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VII

[I. Tekst en commentaar]
Woord vooraf
Dit deel, met den tekst van HADEWIJCH'S Visioenen en de noodige ophelderingen,
is niet volledig zonder het tweede, de INLEIDING, die, hopen wij, spoedig volgen zal.
Daar ik mij voorbehoud in deze INLEIDING rekenschap af te leggen van de wijze
waarop ik deze uitgave heb begrepen, moge het, in dit WOORD VOORAF, volstaan,
het noodige bijeen te brengen, wat tot het gebruik zelf van dit deel wordt vereischt.
De tekst is die van hs. C. De cursief gedrukte woorden zijn de noodzakelijk geachte
verbeteringen; waar niets anders in de varianten wordt gezegd, staat dan de lezing
van hs. A., terwijl de oorspronkelijke lezing van C onder de varianten wordt
aangegeven, zoodat ieder toch juist weten zal wat in de hss. staat. Feitelijk kan ieder
lezer voor zich zelf, met behulp van de varianten, den tekst van ieder handschrift
herstellen.
De cursief gedrukte letters zijn de oplossingen van de verkortingen van het
handschrift. De schuine streepjes zijn punten in het hs.; de vet gedrukte letters zijn
de met kleur doorgehaalde letters; de hoofdletters, eveneens hoofdletters uit het hs.
zelf. Deze teekens van punctuatie, door den kopiist aangebracht, zijn echter weinig
betrouwbaar; de moderne ponctuatie geeft mijne opvatting van den tekst.
In den rand staan: 1. rechts, de numeroteering van hs. C: in den tekst staat
daarnevens een dubbele streep, die aangeeft waar juist de nieuwe bladzijde begint;
links, in gewone letter, de numeroteering van hs. A; in romeinsche letter, de
numeroteering van hs. B. 2. De aanteekeningen uit de hss.: de meeste zijn uit hs. A;
anders maken de letters C en B bekend, dat ze uit die hss. werden overgenomen. Één
sterretje na een aanteekening beteekent dat die van een latere hand is; twee sterretjes,
dat ze boven of onder aan de bladzijde staat.
Zoolang bij een variante geen letter staat, beteekent dit, dat beide hss. A en B
dezelfde lezing hebben.
De werken van HAD. worden aldus verkort aangegeven: V. of Vis. de Visioenen;
hieruit wordt de Lijst der Volmaakten aangehaald door de letter 1.
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Br. = de Brieven; Stg. = de Strophische gedichten; Rg. = de Rijmgedichten.
Bij de aanhalingen geeft het eerste cijfer het nummer aan van het vermelde werk,
de volgende cijfers tot aan een; de regels; de letter r. verwijst naar den regel van dat
deel van het werk waarvan spraak is.
Een verwijzing als: vis. 6, 13, 23, 56; 9, 34, 67, 78; 14, 45, 78 zal men derhalve
aldus begrijpen: Visioen 6, regels 13, 23 en 56; visioen 9, regels 34, 67, 78; visioen
14, regels 45 en 78.
Andere verkortingen, als i.r. = in rand; d.l.h. = door latere hand; geexp. =
geexponctueerd; doorgeh. = doorgehaald. enz. zal ieder voor zich zelf gemakkelijk
kunnen oplossen.
Ik wil hier reeds bedanken al degenen die mij door raad of daad hebben geholpen,
om deze uitgave tot stand te brengen. In 't bijzonder noem ik E.P. Dr L. REYPENS,
die mijn handschrift zeer zorgvuldig heeft nagezien, en wiens op- en aanmerkingen,
inlichtingen, wijzigingen, verbeteringen, enz. er wel zullen toe bijgedragen hebben,
om den commentaar minder onwaardig te maken van de geniale vrouw, wier eerste
groot werk ik hier tracht te verklaren.
Dat nog niet alles helder is, dat nog enkele duistere plaatsen overbiijven, geef ik
gereedelijk toe. Toch meen ik dat de Visioenen nu in hunne breede lijnen tamelijk
klaar voor ons openliggen. De Visioenen zijn ongetwijfeld het lastigste werk van
HADEWYCH. Een commentaar bij zulke Visioenen was geen gemakkelijke
onderneming, vooral daar dit het eerste mystieke werk is uit onze letterkunde, dat
met zulk een commentaar verschijnt. Ongetwijfeld zullen anderen voor meer dan
een plaats anders en beters vinden. Dan getroost ik mij door de gedachte, dat mijn
arbeid er wel zal toe geholpen hebben om den weg voor verdere, betere, verklaringen
voor te bereiden.
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Visiones haywigis. A

(1)

(1) De titel staat alleen in C op het binnenblad; de letter A met bleeker inkt. De nommering der
visioenen is van C.
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Eerste Visioen
Inhoud.
HAD. wordt in een vlakte der volmaakte deugden gevoerd bij boomen.
1ste Boom (42-41) met verrotte wortel, zeer broos, en zeer stevigen stam; de boom
der zelfkennis.
2de Boom (42-59) zeer laag, met bladeren van alle kleuren, die door dorre bladeren
beschut worden: de boom der nederigheid.
3de Boom (60 70) groot, sterk, met breede bladeren, boom van volmaakten wil.
4de Boom (71-79) groot, met vele takken, die door elkander groeiden: boom van
onderscheid door Rede.
5de Boom (80 176) met drie soorten van takken, boom der Wijsheid.
1. de drie onderste takken, met bladeren van groene kleur, scherp, lang, op ieder
blad een rood hart, beteekenen een drievoudige vrees:
a) vrees zelf God niet genoeg te verheerlijken door volmaakte deugden;
b) vrees, dat de menschen God te weinig verheerlijken;
c) vrees, met Christus te lijden en te sterven, door algeheele versterving met
Christus.
2. de drie middelste takken, met witte harten, beteekenen een drievoudige reinheid:
a) reinheid van lichaam en uitwendige werken, (schijnt een meer uitwendige
reinheid, in de werken, te bedoelen);
b) reinheid van zonde in begeerte en werken; (een meer inwendige reinheid in
de meening en bedoeling);
c) algeheele reinheid van alle vlek van laagheid, om aldus van het dragen der
Liefde, op te stijgen tot het voelen der Liefde, tot het Liefde-zijn.
3. de drie bovenste takken met gouden harten, beteekenen een drievoudige verhouding
tot de Liefde:
a) met Liefde haar zoeken in volmaakte deugden;
b) met Liefde Gods wil te doen volgens zijn welbehagen;
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c) uit de menigvuldigheid der deugdenbeoefening opstijgen tot enkelvoudigheid
van deugd in Liefde.
Daarna drinkt HAD. den kelk der verduldigheid, om God aldus trouw te dienen.
6de Boom (185-198) met wortel naar boven en top naar beneden: boom der kennis
van God.
7de Boom: met roode en breede bladeren, waarvan niet meer de Engel, maar Christus
zelf, de beteekenis zal verklaren.
1. HAD. ziet een kruis uit kristal; daardoor heen een groote vlakte; ervóór een zetel
als een schijf, waaronder drie kolonnen; midden onder de schijf een kolk.
2. Verklaring: de zetel is Gods eeuwigheid;
de drie kolonnen de drie Goddelijke personen;
de kolk de Godsgenieting in de wezenheid.
3. Christus verschijnt haar op den zetel:
a) beschrijving.
b) toespraak:
a) lof van HAD., die Hem op allerlei wijzen heeft gezocht.
b) Zijn wil te haren opzichte: zij moet haren wil met den Zijnen geheel
vereenigen.
c) Een nieuw gebod: zij moet veel lijden om Hem te gelijken in zijn Menschheid,
en aldus te komen tot gelijkvormigheid met zijn Godheid.
d) verwijt: zij zal niet op haar deugden en lijden steunen; niet klagen dat zij
verlaten is: Christus heeft als mensch zijn Godheid niet gebruikt om zijn lijden
te verzachten. Hoe Christus als mensch leefde.
e) belofte: HAD. heeft geen wonderen, maar alleen Liefde verlangd;
Daarom wil Jezus haar geven:
1. begrip van zijn Liefde-wil, en kunst van ware Liefde;
2. Liefde-gevoelen van Jezus, soms ook in gegenieting.
f) afscheid: HAD. mag een blad van den boom nemen, en een roos, waardoor
deze graden van Minne beteekend worden.
De boom is: kennis der Liefde.
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Algemeene beschouwingen.
Zooals blijkt uit deze schets, is dit visioen feitelijk een allegorische voorstelling van
geheel het geestelijk leven in functie van den hoogsten trap ervan.
De grondslag ervan, de eerste voorwaarde, is kennis van zichzelven. De eerste
deugd, die alle verdere deugd moet beschermen, is nederigheid; dan moet de wil in
vaste richting gebracht, om zich op de deugdbeoefening toe te leggen; die
deugdbeoefening geschiedt met onderscheid, onder de leiding van verlichte Rede.
Dan stijgt men op in 't geestelijk leven: dat de ware Wijsheid is.
Waren de vorige boomen meer als de algemeene voorwaarden van dit geestelijk
leven, de boom der Wijsheid is er veeleer de ontwikkeling van. En daar volgens de
hl. Schrift het begin der Wijsheid de vrees des Heeren is, zoo ook is de laagste graad
van wijsheid die vrees: geen slafelijke vrees; maar reeds een kinderlijke: vrees de
volmaakte deugden niet ten volle te kunnen beoefenen; naast een meer apostolische
vrees: dat de menschen God niet genoeg eeren; met de vrees, voor zichzelven en
voor anderen, om Christus te lijden en te sterven. Want het geestelijk leven is dit:
Christus navolgen. Zoodat die navolging van 't begin af bijna van 't geestelijk leven
gesteld wordt. Maar, zoo 'k me niet vergis, dit is nog niet gansch hetzelfde als de
wijze waarop die navolging in de hoogere opstijging, in 't meer mystieke leven, zal
opgevat worden: als een gelijk-, een éénvormig worden met den Godmensch.
Na die vrees en door die vrees zal de ziel zich steeds zuiverder houden van alle
vlek. Dit is niet de zuiveringsweg der latere drieledige indeeling van 't geestelijk
leven. Het is veeleer reeds zuivering van dagelijksche zonden en tekortkomingen.
Misschien is 't verschil tusschen de drie soorten niet duidelijk, maar klaarblijkelijk
is er een stijging, die ik meen te mogen aangeven als: loutering van alle zonden in 't
lichaam en in uitwendige werken; loutering dan van alle zonden in begeerte en in de
meening zijner werken; loutering eindelijk van alle vlek, van alle onvolmaaktheid,
door de ware beoefening der deugd die in 't gouden midden ligt. En daar deze
zuivering steeds hooger stijgen kan, wordt er hier reeds de ontwikkeling van
aangeduid, in drie stadia: Minne dragen, Minne voelen, Minne zijn.
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Zoo geraakt de ziel omhoog tot den derden ontwikkelingsgraad van 't geestelijk leven,
wat met de via unitiva kan vergeleken worden: de Liefde omvormt en doordringt de
ziel, die de Liefde eerst nastreeft in de beoefening van volmaakte deugden, dan in 't
naleven van geheel den wil van den Godmensch en van zijn welbehagen; zoo komt
er een zekere enkelvoudigheid tot stand in de ziel, die zich toelegt op de volledige
Minnebeoefening, zonder juist nog bepaalde deugden afzonderlijk na te streven,
maar alle in de Liefde beoefent. Daartoe is standvastigheid en trouw noodzakelijk:
de ziel drinkt dan ook aan den kelk der verduldigheid en legt gelofte af van
standvastige trouw.
Zoo ver, dunkt mij, gaat de ontwikkeling van het geestelijke leven met de gewone
gratiën. Wat tot dusver geschetst werd overschrijdt op zich zelf nog niet de grenzen
van wat men noemt het ascetische leven, al staan we er reeds vóór, bij de opperste
toppen, of takken, van de wijsheid. En zoo moet ook al 't voorgaande van het
ascetische leven begrepen worden. De ziel is den boom van kennis van God
opgestegen: beginnende met 't Geloof. Maar nu ervaart zij, dat die boom hare wortelen
heeft in Gods liefde. Het mystieke leven begint.
Het mystieke leven is het één-worden met God door gelijkvormigheid met Hem.
God, voor den Middeleeuwer, was concreet de Godmensch, Jezus. Zoo verschijnt
nu ook Jezus. En (want zoo is de Godmensch God) Hij verschijnt haar als de Godheid.
Omdat de ziel Hem op allerlei wijzen gezocht, en zoo vurig en ijverig verlangd had
met Hem één te worden, wil de Godmensch zich aan haar openbaren, en de mystieke
wegen leeren: hare wil zal voortaan in alles overeenstemmen met Zijn wil. De groote
weg is: te streven naar gelijkvormigheid met Hem in zijn menschheid, door allerlei
lijden aan te nemen, zonder te klagen, zonder eenige leniging te verlangen; geheel
naar zijn voorbeeld, ten volle mensch te worden zooals Hij. Wel zal ze daartoe de
zeven gaven krijgen van den hl. Geest, en kracht en hulp van den Vader om volmaakt
te lijden en aldus gelijkvormig te worden met Christus ook in zijn Godheid. In plaats
van wonderen, waarvan de ziel heeft afstand gedaan, wil Jezus haar geven de ware
Liefde; Hij zelf zal haar leiden en geven: kennis en begrip van zijn Wil met de kunst
der
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ware Liefde; de Liefde-Jezus enechleke, dat is in vereeniging met Hem alleen, in
één-zijn; soms ook in ghebrukelec ghevoelen dat is in versmelting. Zoo eindigt het
geestelijk leven bij dien laatsten boom, die dan ook heet: kennis der Liefde.
Wij hebben hier dus een algemeene, volledige schets van het geestelijk leven in
zijn tweevoudig uitzicht: het ascetische en het mystieke.

