstandige wijze heeft gewerkt 
met de haar toegestane ruimte. Al voordat Hugolinus het heft in 
handen nam, had Clara zelf en via haar zusters vele andere vrou-
wen geïnspireerd om ook gemeenschappen te stichten waar het 
armoede-ideaal in de praktijk werd gebracht. Hugolinus droeg na 
zijn benoeming tot Paus in 1227 de zielzorg voor de zusters op 
aan de franciscaanse broeders. Dat was tegen hun zin; daarom 
werd Kardinaal Rainaldo, secretaris van de nieuwe Paus Gregorius 
IX, benoemd tot toezichthouder. Onder de minderbroeders waren, 
na het wegvallen van hun Vader, onenigheden ontstaan over het 
aannemen van geld. Maar toen de paus in 1230 aan de broeders 
verbood San Damiano te bezoeken zonder speciaal verlof van de 
Apostolische Stoel, kwamen de zusters in opstand. Enkele van de 
broeders waren zeer geliefd bij haar, met name Filippo Longus, 
die geleerd preken kon, en broeder Elias, ook nadat hij door de 
franciscanen was afgezet uit zijn functie van generale minister. 
Clara deelde de paus mee, dat zij voortaan alle brood van de 
bedelbroeders zou weigeren, ‘nu de zusters geen bedelbroeders 
voor het brood van de geest meer hadden’. Gregorius IX haalde 
bakzeil en gaf de zaak in de handen van de generale minister der 
franciscanen.

Clara’s leven in beslotenheid

Door het contemplatieve karakter van de vrouwengemeenschap 
die hij ’Bruiden van Christus’ noemde, te benadrukken, heeft 
Hugolinus getracht de ‘arme vrouwen’ af te houden van haar evan-
gelische opdracht in de wereld buiten het klooster. Werden Clara 
en haar zusters zo betrokken in het kerkpolitieke machtsspel van 
die tijd? Hoewel Clara de bruidsmystiek heeft overgenomen, met 
name in haar brieven aan Agnes van Praag bleef voor haar de 
‘heilige armoede’ het zwaarst wegen. Daarover is meer dan eens 
onenigheid geweest tussen Clara en de pauselijke toezichthou-
ders, de kardinalen Hugolinus en Rainaldo.



- 26 -

Vrouwen aan het Venster

Clara heeft nooit toegegeven. Daar zij de gave van genezing bezat 
en vele zieken, gebrekkigen en van de duivel bezetenen genas, 
verwierf zij een groot gezag, zowel binnen het klooster als in de 
wijde omgeving. Dat de huurlegers van de Duitse keizer Frederik 
II, de Saracenen, in 1240 en 1241 ervan afzagen het klooster 
binnen te dringen en het beleg van de stad Assisi opgaven, werd 
toegeschreven aan haar gebed.

De briefwisseling met Agnes van Praag, waaruit vier brieven van 
Clara bewaard zijn, heeft Clara’s geestelijke leven verdiept. Uit 
haar brieven blijkt, dat Clara een geletterde vrouw was, al zal 
zij niet geleerd geweest zijn. De mystieke beleving van maagde-
lijkheid en bruid van Christus zijn heeft Clara in deze brieven in 
dichterlijke taal uitgedrukt.
De toenemende druk uit Rome op de arme in beslotenheid 
levende vrouwen om een algemene leefregel te aanvaarden, 
waarin voor absolute armoede geen ruimte was, bracht Clara 
ertoe om zelf een levensvorm te maken voor San Damiano. Zij 
schreef deze waarschijnlijk tussen 1247 en 1250, voordat zij zo 
ziek werd dat iedereen dacht dat zij ging sterven. Dat gebeurde 
toen niet, maar Clara bleef ziek, aan haar bed gekluisterd. In 
1252 bezocht kardinaal Rainaldo haar; toen vroeg zij hem om 
in te stemmen met de door haar geschreven levensvormen 
en de paus te vragen er zijn goedkeuring aan te hechten. Haar 
geestelijke gezag moet groot geweest zijn, want wat aan Agnes 
van Praag was geweigerd, werd aan Clara toegestaan. Paus 
Innocentius IV kwam persoonlijk aan haar ziekbed. In augustus 
1253 keurde hij de leefregel voor de Clarissen goed. De brie-
ven van goedkeuring bereikten Clara op 10 augustus, gebracht 
door een franciscaner broeder. ‘En’, getuigde zuster Filippa, 
‘hoewel zij dicht bij de dood was, bracht zij zelf die goedkeuring 
naar haar mond om die te kussen’. De volgende dag stierf Clara.  
Het proces voor Clara’s heiligverklaring begon twee maanden 
later. Op 15 augustus 1255 vond deze plaats in de kathedraal 
van Anagni.10 Kardinaal Rainaldo was inmiddels paus geworden; 