Enkele bijzondere leerstukken.
1. Vooreerst dient gewezen op de voorname rol, die de Godmensch heeft in deze
mystiek. Met Hem toch moet de ziel zich vereenigen: Hem beleven: geheel zijn
Menschheid in zich opnemen en uitdrukken, om aldus ook zijn Godheid in zich op
te nemen: per Christum hominem ad Christum Deum. Uit de wijze, waarop HAD.
hiervan gewaagt, zou men mogen besluiten, dat hierin het voornaamste leerstuk van
hare mystiek gelegen is (r. 288).
En inderdaad: de visioenen, zooals verder uit de ontleding zal blijken, ontwikkelen
bijna alle deze grondleering. En feitelijk schijnt het laatste een uitbeelding te zijn
van het volmaakte nageleefde Godmensch-zijn.
2. Slechts toevallig, toch klaar, wordt eenmaal een groei der ziel in de Liefde
aangegeven (r. 152-162). Eerst draagt de ziel de Liefde, zooals Maria den Godmensch
gedragen heeft; dit dragen is: gunstbetoon, verlangen, begeeren, liefdedienst,
vlammende wil, beoefening van alle deugden. Dan komt de ziel tot het Minne voelen:
vrij van al het gewoel van den Liefde-dienst, leeft zij in een soort van gevoelde
tegenwoordigheid der Liefde: in een stil denken aan de Liefde, een bezig-zijn van
den geest met de Liefde. Eindelijk wordt zij geheel Liefde; niet, daarom, door een
één-worden met Liefde; maar doordat de Liefde haar geheel in haar bezit neemt.
3. Zoo is de groei van de Liefde in de ziel, of liever: de groei der ziel in de Liefde.
Iets dergelijks wordt uiteengezet onmiddellijk daarop (163-178): waar een drievoudige
Liefde-beoefening geschetst wordt: met volmaakte deugden alleen Liefde te zoeken
met Liefde, geheel (en zoo waarschijnlijk kennis van Liefde te krijgen); den vollen
Liefde-wil met Liefde te volbrengen; tot enkelvoudigheid in de deugdenbeoefening
met en in Liefde te geraken. Maar deze schets geldt van de deugdbeoefening, die
telkens aan de mystieke ervaring beantwoordt.
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4. Wat de Godmensch aan het slot belooft gelijkt wel daarop, maar heeft meer
betrekking met de openbaring van de Liefde aan de ziel; en dit is ook meer in het
bepaald mystiek leven, hoewel die hoogere graden der Minnebeoefening in 't
ascetische leven misschien daar slechts proleptisch, als eindelijke uitkomst in 't
mystiek leven, worden aangeduid. De Liefde openbaart zich aan de ziel, door een
volledig begrip van haar wil, om dien Wil in al haar verborgenheden te begrijpen,
te beoefenen en mee te deelen; dan ook door de kunst om oprecht te beminnen, zooals
ware Liefde dit doet. Hierin wordt de ziel door Jezus zelf geleid en onderricht. Dan
zal de ziel Liefde gevoelen, waardoor God aan de ziel en de ziel aan God hun volle
voldoening hebben. Soms zal de ziel God ook ghebrukeleke ghevoelen. Dit
ghebrukeleke ghevoelen gebeurt dus slechts bij uitzondering. Of dit het genieten van
Gods wezenheid reeds is (vgl. 5, 64), of een genieten in eenige geschapen gelijkenis
van God, wordt hier niet gezegd.
4. Van belang is ook de wijze waarop HAD. schetst, hoe Jezus volmaakt mensch,
suuer mensche, is geweest en geleefd heeft.
Wat ook treffen moet is, wat men noemen mag, het apostolisch karakter van dit
mystiek leven. Zoo HAD. kennis en begrip van Gods wil ontvangt, dan is het om dien
mee te deelen, aan wie dit behoeven (393). Zij heeft haar taak bij de menschen te
volbrengen, tot haar ook de Godmensch eens zegt, zooals Hij van zichzelven kon
getuigen: Consunmatum est (396).
Voor de verspreiding van deze allegorie van den Boomgaard der deugden, zie
appendix I.
Andere vragen (wat betreft: procédés, Dionysiaansche invloed, de waarde van dit
visioen als ervaring of procédé, invloed der Apocalypse, enz.) worden behandeld in
de Inleiding. Zie daar.
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[1] * HEt was in enen sondaghe Ter octauen*1
[2] van pentecosten dat men mi onsen here2
[3] heymelike te minen bedde brochte, Om3
[4] dat ic gheuoelde / soe grote treckinghe van binnen4
[5] van minen geeste/, Dat ic mi van buten onder5
[6] die menschen soe vele niet ghehebben en conste
[7] dat icker ghegaen ware/. Ende dat eyschen dat ic7
[8] van binnen hadde / dat was om een te sine ghebru-8
[9] kelike met gode/. Daer wasic te kinsch toe ende9
[10] te onghewassen/, ende ic en hadder niet ghenoech

*
1

2
3

4
5

7
8

9

1 A sondage B zondaghe 3 heimelike; brachte 5 gheeste 6 de m; geh. 7 B Ende dat ic eyschen
van binnen hadde om .I. * 8 A dat was ontbr.; .I.; ghebrukeleke 9 A kinsche B kintsche
enen verplaatst het visioen in een onbepaald verleden; de visioenen werden dus veel later
opgeteekend dan ze gebeurden; ter octaven van Pentecosten is nu hl. Drievuldigheidszondag.
Dit feest werd door Paus Joannes XXII († 1334) voor heel de Kerk ingevoerd; maar reeds
sedert 1230 werd het door de Cisterciensers overal gevierd, en in den loop der XIIIe eeuw
schijnt het in geheel Westelijk Europa te zijn aangenomen (GUÉRANGER, ann. lit., Temps
après Pentecôte, I, p. 122.)
here in het Allerh. Sacrament.
heymelike in 't verborgen, zonder de daarbij gewone plechtigheden, of misschien: te huis?
HAD. zegt niet dat ze door ziekte b.v. belet was uit te gaan. Dit zal toch wel het geval zijn
geweest.
treckinghe van binnen blijkbaar hetzelfde als r. 7 dat eyschen, een inwendig aangetrokken
worden, een vurig verlangen.
van minen gheeste hangt rechtstreeks af van treckinghe; dat ... conste de beteekenis is minder
duidelijk; misschien eenvoudigst: mi ghehebben mij goed houden; soe vele niet = niet genoeg.
Zij voelde de extase over haar komen. Toch vraag ik me af of 't niet is: dat ik zoo veel
treckinghe, zoo sterk verlangen niet zou gehad hebben onder de menschen; m.a.w. ware ik
uitgegaan, in 't gewoel der menschen zou dit verlangen zwakker zijn geworden; van buten
is bedoeld als symbolische tegenstelling met van binnen; in mi ghehebben is mi misschien
een dat. expletivus of ethicus; of anders = voor mij verkrijgen, mij verschaffen.
dat in geval dat.
een te sine ghebrukelike met Gode: ghebrukelike mystieke uitdrukking, vertaling van 't latijn
frui; dat echter niet altijd de hoogste Minnevereeniging veronderstelt: om met God
(bepaaldelijk den Godmensch, als meestal bij HAD.) vertrouwelijk en genotvol om te gaan,
en met Hem vereenigd te worden in die zaligende vreugde; zie Wdl.
kinsch in geestelijken zin; toch was HAD. nog jong (r. 310); te onghewassen niet volmaakt
genoeg.
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[11]
[12]
[13]
[14]

toe ghepijnt / noch gheleeft / int ghetal van soe11
hogher werdecheit / alse daer toe behoerde / Ende
als mi daer wel vertoent wart doen / ende mi noch13
wel scijnt/.

[15] Doen ic onsen here ontfaen hadde/, doen ontfinc
[16] hi mi te heme /, Soe dat hi mi op nam alle mine16
[17] sinne buten alle ghedinckenisse van vremder
[18] * saken / omme sijns te ghebrukene in enecheiden/.18
[19] Ende ic wart geuoert als in enen beemt /, Jn een
[20] pleyn dat hiet die wijtheit der volcomenre doech[21] de/. Daer in stonden boeme dar ic toe wart ghe[22] leidt/. Ende mi worden ghetoent haer namen / ende22
[23] de nature van haren namen.

*

LX d.

[24] § Die yerste boem hadde ene verrotte wortele
[25] die ouerbroesch || was/ ende een ouervast selbloct/,*
*

1 b.