10  Daar resideerde het  hof van Paus Alexander IV.
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als Alexander IV las hij de Bulle van heiligverklaring voor. De inlei-
dende woorden bekrachtigden wat aan Vrouwe Artolane was 
voorgezegd:

‘Clara, die uitblinkt door haar schitterende verdiensten, schijnt als 
een helder licht in de hemel door de helderheid van haar heerlijk-
heid, en op de aarde door de afstraling van haar verheven won-
deren.’
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HADEWIJCH VAN BRABANT
(midden dertiende eeuw); bekende onbekende

‘Van mijn tiende jaar af ben ik door de hartelijke minnen zó 
nauw beheerst geworden, dat in in de eerste twee jaren dat ik 
erop inging dood gegaan zou zijn, had God me, vergeleken bij 
de gewone mensen, geen uitzonderlijke kracht gegeven en mijn 
natuur hersteld met Zijn wezen. Hij gaf me namelijk al vlug de 
rede, die voor een deel met menige schone openbaringen verlicht 
werd, en ik heb van Hem menige schone gift gehad doordat Hij 
zichzelf liet voelen en liet zien, en door al de tekens die ik in mijn 
nauwe toewijding aan de minne tussen Hem en mij ondervond, 
zoals vrienden elkaar weinig plegen te verhelen en veel mee te 
delen, wat het meest gebeurt door elkaar nauw te voelen en door-
en-door te proeven en op te drinken en te verzwelgen’.

Brief XI, regel 10-27

Hadewijchs portret moet een zelfportret zijn. Over haar levensloop 
en levensomstandigheden is niets door anderen vermeld. Zij kan 
alleen gekend worden uit haar eigen geschriften, die gesteld zijn 
in de volkstaal aan de lage landen, het Diets. Hadewijch was een 
begijn, die omstreeks 1240 haar levenswerk op schrift stelde in 
een gebied dat nu Belgisch Brabant heet.
De begijnenbeweging ontstond aan het einde van de twaalfde 
eeuw in de steden van het Rijnland. Het was een evangelische 
beweging van vrouwen, die niet in een klooster wilden leven 
en ook niet wilden trouwen of hertrouwen. Zij vonden elkaar in 
een apostolische leefwijze, die gekenmerkt was door soberheid, 
arbeid om de kost te verdienen, dagelijks gebed en verering van 
de Heilige Eucharistie. Zij werden ‘mulieres religiosae’ (godvruch-
tige vrouwen) genoemd. In de volksmond heetten zij ‘begijnen’. 
Sommigen woonden alleen, met haar dienstbode(n), anderen in 
een groepje tezamen, in een huis in de stad, dichtbij een kapittel-
kerk of een collegiale kerk. De kapittelheer had de zorg voor haar 
geestelijke leven, als biechtvader, priester en voorganger in het 
getijdengebed. 
De begijnen legden geen eeuwige gelofte af, maar verbonden zich 
privé tot een kuis leven en tot gehoorzaamheid aan haar geestelijke 
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leidster of aan een biechtvader. Zij verenigden zich in een con-
gregatie11 onder de leiding van een gekozen ‘meesteres’, die zij 
vrijwillig gehoorzaamden zolang zij tot het ‘gezelschap’ wilden 
behoren. Uit mededelingen van Hadewijch in haar geschriften 
wordt afgeleid, dat zij ‘meesteres’ was van zo’n congregatie. Zij 
richtte zich in haar brieven tot haar ‘vriendinnen’, ook die buiten 
de congregatie waarvan zij de leiding had.