*

11

13

16

18

22

11 B gepijnt B getal 12 hoger 13 alse mi C als erb. B. doe 15 A Doe ic A doe B tusschen
doe en ontfinc staat hi doorgeh. 16 B eerste hi erb. bijgevoegd 17 B zinne A ghedinkenesse
B gedinkenessen; vreemden zaken 18 om B zijns; enecheden 19 gheu. alse; in .I. pl. 20 de
wijth. 21 bome A dar ic in B toe ontbr. 22 hare n. 24 teeken van paragr. ontb. A De ierste
B die ierste A een verr. B .I. 25 A de ouer broesch B die uit de*; ende .I. A selbloecte B
selblocte: oc en e op rasuur
int ghetal ik begrijp deze uitdrukking als voortzetting van de beeldspraak na kinsch: om tot
zoo hooge eer te komen is een zekere volwassenheit, een zekere leeftijd, een zeker getal jaren
vereischt; ze is nog niet genoeg opgewassen in 't getal (der jaren) tot die eer vereischt; of
anders: in de rekening, rekening houdende met, naar de mate van.
vertoent in de omstandigheden der vis. wordt gewoonlijk zelf reeds op den inhoud of de
bedoeling ervan gewezen; dat HAD. te kinsch was leerde ze uit 't visioen, maar wist het
eigenlijk niet vóór 't visioen: anticipatie-procédé.
soe dat een soort ligatio der vermogens: O.H. trok al hare zintuigen af, zoodat zij was buten
alle ghedinckenisse van vremder saken, zoodat ze aan niets anders meer denken kon dan aan
O.H.
dit zal ze eerst in den loop van 't visioen doen; in enecheiden alleen met Hem; ghebrukene
bedoelt hier duidelijk niet de opperste Minnevereeniging, maar alleen een vertrouwelijk
verkeer met Hem: om Hem genietend te bezitten.
haer namen zullen haar eerst getoond worden, naarmate ze van eenen boom tot den anderen
zal voortgaan; de nature: de beteekenis, zooveel bijna als het symbolisme.
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[26] Ende daer bouen ene herde lieuelike scone
[27] bloeme/, die stont soe onvaste/, wanneer / soe27
[28] een storm quame / soe viele die bloeme / ende
[29] dorrede. Ende die mi leidde dat was een inghel29
[30] * vanden tronen / die dat onderscheet hebben. Ende30
[31] op dien seluen dach wasic te hem comen met
[32] wassene/, so dat ickene hadde ontfaen / dat hi
[33] soude sijn in miere hoeden / ende gheselle in allen

*
27
29

30

26 A enen herde liefleke B een herde scone liefeleke 27 C wanneneer 29 B leide .J. 30 trone*
A ondersceet 32 soe B icken hadde o. soe d.h.s. 33 B zijn B mire A ghezelle al.
wanneer aldus A en B, C. wanneneer misschien een oudere vorm; wanneer soe ter uitdrukking
der onbepaaldheid, indien ooit.
Een inghel vanden Tronen. De Tronen zijn een der negen koren van Engelen, vermeld door
den hl. Paulus, Col. 1, 16. Om te begrijpen wat hier en elders bij HAD. (b.v. in vis. 13: de
zielen met haar Serafijn) over de verhouding der engelen tot de menschen gezegd wordt,
diene 't volgende: de negen reien of koren van Engelen bewegen zich om God; van den
ondersten rei, dien der engelen, opstijgend tot den hoogste, dien der Serafijnen, staat ieder
hoogere rei dichter bij God De ziel nu, in hare opstijging tot God, moet door die reien van
Engelen heen; naarmate zij een of anderen rei bereikt heeft wordt haar een engel uit dien rei
gegeven, om haar in de daarbij passende volmaaktheid te leiden en te hoeden. Zoo is HAD.
dien dag opgestegen tot den rei der Tronen, d.i. tot den laagsten rei der bovenste hierarchie;
boven de Tronen komen nog de Cherubijnen en de Serafijnen. De opperste hierarchie (drie
hoogste koren) der Engelen staat dichtst bij God, en is onmiddellijk met God vereenigd; zij
zijn assistentes bij Gods Troon. Tot hen opgroeiend, begint de ziel het mystieke leven; de
Tronen beteekenen dan den eersten graad hiervan. Dat de menschen in de koren der engelen
kunnen opstijgen en wedijveren met hen in volmaaktheid, leerde zelfs THOMAS (S. th. Ia q.
CVIII, a. 8) en ligt nog in de mystieke uitdrukking Serafijnsche liefde.
die dat onderscheet hebben: onderscheet als verpersoonlijkt, en eigendom der Tronen
voorgesteld. Aan de verschillende reien der engelen worden verschillende eigenschappen en
deugden toegeschreven. Zoo hebben de Tronen het onderscheid, discretio Vgl. r. 275, waar
een hunner vroedheid wordt toegekend. Volgens den hl. GREGORIUS (ML. 76, c. 1251-1252
In evang. hom. XXXIV, 9, 10) bestond het ambt der Tronen hierin: God bij te staan (assistere!)
bij Zijn oordeelvellingen (judicia, vonnissen) en deze uit te voeren; wat natuurlijk oordeel
des onderscheids veronderstelt. Ook vergt het mystieke leven, dat met de Tronen begint,
bijzonder onderscheid.
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[34] * minen weghen/. Ende die inghel seide/: Mensche-34
[35] like nature, verstant/ ende kinne wat dese boem es/.
[36] Ende ic verstont/, ende hi toende mi dat dat ware36
[37] die kinnesse ons selfs/. Die wortele verrot dat was
[38] onse broesche nature/; Ende dat vaste selblocte /
[39] die ewelike ziele/; Ende die scone bloeme/ die scone
[40] vorme der menschen/ die soe saen verdoruen es in
[41] ere vren.
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]

*

34

36

42
44
46
48

Doe leidde hi mi vortdane daer een boem42
stont die herde neder was / ende hadde scone
fiere bladre ondermingt met alrehande vaerwen44
die ghenoechlec waren aen te siene/. Ende bouen
alle die scone bladre/ hinghen verdorrende bladre/46
die alle die scone bladre bedecten/. Ende doe
seide echt die inghel/: Vercorne ziele ende haken-48

34 B ingel A mensceleke B menscheleke 35 C desen 36 A dattat 37 de k. selues; de w. 38
B broessche; selblocte: blocte in B op rasuur) 39 de A eweleke 42 leide A voerdane B vort
ane; .I. 44 bladere A onderninct (sic) B onderminct; varuwen 45 B ghenoeghelec; ane 46
bladere; verdorrede bladere 47 A al die; bladere 48 echt C heeft ocht maar o niet klaar,
verder overal noch, A en B echt; de B ingel A vercoerne B vercorende
menscheleke natuere: De toespraak des engels is telkens in verband met wat getoond wordt;
hier nl. wat de menschelijk natuur is; en HAD. staat voor elke menschelijke ziel; waaruit men
zou geneigd zijn af te leiden, dat de visioenen eveneens meer symbolische waarde hebben
dan eigenlijke ervaringen zijn. Hierover meer in de Inleiding.
verstont verstond het; zij verstaat het nl. nadat de engel het haar getoond heeft. De eerste
boom is dus zelfkennis; dat is ook als de grondslag van 't geestelijke leven, noverim te smeekte
reeds de hl. AUGUSTINUS; en die zelfkennis bestaat in de kennis van de broosheid onzer
natuur, van de onsterfelijkheid der ziel en de vergankelijkheid van alle uiterlijke schoonheid.
vortdane verder, van ruimtebegrip.
fiere sierlijke; ondermingt met allerlei kleuren.
verdorrende of, met A en B, verdorrede.
echt C heeft hier ocht maar e niet klaar; verder, telkens, noch, waar A en B echt hebben, wat
wel oorspronkelijk schijnt te zijn. 't Is wel vreemd, dat dit woord in dit eerste visioen, ten
minste in A en B, zoo dikwijls voorkomt, terwijl het elders bij HAD. zoo goed als ontbreekt
(zie Wdl.). Daarbij dient toch opgemerkt, dat het woord steeds in 't zelfde verband gebruikt
wordt: doe seide die enghel echt te mi, in een staande formule dus, die, eenmaal gebruikt,
telkens opnieuw werd aangewend; echt is toch een gewoon Mnl. woord. Misschien werd het
hier, waar de tweede toespraak begint, opzettelijk gebruikt als: andermaal.
vercorne niet meer de mensch in 't algemeen, maar de ziel, die tot het geestelijke leven is
uitverkoren en er naar verlangt.
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[49] de/, die van soe nedren te soe hoghen ghetrect49
[50] * best / ende van soe donkren dolinghen te soe claren/50
*
[51] ende vanden armsten ten rijcsten/, verstant wat dit
LXI-b
[52] es/. Ende hi toende mi / ende ic verstont/. Dat
[53] was|| die oetmoedecheit / die met vroeder vresen/*53 [54] daerse met bekint gods
*
groetheit / ende hare
1 c. humilitas*
[55] nederheit / alle hare wel ghechierde doghede
[56] mede dect/, om datse gheuoelt / ende bekint dat
[57] hare ghebrect haers lieues te ghebrukene / ende57
[58] * datse hare ne weet wies verheffen /. Dits puer
*
[59] oetmoet/.
42 c
[60]
[61]
[62]
[63]

*

49
50

53

57

63

Doen leide hi mi voert / daer een groet boem
stont / ende een starc met groten breeden bladeren; ende die inghel seide noch te mi/: O moghende ende starcke/, die den moghenden / ende63

49 B die soe v. nederen A nederen B hogen A ghetroct B ghetrocken 50 donkeren C dolinghe
53 de o. B vrezen 55 ghecierde doechde 57 A ghebrocht B gebrac (rac op rasuur)* 58 A v.d.
puere eerste woorden vowerden vergeten en boven in den rand bijgevoegd B puere 60 Doe
B vort; .I. 61 .I. sterc A met breden (in rand bijgev.) sterken (met b erb.) groten bladeren B
met groten breden sterken* 62 echt te 63 sterke
nedren - hoghen bvgl. nw. zelfst. gebruikt; zoo ook
claren, r. 51 armsten, rijcsten.
dolinghen nl. van algeheele onwetendheid tot zoo groote klaarheid; vgl. 1 Petr. 2, 9 qui de
tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum
oetmoedecheit hier als overal elders bij HAD. grondslag der deugden, die alle andere deugden
dekken en hoeden moet. Zij komt uit het besef van Gods grootheid en 's menschen laagheid
en uit de overtuiging dat zij van haar zelve niets heeft.
hare ghebrect geeft een andere reden aan: zoolang de ziel niet in de Godsgenieting is
opgenomen voelt zij hare deugdbeoefening als van geen tel. Merk ook weer op, hoe in deze
toespraak de uitwerkingen der nederigheid in hun geheele verloop geschetst worden.
Moghende ende starcke toespraak tot de ziel als hebbende een volmaakten wil. De ziel, die
een volmaakten wil heeft, als zoodanig, wordt aldus begroet, omdat zij, Gods wil tot den
haren makende, met God om zoo te zeggen alles vermag: de volmaakte wil is één met Gods
wil en heeft diens kracht. Met dien verstande moet ook alles opgevat, wat in deze toepraak
gezegd wordt. Maar dit geldt van den volmaakten wil als zoodanig. Hier ook weer wordt de
volle ontwikkeling van den wil, als hij volmaakt gegroeid is, aangegeven. De volmaakte wil,
evenals de nederigheid reeds, wordt als abstract gedacht en in zijn hoogste uitwerkingen
voorgesteld. Op zulke wijze zullen in de visioenen vele plaatsen moeten verklaard worden.
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[64] den starcken god verwonnen heues / van aneghinne64
[65] sijns selfs die sonder beghin was / ende met hem
[66] die ewelecheit ghewelden sals in eeuwecheiden, les /
[67] * Ende verstant. Ende ic las ende verstont/. Jn elc
[68] blad was ghescreuen /: Jc ben de cracht van volco[69] menen wille/; mi en mach en gheen dinc ont-69
[70] bliuen/.
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]