De begijnen van de begintijd, omstreeks 1200, waren afkom-
stig uit welgestelde families van landadel of stadspatriarch. In 
de snel groeiende steden, waar veel rijke families zich gevestigd 
hadden, was ook een stadsproletariaat van de armen ontstaan. 
Ongehuwde jonge vrouwen van landadel kwamen in de steden 
wonen om zich nuttig te maken met ziekenverzorging en andere 
vormen van sociaal werk. Ook weduwen en gescheiden vrouwen 
sloten zich aan bij deze ‘beghijnen’.
Aangenomen wordt , dat Hadewijch een begijn was van adellijke 
afkomst en in een stad woonde bij een collegiale kerk, waarin zij 
deelnam aan het getijdengebed en de eucharistieviering. Haar 
nalatenschap bestaat uit eenendertig brieven, vijfenveertig stro-
fische gedichten, achtentwintig ‘mengelgedichten ’12 en twaalf 
visioenen, gecomponeerd tot een boekwerk, dat afgesloten is met 
een ‘lijst van volmaakten’, dat zijn personen die ‘volgroeid in de 
minne’.13

Uit de lijst van gestorvenen ‘volmaakten’ blijkt dat zij leefden na 
de dood van Hildegard. ‘die al de visioenen zag’. Onder de ‘nog 
levende volmaakten’ noemde Hadewijch ‘zeven die als eremiet op 
de muren van Jeruzalem wonen’. Die situatie kan bestaan hebben 
na de laatste kruistocht en voor de verovering van Jeruzalem door 
de moslims, dus tussen 1240 en 1245.
Uit de geschriften die Hadewijch heeft nagelaten blijkt, dat zij een 
erudiete vrouw was, onderlegd in de vrije kunsten, bekend met de 
werken van de vroege kerkvaders, vooral Augustinus, en van de  

11  Deze werden ‘congregationes beghinarum disciplinatorum’ genoemd.
12  Dat zijn lange brieven-op-rijm, ook wel ‘miscellania’ genoemd.
13  de ‘Lijst van volmaakten’ omvat ongeveer evenveel mannen als vrouwen.
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middeleeuwse theologen Bernardus van Clairvaux en Willem van 
St. Thierry. Ook was zij vertrouwd met de Bijbel, zowel het Oude als 
het Nieuwe Testament. En zij beheerste perfect de dichtkunst van 
de ‘trouvères’, de minnedichters van haar tijd.
Hadewijch schreef in haar landstaal, het Diets, brieven en gedich-
ten, gericht aan en bestemd voor haar ‘vriendinnen’. Zij was de 
eerste vrouw, voorzover bekend, die in een voor leken bevattelijke 
taal geschreven heeft over geestelijke onderwerpen. Hadewijch 
was behalve begijnenleidster ook theologe en mystica. Als kind 
reeds begiftigd met mystieke ervaring, ontwikkelde zij zich tot een 
visionaire geestelijke leidsvrouw, die in welluidend proza en poëzie 
heeft duidelijk gemaakt, hoe gelovige vrouwen een innige omgang 
met God konden bereiken en tegelijkertijd in de samenleving nut-
tig werkzaam konden zijn.
Aannemelijk is, dat Hadewijch haar gezag ontleende aan haar 
sterke persoonlijkheid, haar theologische geleerdheid en aan haar 
bekwaamheid als liederendichteres. Zij vertolkte op meesterlijke 
wijze de spiritualiteit van vrouwen in de dertiende eeuw: het lief-
desverlangen van de gelovige ziel, waarin de bruidsmystiek wel 
een belangrijke plaats had, maar nog niet geheel vergeestelijkt 
was. Haar godsdienstige boodschap was onverdacht christelijk, 
bijbels gefundeerd. In haar visionaire geloofsbeleving stelde Jezus 
Christus, de gekruisigde, God voor de mensen tegenwoordig en 
riep haar op tot navolging van Hem in dienende liefde voor de 
mensen.

Hadewijch: visionaire en begijnenleidster

De visioenen vormen als het ware de grondstof voor Hadewijchs 
gehele werk. Zij beschreef deze als een leerweg, waardoor zij – 
soms gewillig soms tegenstribbelend – helderheid ontving over de 
leefwijze die van haar verwacht werd: waarachtig mens zijn  onder 
de mensen, naar het  voorbeeld van de mens Jezus Christus. Zij 
moest zelf leren inzien en aanvaarden, dat zij de minne-genieting 
die zij had ervaren en die haar deed hunkeren naar meer, ook tij-
denlang moest ontberen terwijl zij toch haar taak in de wereld met 
trouw moest blijven doen. In tijden van geestelijke verlatenheid 
stond het bestaan haar tegen. ‘Mij grouwelt dat ic leve’, schreef 
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zij.14 Tot klaarheid komen omtrent zichzelf en God en ‘gerechtig’ 
leven met een nog onvervulde belofte, dat hield zij ook voor aan 
haar vriendinnen, die zij begeleidde op de weg naar de volwassen-
heid in ‘volmaakte minne’.
Zo begint haar eerste brief:

‘God die de clare minne die onbekint was verclaerde bi siere dog-
het daer hi alle doghet bi verlichte in siere claerheid der minnen, 
Hi moet u verliechten ende verclaren metter claerre claerheit daer 
Hi hem selven claer met es ende al sinen vrienden ende sinen 
naesten gheminden.’15

Hadewijch wilde geen slaafse navolging. Sleutelwoorden in haar 
brieven en gedichten zijn ‘fier’ en ‘fierheid’. Fier zijn betekent, dat 
de mens zich zijn adel van naar Gods beeld geschapen zijn bewust 
blijft, zoals Psalm 8 zegt:

‘Wat is de mens, dat Gij zijner denkt,
en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?
Toch hebt Gij hem bijna goddelijke gemaakt
en hem met heerlijkheid en luister gekroond.’

Dat dit ook voor de vrouw geldt, was voor Hadewijch aan geen 
twijfel onderhevig.
Mens zijn en blijven in die fierheid betekent strijd; de mens moet 
telkens het gevecht aangaan tegen allerlei aanslagen van bui-
ten-af en van binnen-uit. Hiervoor gebruikte Hadewijch woorden 
uit de riddercultuur, zoals ‘kempe’ en ‘avontuur’.

Voor zichzelf koos Hadewijch haar voorbeelden uit de Bijbel-
verhalen. Jakob, die vocht met de engel tot aan de dageraad en 
overwon, zij het voor het leven mank geslagen. Job, die onverdiend 
moest lijden en zijn onschuld tegenover God volhield tegen alle 
menselijke gepraat in. Jozef, door zijn jaloerse broers verkocht als 
slaaf en geworden tot rechter over zijn vaders nageslacht.

14  Lied XVII, vierde couplet.
15  Zie voor de vertaling hiervan onder Brieven (Hoofdstuk V).
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En Johannes, gevangene omwille van het geloof, verbannene op 
Patmos, schouwend in de toekomende tijd.
Volwassen leven in de minne en in de omgang met mensen zag 
Hadewijch als: aanpakken en loslaten, zich inzetten en terugtre-
den, betrokken zijn en afstand nemen. Dat hield zij ook voor aan 
haar vriendinnen.

‘Te alre doghet wes onstich snel;
En onderwinter di niet el.
Ende ghebrect in ghenen dinghen,
En werct te ghenen sonderlinghen.
Te alre noet hebbet onste ende ontfermen,
Ende en nemt niet in u beschermen.
Dit haddic di gherne langhe gheseghet:
Want mi wel groet op ’t herte leghet.
God doe u kennen wat ic mene,
Inder eneghe Minnen naturen allene.’16