Ende daer bi stont een boem met vele telgheren
die groet was / ende hadde alle sine telghere
doer den anderen boem ghestrect/. Ende die
inghel seide noch te mi/: O vroede vander rede-74-75
nen berecht, Ja vander redennen des groten gods,
les ende verstant / die wise lesse ende die vroede
die dese dorwassende leert/. Ende ic verstont dat
aen elc blat was te lesenne/: Jc ben die onder-78
scedecheit/; Sonder mi en mach men niet doen/.79

64 sterken 65 B zijns; selues; C di 66 die ewelecheit ghewelden sals in ontbr. in C. die zich
zal verlezen hebben door invloed van ewelecheit en eeuw... A ewechheiden B ewecheiden
67 A verstant (a schijnt verbeterd B Ende elc 68 A volcomenne (?) B volcomenen C
vocomenen 69 A mach gheen B mach geen 71 B I. 73 dore A ghestecht B ghestrecht* (r
erbov.) 74 B ingel; echt 75 redenen 77 A dore w. B doerw. A verstont (had verstant, a
geexponctueerd, erb. o) 78 ane A blat (eerst boem: oem doorgehaald en geexponctueerd;
erb. lat)lesene B onderscedenheit
64 verwonnen heves misschien zinspeling op de kracht der Liefde, die God zelf overwonnen
heeft; maar ik meen dit toch niet; veeleer eenvoudig: Gods wil, waarmede de volmaakte wil
één is, beheerscht God zelf.
69 mij kan niets ontsnappen, niets ontkomt aan mijn macht.
74-75 Deze woorden leggen uit waarin de deugd van onderscheid, 78, bestaat: ‘o wijze, bestuurd
en geleid door Rede, ik meen door de Rede des grooten Gods (J.C.)’; dus, door wat wij
zouden noemen; bovennatuurlijke wijsheid, Rede verlicht door 't geloof.
78 onderscedecheit verpersoonlijkte geest des onderscheids, prudentia. Wij zien hieruit dat de
rol van Rede bij HAD. juist bestaat in dit oordeel des onderscheids, in die bovennatuurlijke
vroedheid.
79 mach van een zedelijk mogen; d.i. steeds moet men in al zijn daden onderscheid plegen.

*
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[80] Ende doen leide hi mi vort / daer een ouerscone80-123
[81] boem stont / die hadde drie || rande telghere / ende*
[82] elker telgre waren drie/: Drie bouen / ende drie in
[83] midden / ende drie beneden/. Ende die ingel seide
[84] * noch te mi/: O sorfachteghe om die auenture van-84
[85] * den mesvalle dijns toecomens / ; O suchtende om85
[86] die dolinghe der menschen die ghemaect sijn ter
[87] minnen gods ende van hem dolen / ende elder ghe[88] raken /; O steruende metter doet dijns liefs / die88
[89] hi starf/, Verstant dese drie nederste telgre/, want
[90] dure met op gheclommen best ten ouersten telgren/.
[91] Ende ic verstont dat alle die bladre waren van sat
[92] groendere vaerwen / ende scaerp ende lanc/, ende

80 B vóór Ende werd mi doorgeh. A doe A voert A .I. 81 A drierehande C telgheren B
driehander (aan ie verbet.*) 82 C elker erb.: r A telgher B elcker telghere B drie ontbr.
eenmaal, maar ren van waren op rasuur; d nog zichtbaar B drien i.m. B ende ontbr. 83 ende
.IIJ.; inghel 84 echt; sorfherteghe om de auonture 85 C toecoms B suchtende (ende op inghe)
86 ghemaket B zijn 87 eldere 88 doot; lieues 89 .IIJ.; telghere 90 C du were; telgheren 91
ende alle die bladere B zat 92 A groene B groener varuwen scarp (in C r erb. bijgev.)
80-123 Beschrijving van den boom der wijsheid, met drievoudige toespraak van den engel, in verband
met de drievoudige reeks van takken; ieder toespraak drieledig, zooals er drie takken zijn in
iedere reeks. De toespraak des Engels wordt door de verklaring na r. 124 vlg. verduidelijkt.
84 vlg. wordt verklaard 126 vlg. r. 84. ‘o Gij, bezorgde om de onzekerheid (de mogelijkheid)
van 't verkeerd uitvallen van uw toekomst.’ vgl. 125. de eerste twijg der drie onderste beteekent
nl.: die vrese van meswesene ende van ontblivene der volmaecter doghede. De woorden
moeten aldus uitgelegd: mesvalle = het nietgelukken; zooals miswesen = het niet gelukt-zijn;
het niet-komen tot de volmaaktheid; van ontblivene = het in gebreke blijven van volmaakte
deugden.
85 o suchtende wordt verklaard r 127: vrees, bezorgdheid, omdat zoo vele menschen van God
afdwalen, dat God aldus zoo veel werdicheiden vereering, missen moet.
88 wordt verklaard r. 130: vrees, bezorgdheid, niet genoeg denzelfden dood te sterven als
Christus; die drievoudige vrees is dus een drievoudige bezorgdheid: om de mogelijkheid van
eigen ingebreke-blijven, om de menschen, de zondaars, die van God afdwalen; om met
Christus te lijden en te sterven; of beter: dat men God zelf niet genoeg zal verheerlijken, dat
de menschen God niet genoeg verheerlijken; door algeheele versterving, met Christus.
*
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[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]

an elc blad was een herte ghescreuen/. Ende ane93
die drie nederste telgre waren alle die herten die
aen elc blad stonden / van roeder vaerwen aen te
siene/; Ende die middelste drie telgre hadden
herten ane te siene van witter vaerwen/; Ende de
herten van den ouersten drien telgren waren aen te
siene van goude/.

[100] Ende die Jnghel seide noch te mi/: Reyne100
[101] * columne in die kerke der heyleghen/, die dinen
[102] lichamen pure ghehouden heues van allen dien
[103] saken/ die niet en ghetamen inden heyleghen
[104] tempel gods/; O onnosele ende troestersse elker104
[105] nosen/ dar de reyne wille ons groets gods/ bi ghe-105
[106] sterct sal wesen ende es/; O bekinnende met106
[107] bekinnessen / die edele nature ons suets gods/
[108] daer du || soe vroech bi vercoers pure reynecheit/*

*

LXII-a.

*

2 a.

*

93
100
104

105
106

93 ane elc blat; ene 94 B de .III. C telgren; telghere A al de 95 ane; blat; roder varuwen A
ane te B te siene ane 96 .IIJ. A telghere B telgere 97 B te ansiene; varuwen; die h. 98 .iij.
telgheren B v. den .IIJ. ou. telgheren; ane te 100 B ingel; echt; Reine colomme 101 A heilighen
B heileghen 102 lichame B geh.; al dien 104 B zaken A niet ne B get.. A heilighen B
heileghen; 104 A troosterse; B troesterse; 105 die reine; groots (in B tweede o erb.) ghesterket
107 B zuet 108 vruch B vruech A vercors B vercoes; rein. 109 en ontbr. B gheenre auon.
110 nie A ghebrukes; .IIJ.
De beschrijving dier herten, ook van de middelste en bovenste twijgen, onderbreekt eenigzins
den logischen gang.
Reyne columne verklaard door r. 139: lichamelijke reinheid; den heyleghen tempel Gods is
het lichaam, dat een tempel is van den h. Geest.
O onnosele verklaard door 141: dat werken in yeghewelken onnosel ende reyne te begherne.
- o onnosele = onschuldige; troesteresse aller nosen klaarblijkelijk met zinspeling op onnosel:
die over elke zonde troost (die God door uw onschuld troost over ieder schuld).
dar... ende es: door die onschuld van alle zonden wordt Gods reine wil gesterkt: ik meen,
omdat die zich dus krachtiger uitoefent.
O bekinnende = Gij die zoo wel begrepen hebt wat de edele nature van onzen zoeten God
is, en dus vergt, nl. volmaakte zuiverheid, en dat in uw leven beleden hebt. Die zuiverheíd,
zooals uit n. 143 vlg. blijkt, is meer dan kuischheid. Misschien zou men uit deze plaats, r.
108 vercoers kunnen opmaken, dat HAD. al vroeg gelofte van zuiverheid had gedaan. In deze
plaats 100-110 schijnt onderscheid gemaakt tusschen een drievoudige reinheid: zie INHOUD.
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[109] bouen al dat was ende es/ ende bi en ghere auen[110] turen nye en ghebrakes vre/, nv verstant dese drie
[111] middelste telgre/. Ende ic verstont/.
[112] * Ende die inghel seide noch te mi/: Ghi soukende112
[113] gherechte minne allene in uwen god / Jn allen die
[114] seden volmaectelike die ter heylegher wet behoren
[115] te werkene / die god gheheylecht heeft met sinen115
[116] * heyleghen leuenne / dat hiere in leefde/ ende met
[117] sinen groten gheboden / ende met sinen hoghen
[118] raden/; Ghi minnende ende pleghende met min[119] nenden dienste der heylegher seden / na die beha-119
[120] ghenesse des alweldeghen gods/; Ghi ghestadeghe
[121] wesinghe daer god trouwe van gherechter minnen121
[122] altoes in vint / Ende ewelike in besitten sal/, Ver[123] stant dese drie ouerste telgre/. Ende ic verstont/.
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]

die boem was die wijsheit/. Die yerste nederste124-137 *
telch die aen die bladre die rode herten hadde
dat was die vrese van meswesene / ende van ontbliuene der volmaecter doghede/. Die ander telch127
was die vrese dat gode soe vele ghebrect werde-*
cheiden vanden menschen ende datter soe vele

*

112 echt; soekende 113 A al de B alle die 114 zeden A vulmachteleke B volmaecteleke A
heiligher B heylegher 115 gheheilecht 116 A heiligher B heyleghen 116 leuene; hire; leuede
119 C minnende A heiligher B heylegher; zeden B na beh. 120 B ghestade 122 vent 123 .IIJ.
telghere 124 de w.; eerste 125 ane; bladere C en A hadden B hadde uit hadden B vreze 127
doechde 128 B de vreze A brect
112 Ghi soukende geheel deze toespraak weer verklaard door 163-176: een drievoudige Minne;
eerste graad: ware Minne alleen te zoeken in volmaakte deugden naar 't voorbeeld van 't
leven van J.C.; tweede graad: met Minne Gods hoogen wil doen, volgens zijn welbehagen;
derde graad: standvastigheid in Minne, waar de ziel niet meer geleid wordt door de
veelvoudige deugden, maar Liefde als de eenige deugd is, die alle deugd-beoefening
veréénvoudigt.
115 God J.C. 117 onderscheid tusschen de geboden en de evangelische raden.
119 Seden hangt af van pleghen.
121 wesinghe in 171 = wesen, wel hetzelfde; vastheid.
124-137 werd hierboven bij r. 84. uitgelegd.
127 der volmaecter doghede subj. gen. van ontblivene
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[130] dolen van der waerheit die hi selue es/. De derde*
[131] telch / was de vreese / dat elc mensche steruen sal
[132] metter seluer doet/ daer onse lief mede starf/ Wise[133] leke in elker ende in alder doghet ghenoech te
[134] * sine om die doet te steruene/ alle vren / ende dat
[135] cruce te draghene / ende daghelike daer ane ||te*
[136] steruenne / ende met allen dien te steruenne die
[137] dolen / ende steruen*/.137

3us

*

*

LXII-c.