Als mystica en begijnenleidster ondervond Hadewijch tegenslagen. 
Niet alleen liet de goddelijke nabijheid haar bij tijden in de steek; 
ook uit de kring der vriendinnen was er tegenwerking. Lang niet 
alle begijnen, die zich onder haar leiding hadden gesteld, konden 
of wilden haar hoge weg volgen. Uit de vermaningen die Hadewijch 
in haar brieven gaf, blijkt in welke valstrikken de jonge begijnen 
terechtkwamen. Ootmoedig zijn zonder zelfvernedering, gerechte 
werken doen niet om loon maar uit ‘fiere minne’, niet vervallen 
tot ‘zonderlingheden’ maar ook niet tot overdreven ‘doenerigheid’, 
dat waren opgaven waaraan niet alle religieuze vrouwen konden 
voldoen. Van sommigen heeft Hadewijch verhulde tegenstand 
ondervonden; sommigen zijn haar ‘gezelschap’ ontrouw geworden.
Daar kwam bij, dat het ‘vrije’ bestaan van de begijnen omstreeks 
1240 reeds bedreigd werd door de veroordeling van clericale 
zijde. In 1230 was de kerkelijke inquisitie formeel ingesteld; via 
verdachtmaking kwamen ‘ketters’ in handen van fanatieke monni-
ken en werden ter dood veroordeeld. In haar ‘lijst van volmaakten’ 

16 Uit Brief XVII. ‘Doghet’ =deugd/kracht; ‘onderwinter’ = ermee bezig blij-
ven; ‘onste’/’onstig’ = genegen(heid); ‘sonderlinghen’ = overdreven  ijver.
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noemde Hadewijch als negenentwintigste: ‘een beghine die mees-
ter Robbaert doedde om hare gherechte minne’. Aangenomen 
wordt, dat Rover leBourge, een tot dominicaan bekeerde kathaarse 
perfectus, die tussen 1235 en 1238 in Vlaanderen was, deze 
begijn op de brandstapel heeft gebracht. Van zichzelf vermeldde 
Hadewijch, dat zij eens moest ‘vluchten naar het achterland’. 
Waarschijnlijk heeft zij zich toen tijdelijk teruggetrokken in het 
klooster van Aywières op het platteland van Brabant. Niemand 
weet, hoe Hadewijch haar leven beëindigd heeft. Zij is en blijft een 
onvergetelijke onbekende.
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IX. Besluit

Omstreeks 1250 was de mogelijkheid voor begaafde vrouwen om 
zich op zelfstandige wijze spiritueel te uiten, beperkt geworden. 
De besluiten van het vierde Lateraans Concilie (1215) hadden ver-
strekkende gevolgen voor het geestelijke klimaat in West-Europa.
In de kloosters moest de Regel van Benedictus strikt gevolgd wor-
den; voor geestelijke experimenten was daar nauwelijks ruimte 
meer. Door het aanvaarden van Urbanus’ aanbeveling (1263) had-
den de meeste clarissen-gemeenschappen haar evangelisch elan 
opgegeven. Zij waren een gewone contemplatieve Orde geworden. 
De strenge clausuur in de vrouwenconventen beperkte het contact 
met de buitenwereld tot een minimum. Voor de monialen waren 
de vensters door tralies en gordijnen vrijwel permanent gesloten.

De conciliebepalingen hadden het instituut Kerk ook een stevige 
greep verschaft op de seculiere samenleving, waarin het katho-
lieke christelijke geloof een monopoliepositie verworven had. 
Door middel van de verplichte jaarlijkse biecht en deelname aan 
de Paascommunie had de clerus een effectief toezicht gekregen 
op het geloofsleven van de leken. Wie afweek van de kerkelijke 
voorschriften kon als ‘ketter’ worden aangemerkt. De kerkelijke 
Inquisitie, die omstreeks 1230 actief begon te worden, deed ver-
dachten terechtkomen in een onderzoeksproces onder leiding van 
bisschoppen die door de paus benoemd waren. De wereldlijke 
overheden waren verplicht mee te werken aan de melding van ‘dis-
sidenten’. op straffe van excommunicatie. Het kerkelijk gezag was 
zo gecentraliseerd en stevig verankerd in de geordende samen-
leving. De Orde der Dominicanen, opgericht in 1216, heeft vele 
ijverige ketterjagers opgeleverd. Zij werden in hun ‘arbeid’ dikwijls 
gesteund door leken, die in de dissidenten een bedreiging van hùn 
gevestigde orde zagen.1

1 Paul Mommaers, Hadewijch, Schrijfster, Begijn, Mystica, Kampen 1989, 
Hoofdstuk IV: De begijnen in conflict.
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De vrouwen die buiten de kloosters zelfstandig een apostolische 
leefwijze leidden, zoals de begijnen in Vlaanderen en Brabant, 
kwamen terecht in een onduidelijke positie tussen de offici-
ele kerk en de ‘wereld’. Zij liepen een grote kans als dissidente 
in de hand van de Inquisitie te vallen. Na de ‘begijn die mees-
ter Robbaert doodde’ hebben vele religieuze vrouwen haar leven 
op de brandstapel beëindigd. Daar haar uitingen, voorzover die 
opgeschreven waren, mee verbrand zijn, is alleen uit de proces-
verslagen bekend wat haar ‘ketterijen’ inhielden. Deze protocollen 
zijn echter even weinig betrouwbaar als die van de processen tot 
heiligverklaring. Een uitzondering is de begijn Marguerite Porete, 
die in 1310 te Parijs op de brandstapel stierf; van haar zijn eigen 
geschriften gevonden, waaruit op te maken is dat zij niet alleen 
de Regel afwees, maar ook de ‘grote’ Kerk en de bemiddeling van 
kerkelijke functionarissen voor de persoonlijke omgang met God 
en Zijn genadegaven. Onder de door de Inquisitie veroordeelden in 
de veertiende eeuw en later zijn opvallend veel vrouwen. Voelden 
vooral vrouwen zich aangetrokken tot ‘ketterse’ bewegingen als de 
Vrije Geest en de Katharen? En zo ja, hoe is dat te verklaren? Deze 
vragen zijn voor theologen en antropologen in onze tijd aanleiding 
tot bronnenonderzoek.2 Indien het mogelijk is te weten te komen, 
hoe godsdienstige en sociale condities het geestelijk leven van 
vrouwen en haar positie in de samenleving in de late middeleeu-
wen hebben beïnvloed, kan dat ook voor onze tijd van belang zijn.

Onmiskenbaar is, dat een poging tot ‘emancipatie’ van vrouwen 
in de dertiende eeuw is gestuit. In de geschreven boodschappen 
van Heloïse, Hildegard, Clara en Hadewijch wordt het proces van 
opgang en neergang in zelfstandige vrouwelijke spiritualiteit aan-
schouwelijk. Langzaam maar zeker zijn de ‘uitmuntende’ vrouwen, 
van wij zij voorbeelden zijn, teruggedrongen uit het openbare leven.

De veertiende eeuw bracht oorlogen en pestepidemieën. Die 
hebben in West-Europa sociale en economische ontreddering 
bewerkstelligd. Voor vrouwen betekende dat een ongunstige 

2 D. van Paassen en A. Passenier (red.), Op zoek naar vrouwen in ketterij en 
sekte. Een bronnenonderzoek, Kampen 1993.
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conditie als zij haar intellectuele en spirituele begaafdheid wil-
den vormgeven. De klassieke renaissance die volgde, was niet 
vrouwvriendelijk. In West-Europa zijn de vrouwen steeds meer 
teruggedrongen tot haar ‘natuurlijke’ functies van voortplanting en 
verzorging. Nog zijn de effecten van dit culturele proces duidelijk 
merkbaar in kerk en samenleving. De vraag, in hoeverre de wer-
kelijke ‘aard’ van vrouwen hierin een rol gespeeld heeft, is uiterst 
actueel.

Door de spirituele werkelijkheid van vier vrouwen, die betrekkelijk 
vrij uit de vensters van haar ziel naar buiten hebben geschouwd, 
in haar eigen bewoordingen weer te geven, moge dit boek een bij-
drage leveren aan een nog jong onderzoek betreffende de helft 
van de mensheid, die ‘vrouw’ heet.
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RITA SCHILLING

Het leven: een ontdekkingstocht

De biografie van Rita Schilling door 
haar echtgenoot Rudolf Boon. Hoe zij 
als derde van de zes kinderen in een 
gezin moet vechten voor een ‘eigen’ 
plek, haar verblijf in het jappenkamp 
en de blijvende invloed daarvan op de 
rest van haar leven en hoe zij alsnog op 
latere leeftijd gaat studeren: klinische 
psychologie, sociale gerontologie, 
wijsbegeerte en spiritualiteit.