*

2 b.

*

nota*

138-162

[138] Die yerste middelste telch / die de witte herten
[139] hadde ane die bladre / dat was reynecheit ane
[140] den lichame, inden seden/, in worden / ende in
[141] werken/. Die ander telch was dat werken in yeghe-141
[142] * welken onnosel ende reyne te begherne, ende te142
[143] hoedene sine werke na ghetamene ons liefs/. Die
[144] derde telch was soe puer te bliuene van alre be[145] ulectheit inden gheeste/, inden gare/, inder zielen/,145
[146] dat en ghene nederheit dar in en come van dolin-146
[147] ghen/, van houerden/, van ydelre glorien/, van des- *
[148] peracien, van te vele te hopene dies men noch
[149] niet en heeft/, Ende datmen niet en valle in bli[150] * scape bouen hebbinghe / noch in rouwen bouen150

*

43 b.

*

cave

*
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*

130 Die d. 131 A de vrese B die vreze 132 doot; met st.; wijsleke 134 doot; 136 steruene; al
dien; steruene 138 eerste A witten B witte uit...ten* 139 C hadden; bladere; rein. 140 B
lichame (uit lichamen) B zeden A woerden; ende ontbr. 141 A ieghenwelken 142 B onnozel
A reine 143 B huedene C n.g.o.l. in den rand; ghetamen 145 A beulecheit A geeste B ghare
146 en ontbr. 147 A disperatien B disperatien (uit disp.)* 149 blijscappe 150 rouwe (uit...
wen.)
137 dolen hier lijden? of zinspeling op 130: dat het dolen (dwalen) en sterven (in zonde) van
zoovelen de ziel, als Christus, dagelijks doet sterven aan 't kruis? zinspeling dus op Christus
't mystieke lichaam.
138-162 werd hierboven verklaard.
141 yeghewelkeu in ieder werk.
142 te begherne misschien samen met te hoedene; om ze te begeeren (door zuivere meening) en
te hoeden.
145 gare in de begeerte.
146 dolinghen van dwalingen.
150 boven hebbinghe klaarblijkelijk, uit tegenstelling met wat voorafgaat: te groot voor wat men
bezit; boven ghebreken te groot voor wat ontbreekt; affectien heeft steeds bij HAD. een
zinnelijke beteekenis: zinnelijke genegenheid; ghenoeghen welbehagen, het zich
tevreden-houden.
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[151]
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]
[158]
[159]
[160]
[161]
[162]

ghebreken noch niet en valle in affectien / Noch
in en gheen ghenoeghen te vollen tote dien daghe
datmen minne langhe ghenoech gedraghen heeft153
na hare tamelecheit Ende datse soe volwassen es
ghedraghen / ende met tameliken werken / soe
voluoedt / datmen comt bouen draghen vander
minnen/ Jn dat gheuoelen dat vele hoghere es dan
minne te draghene/. Want minne te draghene dats
onste/, verlanghen/, Begheren/, dienst, oeffeninghe
van bernenden wille altoes sonder cesseren/. Maer
minne gheuoelen / dat es ghedinken in vriheiden *
van minnen. Maer minne te sine verhoghet al/.

[163] Die yerste telch vanden ouersten drien / die de
[164] guldene herten hadde ane hare || blader / Dat*
[165] was: met meneghen volmaecten doechden / Minne165-166
[166] * met hare seluen enechleke soeken daerse gheheel166
[167] te vindene es/. Die ander telch es met minne167

151 B ghebreke A affcīen 152 en ontbr. B gheen bov. in rand B genoegen 153 B genoech
A ghed. 155 tameleken 156 C dinghen v.m. B dragen 157 int gheu... A hogher B hoger 159
A verlangen A begaren B begh.; oefeninghe B oefeninghen 160 C berrende; berrenden; Mer
161 dats B ged. 162 A met minnen Mer B van minnen. Met m. B verhoecht 163 eerste 164
hadden 165 B welm. 166 ane haer seluen B geheel; in te 167 met minnen.
153 vlg. herinnert aan de leer van Br. 17, en aan Rgd. 14, vooral 14, 163 vlg.. De hier volgende
uiteenzetting over het ontwikkelingsproces der Minne past minder bij dien twijg, maar wordt
er geleidelijk aan toegevoegd. HAD. onderscheidt hier een Minne-dragen, dat bestaat in
lastigen Minnedienst: in gunstbetoon (onste) verlangen, begeeren, dienen, enz., Minne-voelen:
vrij-zijn in de Minnebeschouwing: het eenvoudige denken, zonder die belemmering van den
uitwendigen dienst, aan de Minne; Minne-zijn: het geheel overgaan in, en gelijkvormig
worden met de Minne. HAD. zinspeelt op deze theorie, vooral op 't laatste stadium, zoo
dikwijls ze de minnende ziel kortweg Minne noemt: of omdat zij daartoe reeds gekomen is,
of omdat zij daarnaar streeft. Vgl. 14, 139.
165-166 Zooals uit v. 112 blijkt, is Minne hier zooveel als J.C.
166 In plaats van met hare selven hebben A en B ane haer selven; ook dit kan een goeden zin
leveren; ik meen toch dat met beter past, zelfs na met meneghen volmaecten doechden; want
duidelijk is de bedoeling van deze hoogste twijgen, dat hier de Liefde zelf den mensch
aandrijft en leidt; de ziel zoekt dus met Liefde de Liefde; en nog wel met de Liefde enechleke.
In r. 113 staat: in uwen God.
167 merk weer met Minne.
*
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[168]
[169]
[170]
[171]
[172]
[173]
[174]
[175]
[176]

den hoghen wille gods te pleghene na sine
behaghelecheit daer hi hem seluen elken mede
behaghen doet / die hem also leuet. Die derde170
telch / was dat ghestade wesen daermen der minnen altoes gheheel met es vte menechfuldeghe
doechden in die gheheele eneghe doghet /, die de
minnende beide in een verswelghet / ende worpse
inden afgront, daerse soeken ende vinden selen
die eweleke ghebrukelecheit.

[177] Doen leidde hi mi voert / daer wi vonden enen177
[178] kelc al vol bloeds/. Ende die inghel seide noch *
[179] te mi; Grote met groten wille/, alle onghehoerde179
[180] pine / ende ghehoerde sonder quetsinghe / ende
[181] met sueter rasten ouerlidende, drinct/. ende ic181
[182] dranc ende dat was die kelc der verduldecheit;
[183] * daer dedic gelofnisse gode ghestadelike ghenoech
[184] te sine in verduldegher trouwen/.*

*

calix

*

LXIII b.

*

nota

*

170

177
179
181

168 dien h. B hogeu 169 A behaeclecheit B behagheleecheit 170 alsoe 171 A tusschen telch
en was staat es geexponctueerd 172 B geheel A menechfoldeghen B... fuldegen dogeden:
degen bijgev. aan dogeden werd verand. 173 A ghehele B geheele 174 in .J. B verzwelget;
werptse 175 B zoeken A venden: dit woord in B onleesbaar 176 de ew. 177 Doe; leide; vort
B .I. 178 B ingel; echt; C te ontbr. 179 B ongehorde 180 B gehorde A quetsinge 181 A soeter
B zueter; drinc 182 de k. A veruuldecheit B verd... uit veruuld...* 183 dede ic gheloffenesse;
gest... leke
de bovenste twijgen beteekenen het volle leven der ziel in de Liefde die nu alles met Liefde
doet; (r. 166; 167). Zij zoekt de Liefde met Liefde (niet meer met vrees) waar Zij geheel te
vinden is, in haar zelve nl., of ook in O.H.J.C.; zij volbrengt nu Gods wil geheel met Liefde;
zoo geraakt zij geheel in Liefde verenkelvoudigd: de menigvuldigheid der deugdenbeoefeníng
is zij te boven gekomen, zij oefent nog slechts Liefde, en is daarin gestadig: gheheele (173)
doghet, die alle deugden omvat, eneghe in een enkelvoudige beoefening. De Liefde omvangt
dan beiden (ziel en Liefde, J.C.) en werpt ze in den afgrond der eweleke ghebrukelecheit
Vgl. Br. 17 en Br. 20. Wij zijn hier aan de grenzen van het mystieke leven, ja, met de
ontwikkeling van den laatsten graad, er reeds volop in: maar het is HAD.'s procédé de geheele
ontwikkeling te schetsen, als bij r. 152-162. Hier is ook weer een brok Minne-theorie, niet
in strijd r. 152-162: daar werd als de groei geschetst; hier meer een drievoudige Minne
beoefening.
HAD. drinkt den kelk des lijdens en belooft Trouw in lijden.
onghehoerde en ghehoerde zooveel als wij nog zeggen: mogelijke en onmogelijke.
sonder quetsinghe zonder krenking, zonder er door gestoord te zijn, zonder morren,
overlidende te boven komen, doorstaan; in verduldigher trouwen: in trouw in lijden.
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[185] Doen leidde hi mi voert in die middelt der185185-198
[186] wijtheit / daer wi in wandelden/. Dar stont een
[187] boem / die hadde wortele op wert / ende den
[188] tsop neder wert/. Die boem hadde vele telghere/.
[189] Die nederste telghere / die de tsop waren /, die
[190] yerste was gheloeue/; die andere hope / daer die
[191] menschen bi beghinnen. Ende die inghel seide
[192] noch te mi/; O meestersse vanden beghinne toten192
[193] inde op climmende desen boem ter dieper | wor-*
[194] telen des onbegripelecs gods, verstant hoe dit es /
[195] * Die wech der beghinnender / ende te gheduerne195
[196] der volcomender/. Ende ic verstont dat was die
[197] boem der bekinnessen gods die men met gheloeue
[198] beghint / ende met minnen volhint/.
[199] * Daer bi dien boem stont noch een/; die hadde199
[200] ronde bladre / ende breede/; ende die inghel seide
[201] te mi/: Blijft hier alse gheuanghenne tote des di201