ISBN 978 90 5263 503 3
90 pag. prijs € 10,00

HILDEGARD VAN BINGEN

Bazuin van het levende licht, 
vijf visioenen

In dit boek komen de vijf facetten van 
Hildegards visioenen, waaraan zij haar 
inzichten heeft ontleend, ter sprake: 
de ziel, de engelen, de verschijningen 
van God, de heilsgeschiedenis en de 
verwachting van het einde der tijden. 
Zoveel mogelijk is Hildegard hierover 
zelf aan het woord. Door dit boek kan 
de visionaire kennis van Hildegard 
toegankelijk worden voor mensen van onze tijd.

isbn 978 90 5263 505 7

236 pag. prijs € 19,50
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een (on)verwacht einde
Op 7 april 2014 overleed Rudolf Boon en op 12 april, vijf dagen 
later, zijn echtgenote Rita Schilling. Hun wensen ten aanzien van 
de publicatie van hun werk worden echter gekoesterd en naar 
beste kunnen uitgevoerd. 
Uit respect en ter nagedachtenis aan dit markante echtpaar…

VERLOREN JEUGDJAREN
1942-1946

Bijna niemand kende het Indische 
verleden van Rita Schilling, met haar 
(zelfvernietigde) dagboeken, de bewaard 
gebleven gedichten en tekeningen, haar 
latere kampverslag voor de onwetende 
familie in Holland, de evacuatie naar 
Thailand en uiteindelijk de repatriering.
Bijna niemand kende zó haar verleden, 
totdat publieke opinie en politiek, vijftig 
jaar na dato haar dwongen om te kijken 
naar de verloren jaren van haar jeugd. 
Zij besloot wat zij nog had alsnog prijs te 
geven aan de openbaarheid, door  
dit boek.

ISBN 978 90 5263 504 0 
110 pag. prijs € 15,00 



De eeuwen door hebben vrouwen onopvallend haar rol gespeeld, achter 
de muren van een door mannen georganiseerde maatschappij. Soms 
kwam een vrouwengestalte naar voren wier naam in de geschiedenis 
bewaard gebleven is.
De periode van 1100 tot 1250 was voor West-Europa een tijd van 
nieuwe, boeiende mogelijkheden. De verspreiding van de Latijnse 
taal maakte overdracht van kennis en ideeën mogelijk. Dichtkunst en 
muziek bloeiden op.
Begaafde meisjes van hoge afkomst konden binnen de beschermende 
omheining van een klooster scholing ontvangen. Sommigen van 
haar vonden in een vrouwenconvent, later in een leefgemeenschap 
van ‘begijnen’, gelegenheid om zich op eigen wijze te uiten. Door de 
vensters van een laatmiddeleeuwse cultuur klinken haar stemmen door 
- bewaard gebleven in brieven, liederen en visionaire documenten.

Door de spirituele werkelijkheid van vier vrouwen, die betrekkelijk vrij 
uit de vensters van haar ziel naar buiten hebben geschouwd, in haar 
eigen bewoordingen weer te geven, moge dit boek een bijdrage leveren 
aan een nog jong onderzoek betreffende de helft van de mensheid, die 
‘vrouw’ heet.

Rita Schilling (1926-2014) was klinisch psycholoog. Na haar 
pensionering studeerde zij sociale gerontologie, wijsbegeerte en 
spiritualiteit. Schilling hield geregeld voordrachten over mystiek bij 
middeleeuwse vrouwen, onder wie Hildegard van Bingen. Zij doceerde 
middeleeuwse spiritualiteit aan de hogeschool voor ouderen (HOVO) te 
Amsterdam. Van haar hand verschenen: Hildegard van Bingen, bazuin 
van het levende licht vijf visioenen en Verloren jeugdjaren; 1942-1946 
(1995).

theologische uitgeverij Narratio ISBN 978 90 5263 506 4