185 Doe leide B vort; in de 186 B der st. A .J. B een uit .J. 187 A h. de w. B die wortelen
188 B telgheren 189 A telgher B telger (uit ere) A hadden waren die (hadden geexp.) B
hadden waren die (hadden geexp. en doorgeh.*) C hadden 190 eerste; gheloue; ander 191
B ingel 192 echt A meesterse 193 clemmende 194 onbegripelex goeds 195 B minnender
doorgeh. en in rand: beghinnender 196 dat dat was 197 A goeds B gods uit goeds*; gheloue
198 volindet 199 .J. 200 bladere; brede B ingel 201 hier; gheu..ene B des hi di (hi bijgev. di
uit die)
185 middelt deze boom toch staat als in 't midden van 't geestelijk leven, en omvat alles.
185-198 Dit is natuurlijk une image irréalisable; die boom verbeeldt nu het heele geestelijke leven:
om dit te kunnen leven, moet men beginnen met de goddelijke deugden: geloof en hoop; de
Liefde is er de voleinding van. Die boom spruit uit de onbegrijpelijkheid van God zelf en
voert er naar terug, hij heeft zijne wortelen in God, daarom staan die naar omhoog.
192 o meestersse is hier de toespraak: omdat dit hier geldt de christelijke leering in haar geheel.
195 te gheduerne. De uitdrukking is mij, in dezen vorm, onbekend; het moet zoo iets beteekenen
als: op den duur (in 't gheduer?), mits uit te houden; eigenlijk zou het zijn: bij het uithouden,
bij het volharden (vgl. te beghinnene). Of is 't: voortdurend; dat nl. 't geestelijke leven
voortdurend bestaat ín het klimmen en neerdalen om weer naar God op te klimmen?
199 De verklaring van dezen boom wordt gegeven r. 404.
201 HAD als een gevangene (der Minne) dien men opleidt, moet wachten op de komst van den
Minnaar, die haar zal laten heengaan, nadat Hij haar zal hebben bekend gemaakt wat Hij van
haar verlangt.
*
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[202] weder sent die di hier ontboden heeft te comene/ [203] ende verstant sinen
verhoelnen wille / daer hi dijns
[204] in wilt ghebruken/. Ende ic vare in dinen ghe-204
[205] weldeghen dienst dienen. Jc hebbe heden van di205
[206] ontfaen / Jn dinen dienst te wesene alle vren tote
[207] dattu mi ontwassen best vte dien wegen die ic207
[208] di hebbe gheleidt / ende duse volmaectelike cans
[209] volghen / ende gheuoelen dies verholen raeds /
[210] dien di onse grote gheweldeghe god sal doen
[211] weten te derre vren/. Jc vare hoeden dinen reynen211
[212] lichame / Jn diere edelre werdicheit / daer ickenne
[213] in vonden hebbe / ende houden wille/.
[214] Ende doen seide hi /: kere di omme van mi / ende214
[215] * du salt den ghenen vinden / dien du ye ghesocht
[216] hebs / ende dar du allen erdschen ende allen hemel-216
[217] schen bi af ghekeert best. Ende ic keerde mi van
[218] heme / ende ic sach een cruce voer mi staen /
[219] ghelijc cristalle / claerre ende witter dan cristael/,

*

204

205
207
211
214
216

202 C die di hi 205 B ghe..gen; dienste B dienen ontbr. 206 dienste 207 dat du; weghen 208
volm..leke 209 B geu. A dies hoghes verholens B des hogens verholens 210 B gheweldege
211 diere B hueden C reyne B reinen A reynen 212 B ende diere A edelder B edelre uit
edelder; werdecheit A ickene B icken 213 B behouden; doe 215 B genen A venden 216 C
alle h. 218 .I. A vore B vor 219 cristal
ghebruken is hier: over iem. beschikken; slaat niet op de Minnegenieting, maar op het genot
dat Jesus van HAD. wil hebben, door hare vervulling van Zijn verborgen wil.
gheweldighen dienst omdat het iets grootsch en machtig is, die dienst van de ziel, die zoo
hoog, in 't mystieke leven nl., is opgestegen.
van di = wat u betreft; ten uwen opzichte.
HAD. zal nog hooger stijgen dan die Engel en hem dus ontwassen. vgl. vis. 13.
te derre uren dadelijk, als Jezus, zal komen. 211 In de beschouwing blijft het lichaam
daarbuiten, de ziel is bij God.
Daar bij dezen boom het eigenlijk mystieke leven begint, zal de Godmensch zelf de ziel
onderrichten.
In het mystieke leven zoekt de ziel alleen God. In de volgende verschijning vooral zijn vele
trekken aan de Apocalypse ontleend. Zie Inl. Invloed der Apocalypse.
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[220] Daer mochtemen dore sien ene grote wijtheit/.
[221] * Ende voer dat cru||ce saghic staen enen zetel/*
[222] ghelijc ere sciuen / ende was claerre ane te siene
[223] dan die sonne in haerre claerster macht/; ende
[224] onder die sciue stonden drie colummen/. Die
[225] yerste columme was ghelic berrenden viere/. Die
[226] ander was ghelijc enen stene die heet thopasius/;226
[227] Die heeft nature vanden goude / ende na de claer[228] heit der locht / ende hi heeft vaerwe alre stene/.
[229] Die derde was ghelijc enen steene / die heet
[230] amastistus / ende heeft eene pellenleke vaerwe na230
[231] * die rose / ende na die vyolette/. Ende in midden
[232] onder die sciue / drayede een wiel / soe vreeslike
[233] omme / ende die soe eyseleke was aen te siene /
[234] dat hemelrike ende ertrike daer af verwondren
[235] mochte ende uervaren/.
[236] Die zetel die gheleec ere sciuen / Dat was die236
[237] ewelecheit/. Die drie colummen / waren die drie237

*

226

230

236
237

220 B doer; .I. 221 A vore; sachic B .I. 222 A eere B an te ziene B de z. A zonne 224 B onder
A de; .IIJ. colommen 225 eerste; colo. C en A berrende 226 andere B ene steene (uit stene)
A stene 227 na die 228 varuwe 230 B amet.. uit ama.. B een pelleleke A .I.; varuwe 231 A
violette; in ontbr. 232 de sc. A draeyde B drayende A wyeel A vreseleke B vrezeleke 233 C
ende die soe in rand; ane B ziene 234 A erdr. B erterike; verwonderen 236 A eere 237 B
eweleecheit B de .IIJ. A .IIJ.; colom. B de .IIJ. A .IIJ.
thopasius. De symboliek der steenen was, zooals bekend, zeer verspreid in de M.E.. Wat
hier gezegd wordt komt best overeen met deze plaats uit HUGO VAN ST-VICTOR'S onecht
werk De bestiis et aliis rebus, III, LVIII: nonus est topasius... Et habet duos colores
principales, unum purissimum quasi aureum, alterum quasi coelum cum est serenum, et
superat claritatem omnium gemmarum. Aliter dici potest topazius, quia omnium lapidum
colores obtinet, unum vero suum.
Amatistus. Zoo ook, ibid.: amethystus est duodecimus lapis; hic est rubeus tamquam rosa...
aliter amethystus tribus coloribus respergitur purpureo, violaceo, roseo. Per purpuram
notantur sancti qui coelestem habitum gerunt in terris; per violam, humilitas eorum cum
odore bonae operationis; per rosam, charitas, quae tantum in illis viget.
Het beeld der eeuwigheid als een cirkel of schijf is bekend.
Op deze plaats zinspeelde de ‘goede kok’ van Groenendael, in zijn eulogium van HAD. (op
het binnenblad van hs. C).
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[238]
[239]
[240]
[241]
[242]
[243]
[244]
[245]

namen / daerne die ellendeghe / die verre van minnen sijn met verstaen/. Die columme ghelijc den
viere / es die name des heyleghen gheests /. Die
columme ghelijc den thopaes es die name des
vaders/. Die columme ghelijc den amatist / es die
name des soens/. Die diepe wiel die soe vreeselike donker es / Dats die godleke gebrukelecheit
in haren verhoelnen stormen/.245

[246] Op die gheweldeghe stad sat die ghene / dien ic
[247] * sochte / ende daer ic een met hadde beghert te
[248] * sine ghebrukeleke/. Sine vorme was onseggheleke
[249] enegher redenen/. Sine hoeft was groet/ende wijt /249
[250] ende || kersp van witter vaerwen / Ende was ghe-*250
[251] croent met ere cronen / die gheleec enen steene /
[252] die heet sardonius / ende heeft drie varwen /:252
[253] swart wit ende roet/. Sine oghen waren aen te
[254] siene wonderleke onseggheleec / ende alle dinc
[255] treckende in hem in minnen/. Daer en maghic
[256] niet af te worde bringhen/. Want die ontalleke

*

245
249
250

252

238 ellendege 289 B zijn; mede; colom; B gel. 240 B tusschen name en des: ghelijc geexp.
B hei!echs A heilighen; geests 241 colo.; thopas; dies vader 242 colo. B ametist uit amat.
243 wyeel*; vreeseleke; 144 B godlike; ghebr. 24 storme 246 B ghew..ege; stat 247 mede
A begheert 248 onseghelec 249 sijn 250 varuwen 251 A ghecront; stene; 252 B hiet; .IIJ.
varuwen 253 A w.z.r. B w. zwart r.; ane A sine 254 onseghelec 255 Daerne B magic 256 A
woerde B bringen; ontelleke
Storm alle hevige, onstuimige beweging, of al wat als zoodanig gedacht wordt, heet meermaals
storm; vgl. 388.
redenen hier taal, menschelijke taal.
Vgl. de beschrijving van Christus in Apoc. 1, 14. Zoo wordt ook Jesus voorgesteld in de
verschijning aan Elisabeth de Gravio en hare gezellin (THOM. VAN CANTIMPRÉ Bon. univ.
de ap. L. II, c. 54; zie mijne opstellen Dietsche War. en Belfort 1922, blz. 77 overdruk).
Op gelijke wijze echter beschrijft v. MAERLANT ook sommige wereldschgezinde clercken
die dragen: Thaer gelu enten crooc. (Sp. Hist. II, p. 85).
Sardonius. In hetzelfde werk, (vgl. r. 226) heet het: quintus est sardonyx. Huic sunt tres
colores: fuscus et subniger in imo, in medio candidus, desuper rubens. Huic lapidi
comparantur homines qui in corpore suo sustinent flagella.
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[257] grote scoenheit / ende ouersuete suetecheit vandien
[258] werdeleken wonderleken anschine / dat benam mi
[259] alle redene van hem in ghelikenessen/. Ende mijn259
[260] lief gaf mi hem seluen in verstannessen sijns selfs /260
[261] ende in gheuoelne/. Maer doen ickenne sach / doen
[262] vielic hem te voete/; want ic bekinde dat ic al dien262
[263] * wech te hem was gheleidt / dar noch alsoe vele toe
[264] te leuene was.
[265] § Ende hi seide te mi/: Stant op / Want du best265
[266] in mi op ghestaen / sonder beghin gheheel vri / [267] ende sonder val/. Want
du begheert hebs een met
[268] mi te wesenne / ende du hebs daer toe ghedaen te
[269] rechte / ende te cromme/, Ende ouermids dattu so

*

259
260
262
265

257 ende die A ouersoete B ouer zuete A soet. 258 wonderleken werd. A aenscine C in hem
in 260 A selues 261 doe; ickene; doe 262 voeten 265 A up; teeken v. paragr. ontbr. 266 B
gest. B geh. 267 A beghert heefts B beghert heues; .I. 268 wesene A heefs B heefts 269 soe
alle redene begrip: wat met de rede kan uitgedrukt, voorgesteld worden, alle voorstelling
van Hem in gelijkenissen; ik kan er geen gelijkenis voor vinden.
in verstannessen sijns selfs ende in ghevoelne twee momenten; zij kende Hem, zij gevoelde
Hem. Misschien proleptisch gezegd, want dit zal Jesus haar eerst meedeelen r 386.
Ik herkende en beleed dat ik nog niet volmaakt genoeg was om zoo hoog opgenomen te
worden, dat het een loutere gave was.
De toespraak geldt van de ziel als opgenomen in God. Bij dezen boom der kennis van Liefde
immers begint het eigenlijk mystieke leven. De toespraken nu gelden telkens van de ziel als
zijnde datgene wat bij ieder toespraak vertoond wordt; hier derhalve van de ziel in de mystieke
vereeniging, waar zij haar ware leven in God bereikt: de ziel nu, als zoodanig, als één met
God, is in God opgestaan sonder beghin, gheheel vri (daar toch heeft ze haar volle geestelijke
vrijheid) ende sonder val. Misschien is hier ook invloed van de Diony-siaansche opvatting
van onzen uitgang uit God, waarin wij ‘boven ons zelven’ gelijk Ruusbroec zegt, ons ware
leven van alle eeuwigheid hebben. Men kan ook denken aan het mystieke Lichaam van
Christus, tot wien wij behooren, het Paulinische in Christo. Uit de hier geschetste voorstelling
volgt mede de in de mystiek zoo gewone gedachte, dat de ziel, tot Bruid van Christus
opgenomen, op gelijken voet met Hem handelt. Vgl. VIS. 12, 165 vlg.
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[270] verstormt best in onghedurecheiden / ende du des270
[271] orconde heues van mi / ende van openbaren wer[272] ken / die du ghewracht heues / Jn allen dien / dar
[273] du mijns willen in uerwanets / Ende omme dine273
[274] vroede werke /, hebbic di ghesent den Jnghel der
[275] * throne / die vroet es die gherechte ghewilleghe ter
[276] volmaectheit te leidenne/: die di so || bewarent*276
[277] vant van binnen / dat hi di alle die weghe leidde /
[278] die hi di soude hebben ghetoent als enen kinde/.278
[279] Want hi di soe hoghe namen gaf / die di ver-279
[280] chiert hebben in mijn anschijn*.

*

44 c

*

3 c.

*

Nota*

[281]
[282]
[283]
[284]

*

281

Nu salic di doen weten wat ic di wille/. Jc wille
dattu dor minen wille tote alre ellendecheiden
bereet best/, Ende ic verbiede di dattu nemmermeer en onderwints yet te andene noch te wre-*284

*
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interdixit

*

270

273
276
278
279
281
284

270 B onged. 271 A (or uitgevaagd) cunde B oppenb. A tusschen heues en van: in al dien
daer du mijns doorgeh. en geexp. 273 verwaent heues 274 B ges. B ingel 275 trone C
gherechteghe willeghe A gherechte willighe B gerechte ghewilleghe (ghe ervoor gezet)* A
van Want du best... tot vroet es loopt een lijn in rand 276 A volmaecheit; leidene A zoe B
soe 278 C hi die; alse 279 B hoge 280 verciert A aenscijn 282 A dore B doer; te alre A
ellendecheit B elendecheit B beest (tweede e geexp.) 283 dattu di n.
du des orconde heves: des van dit één-worden: gij hebt ervan getuigenis van Mij: die dit
beloofd heb; en van uw eigen werken (openbaren blijkbaar gedaan in overeenstemming met
mijn wil; de bet. van orconde nadert die van onderpand.
verwanets imperf.? zie Wdl.
bewarent toegerust, met alle deugden...
Niet duidelijk; misschien: hij had opdracht u die wegen te toonen als aan een beginneling;
maar daar hij u zoo wel toegerust vond, heeft hij u reeds langs al die wegen gevoerd.
namen van lofbetuigingen.
Nu openbaart Jezus haar zijn wil over haar, zooals de engel had gezegd, r. 203.
andene en wrekenne synoniem: zich ergeren en die ergernis doen blijken. Zij moet Gods
recht ook in 't geringste eerbiedigen; een gewone voorstelling bij onze mystieken, om de
algeheele overeenstemming van onzen wil met Gods wil uit te drukken: God in alles vrij
laten begaan. Toch schijnt er hier alleen spraak van Gods wil tegenover de menschen, en
geldt dit voorschrift de naastenliefde.
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[285] kenne also vele als een op slaen van ere oghen/.
[286] Dar du di dies onderwints in enegher manieren /*
[287] Soe bestu die ghene/ die mi mijn recht onderghaen
[288] wils / ende mijn moghentheit onderwints/. Jc geue
[289] di noch/, seide hi/, een nuwe ghebod/: Wiltu mi289
[290] gheliken inder menscheit / alse du beghers inder
[291] gotheit als te ghebrukene van mi/, Soe saltu291
[292] begheren arm, ellendech ende versmaedt te sine *
[293] onder alle menschen/; Ende alle vernoye selen
[294] di smaken bouen alle erdsche ghenoechten/; Jn
[295] en gheenre wijs en later di verdrieten/. Want si
[296] * selen onmenschelike sijn te verdraghene/. Wiltu
[297] veruolghen minne* / na die fiere nature die di mine297
[298] gheheelheit heyschet, Soe saltu so vremde werden *
[299] onder die menschen / Ende soe onghehoert ende299
[300] soe onsalech/ Du en salt niet weten waer enen
[301] nacht herberghen/ Ende alle menschen selen di
[302] * noch || af ghaen ende begheuen/ Ende nieman en*

*

Nota C.

*

desiderium

*

LXV a.

*

Jtem

*

Nota. C.

*

44 d.
3 d.

*

*

289

291

297

299

284 A onderwens B onderwindes A iet; wrekene 285 A alsoe; alse .I. B ogen 286 A du di
dies onderwins B du dies onderwinds B eneger 287 A de ghene; ..gaen 288 wilt; e.m.m.o.
ontbr.* A ghe. 289 .I. B ghebot A gebod 290 A menscheyt 292 A begaren A aerm 294 B
erdschen B ghenuechten 295 A negheenre B neghere 296 ommenscheleke B zijn 297 A
voluol. B vuolghen: tusschen v en u: vol erb. B fiere uit fierleke: lke geexp. 298 B geheeleit
A eyscheit B eyschett soe; vr. 299 de m. B ongehort 300 dune; noch w. enen nacht waer h.
302 afstaen; níemen 303 noch metti
Deze leer, die een kernpunt is van HAD.'s mystiek, wordt door haar dus voorgesteld als een
rechtstreeksche openbaring aan haar. De mystiek van HAD. is juist dit: God, den Godmensch,
te willen in zich opnemen in zijn Menschheid, om aldus zijn Godheid deelachtig te worden.
als = alles, om Mij aldus geheel (alles van mij) te bezitten, mijn Menschheid en mijn Godheid.
Dit is klaarblijkelijk de zin, maar dan beteekent ghebrukene weinig meer dan leven (beleven),
beoefenen, bezitten, toch steeds met de bijgedachte van zalige genieting.
vervolghen verkrijgen, achterhalen; na die fiere nature die di mine gheheelheid heyschet
volgens, in overeenstemming, met uw edele natuur, de fiere wijze misschien, die mijn
geheelheid (menschheid en Godheid) voor u opeischt; HAD. is zoo fiermoedig, dat ze den
geheelen Christus wil bezitten.
onghehoert hier duidelijk versmaad.
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[303]
[304]
[305]
[306]

sal met di willen dolen in dine noet ende in
dine quale/. van allen dinen wesenne belouic mi /304-306
Jn dinen daghen die du gheleefs/ noch enen corten
tijd/; Want dine vren en sijn noch niet comen/.306

[307] Maer ic hebbe een dinc te di / daer ic mi *
[308] omme belghe in enen dele dat ic di tonen wille/.308
[310] Du best ionc van daghen / ende du wils dat
[311] ic bekinne dijns lichamen sware pine / ende die
[312] * trouwe van dinen handghewerke / ende dinen
[313] nuwen wille altoes vloyende van caritaten / Ende313
[314] die begherten van diere herten / ende dat doeyen
[315] van dinen sinnen/ Ende die minne van diere zielen/.
[316] Ende dit bekinnic al/. Ende oec bekinne du / dat316
[317] ic leefde suuer mensche / Ende mijn lichame
[318] doghede swaer pine/ Ende mine hande wrachten

*

304 Van al dinen B alle dinen; wesene 305 gheleeft heves 306 B tijt; B zijn 308 Mer 310 B
zware 311 C di 312 A handewerke B hande (uit handen) werken B ende van d. 313 karitaten
314 begherte; doyen 315 B zinnen A dijnre B dire 317 leuede 318 B dogede zware A sware;
wrochten
304-306 Niet duidelijk: wesene is steeds een onbepaald woord; met dinen schijnt het te beteekenen:
van al wat gij nog zult wezen, zult doormaken.
C heeft gheleefs het pres, van gheleven beleven, zoo zou de bet. zijn: in al de dagen die uw
leven uitmaken; en de heele plaats: ik beloof mij in al uw levensdagen nog wel een tijdje,
noch enen corten tijd dan soort van litotes, m.a.w.: gij zult nog wel een beetje zulk een leven
(van lijden) doormaken; en ik zal er mijn genoegen aan hebben; vgl. r. 381; met gheleeft
heves, van A en B, zou in dinen daghen moeten beteekenen: in verhouding tot, bij de dagen
die gij al geleefd hebt, nog een tijdje. Ik meen niet dat corten tijd kan opgevat worden als
tijdkorting, genoegen. Of zou 't zijn: over de levensvoering, die gij totnogtoe geleid hebt,
verheug ik mij nog een korten tijd; want uwe lijdensuren zijn nog niet gekomen (?)
306 Het volle getal van uw levensuren (of uw tijd om te lijden als in r. 298 voorspeld?). Hieruit
zou men wel mogen opmaken, dat dit visioen tamelijk lang daarna werd opgeteekend (vgl.
r. 310: zij was toen nog jong) en dat HAD. al een vrouw van jaren begon te worden, toen ze
dit schreef.
308 Invloed der apocalypse: sed habeo adversus te pauca, II, 4, 20 enz.
313 nuwen duidelijk: jong, frisch, krachtig werkende; caritate altijd bij HAD. liefde tot de
menschen.
316 Jesus herhaalt nu van zichzelven, al wat HAD. van haar had doen gelden.
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[319] alle trouwe / Ende mine nuwe wille van cari[320] taten dore vloyede alle de werelt in vremden /320
[321] ende in vrienden/; ende mine sinne doeyden/ Ende
[322] mijn herte begherde / Ende mine ziele minde /
[323] Ende in allen desen verbeide ic al miere tide / des323
[324] die vren quamen / dat mi mijn vader op nam te
[325] hem/. Ghi hebt gheseit somwile te mi/: Jc hadde*325
[326] goed mensche leuen / Want ic hadde / die .vij.326
[327] gauen/; dat es waer/; Ende niet allene gauen/,
[328] * maer ic was selue gaue der gheeste / die de gauen328
[329] heeten/. Ende du heues gheseghet / mijn vader
[330] * was met mi/; dats waer/; wi en scieden nye || vre.*
[331] Maer ic make di cont ene verhoelne waerheit van
[332] mi die doch openbare sceen / diet hadde connen332
[333] verstaen/: Dat ic nye ene vre mi seluen bi miere *
[334] mogentheit ghenoech en dede in en gheen ghe- *
[335] breken daer ic in was / Noch dat ic ane die

*

320
323
325
326

328

332

*

Nota.*

*

LXV-c.

*

45 a.
4 a.

*

*

Nota C.

de humanitate christi in hoc
mundo respectu potentie**

319 mijn; kar. 320 A dore vloyde B doer vloyde A al de w. B al die A vreemde B vreemden
A vriende 321 B zinne; doyden A ende mine herte begeerde i.r. 323 in al B alle mine 325
gheseegt; ic had 326 goet A menschen B mensche (uit. schen*); te leuene 328 A mer B ghaue
B geeste 329 A heten A gheseegt B geseghet 330 wine A nie ure B noyt ure 331 A Mer 332
A van minnien (tweede i geexp.) B van minnen B oppenbaer A versceen B verscheen 333
nie A .I. B een 334 B mogentheit B gen.; en ontbr.
vremden hier zooveel als zondaars.
Ik deed alles, zooals de Vader het geschikt had; ik leefde, gelijk gij... geduldig het uur der
verheerlijking afwachtend, zonder het vóór den gestelden tijd te begeeren.
't Was gemakkelijk voor Mij als mensch te leven! Jesus gaat nu uitleggen, dat de minnende
ziel er eigenlijk niet minder goed aan toe is, dan Hij zelf als mensch.
die VII gaven. De septem spiritus Dei waarvan meermaals in de apocalypsen de rede is, (ook
bij ISAIAS, 11, 2.) werden verklaard als de zeven gaven van den heiligen Geest. Apocal. 5,
6 zijn de zeven gaven de zeven oogen van het Lam.
Gave (= Gever) der gheeste duidelijk naar het septem spiritus dei; maar HAD. vergeestelijkt
ook alles, zie b.v. vis. 10, 8 waar zelfs de aureolen vergeestelijkt, als geesten, voorgesteld
worden.
Jesus leert hoe Hij nooit zijn Almacht gebruikte, om eenig gebrek dat Hij leed weg te nemen.
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[336] gauen mijns gheestes nye en veruinc/; Sonder dat336
[337] icse met pinen van doghene vercreech / Ende van337
[338] minen vader/ die hi/ ende icke al een waren/ Alse
[339] wi nv sijn, vore dien dach dat mine vre quam van339
[340] miere volwassenheit. Jc en wandelde mijn vernoy / *
[341] noch mijn pine bi miere volcomenheit nye/. Nu*341
[342] heuestu dine ellende gheclaghet /, ende waer
[343] omme du niet en heues van mi dies du behoeues/
[344] * na dinen niede /; ende ic vraghe di wanneer344
[345] di dies ghebrac du en hads die sevene gauen345
[346] mijns gheestes/. Ende ic vraghe di wanneer du
[347] begheuen waers van minen vader in eneghen347
[348] wesenne/, mijn vader en was altoes met di/, ghelijc
[349] hi met mi / ende ic met hem was / doen ic mensche
[350] leefde/. Na dien dattu mensche best, Soe leue350 *
[351] ellendech als mensche/. Jc wille van di mi also
[352] volcomelike geleeft hebben in allen dogheden in352
[353] erdrike/, dattu mi/ in mi seluen in en genen pointe
[354] en ghebrekes/. Heue die seuene gauen mijns ghees-*

*

Nota C.

*

Item

*

LXV-d.

*

de miseria preceptum

*

dat dona

*

336
337
339
341
344
345
347
350
352

336 A geests B gheests; nie 337 A dogene B doegene (e van oe erboven) 338 ic; .í. 339 A
wi B wy B zijn B vor 340 B miner; ne 341 mine 342 heues du B gheclaeght 343 ne; behoefs
344 nyede 344 en 345 C vraghede A vraghedi B vrage di; in A lijn in rand van Nu heues
du.. tot ende ic vraghedi 345 dune; .IIJ. 346 A gheests B geests 348 wesene; ne; 349 doe 350
leuede 351 alse; alsoe 352 volcomeleke B volcomelec; ghel.; doechden
ane... vervinc mij vergreep om er mijn baat, hulp bij te zoeken: Hij had ze zelf willen
verkrijgen; sonder maar.
ende van minen vader bet. misschien: en dan gaf ik ze mij nog zelf niet, maar wachtte tot ik
ze verkreeg van mijn Vader, hoewel wij steeds één waren.
vore hangt af van vercreech en van vervinc.
Jesus wil bewijzen, dat hare klacht verlaten te zijn en niet te verkrijgen wat zij verlangt
ongegrond is: zij heeft wat Hij zelf had.
na dinen niede hangt af van: niet en heves.
du en hads: zonder dat gij hadt.
in eneghen wesene bet. hier waarsch. niet: in eenige zaak; maar: wat de vereeniging met Hem
betreft: wesene zielstoestand.
De groote, belangrijke gevolgtrekking.
gheleeft mijn leven in U zien nageleefd.
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[355] * tes / ende cracht ende hulpe van minen vader in355
[356] volcomenen werken der doghede/, daer men god356
[357] mede werdet ende bliuet/ eewelike/. Maer gheuoelt
[358] v /mens||che in allen dien ghebreken die ter men- *
[359] * scheit behoren sonder sonde allene/. Alle die pine *
[360] die ter menscheit behoert / die becorde ic / doen ic
[361] mensche leefde / sonder sonde allene/, Jc en coste361
[362] mi seluen nye bi miere moghentheit van binnen /
[363] sonder met troeste / dat ic seker was van minen
[364] vader/, Du heues dat oec wel bekint/ dat ic langhe
[365] leefde in erdrike / eer men mi bekinde onder dat
[366] volc/ ende eer ic miraculen dede/. Ende doen icse
[367] dede / ende men mi bat bekinde/, doen bleef mi
[368] onmenech vrient in die werelt/. Ende in miere doet368
[369] stondense mi wel na alle af die leefden/. Dar omme
[370] en laet di niet berouwen / dat di alle menschen
[371] begheuen selen/omme die volcomene minne/ende
[372] omme dat du in minen wille leefs/. Scone gheli-372
[373] ken ende mirakelen sijn di van dinen daghen meer373
[374] * ghesciet / sonder noet / dan eneghen mensche / die374

*

45 b.

*

Nota 4 b.

*

LXVJ-a.
omnem penam Christus
habuit
*

*

LXVJ b.

*

355
356
361
368
372

373
374

353 B erter.; dat du A in ghenen pointe B in gheenen poenten 354 B Hebbe; de .VIJ.; geests
156 A doechde B doech den 357 blijft A ewelike B euwelike A mer B Maer uit Mer 358 in
al dien 359 B zonde; 360 becoerde; doe 361 leuede B zonde; allene ontbr. ne coste 362 nie
B moge 363 tr. ende dat 364 B lange 365 leuede A ertr. B erder. 366 C eer erb. B mirakelen
A doe 367 A doe 368 ommenich; in de C die erb. A doet i.r. bijg. B doot 369 al wel na af
370 ne l. 171 B begeu. A zelen; C di 372 om B dattu; leues 373 A miraclen met'boven en,
zoo ook 375 B zijn B dagen 374 C eneghe
in zooveel als tot.
god is hier eerder bvgl. nw. dan zelfst. nw., als meermaals bij de mystieken: Goddelijk,
Godvormig, één, vereenigd met God. vgl. 14, 14, 164.
sonder sonde vgl. Hebr. 4, 15; coste van custen voldoen, opbeuren.
onmenech weinig. Onze Nederl. mystieken hebben de smart der verlatenheid van Jezus' Hart
diep gevoeld.
Schijnt te zinspelen op wonderen door HAD. verricht; vgl. 5, 33; 14, 105 vlg. Wat zijn die
gheliken? waarschijnlijk: verschijningen, openbaringen. Dus nog andere visioenen vóór dit
eerste? vgl. verder 376.
van in, gedurende.
sonder noet uit vrije gunst van Mij.
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[375] gheboren wart seder dat ic starf. Miraculen ende
[376] ghichten van buten / die waren in di sere begonnen376
[377] te werkenne/; die heuestu mi onseghet Ende bester
[378] af ghestaen/ ende en wilter niet/; die begauestu bi
[379] minnen ende en wils el niet dan mi/, ende ommi
[380] heuestu als verteghen/ ende wilt mijns ghebruken380
[381] * in gheuoelne/ dat bouen al gheet. Ende dat ghetal
[382] van dinen daghen daer toe / dat es noch onna382
[383] gheleeft/. Jc sal di/, seghet hi/, liefste gheminde / *
[384] gheuen || mi heymeleke / alse du mi hebben wils.**
[385] Want du niet en wils/ dat di die vremde troesten /
[386] noch dat si di bekinnen*/, Soe salic di gheuen ver-386
[387] stennesse mijns willen Ende conste gherechter
[388] minnen / ende enechleke mijns te gheuoelne / Bi
[389] * vren in stormen van minnen/, Alse du niet ge[390] duren en mach / sonder mijns te gheuoelne / ende
[391] di dine pine te swaer wert/. Met verstennesse saltu391

*

376
380

382
386

391

375 sider A Ende om dat du... tot miraculen ende gh.: streep in den rand B Mirakelen 376
B gichten; C di B zeere 377 werkene; heues du; ontseghet 378 A begaefstu B beghaefstu B
van m. 379 C wil els; wils el B tusschen Ende en ommi: ende geexp. 380 A wilst: s doorgeh.
eu geexp. 382 B dagen C seech A seghet B seget 384 B gh. in heym, A heimeleke B wils
heymeleke 385 ne B vreemde 386 datse B geuen; verstannesse 389 A bi vremden st. B bi
vreemden storme; ghed. 390 machs 391 (s erb.) C die A en B di ontbr. B zwaer; werdet;
verstannesse
ghichten van buten die zich naar buiten vertoonen, waarschijnlijk die ghelike van r. 372, of
andere uitwendige charismata.
als = alles; ghebruken in ghevoelen bedoelt waarsch. de Godsvereeniging als in de eeuwige
zaligheid, waartoe de tijd nog niet gekomen is; ze zal dit intusschen soms eens mogen ervaren,
zooals verder gezegd wordt. Vgl. r. 260; ook r. 306.
daer toe tot dit ghebruken in ghevoelne; onna op verre na niet.
bekinnen en haar dus eeren. Jezus belooft haar dan: kennis van geheel zijn Liefde-wil over
haar, met kunst (macht) om dien ten volle uit te voeren, en te beminnen zooals het behoort;
verder zal Hij zich aan haar enechleke te ghevoelne geven: Hij zal zijn tegenwoordigheid,
zich zelven laten voelen enechleke, in eenigheid, in éénzijn met Hem, bi uren soms.
dit wordt nu verklaard hier, 397, 399.

Hadewijch, Visioenen

*

45 c.

*

heymelec*

*

Dabo me tibi
4 c.

*
*

nota*

*

LXVJ-c.

33
*

[392] wiseleke minen wille werken / Jn allen dien die
[393] behoeuen van di te wetene minen wille / die hen393
[394] oncont noch es/. Niemenne en heuestu noch ghe- *
[395] broken / ende niemene en ghebrec nemmermeer
[396] tote dien daghe / dat ic di segge: Dijn werc es al396
[397] voldaen/. Met minnen saltu leuen ende gheduren/
[398] ende mijns verholens willen pleghen/ daer du mi*398
[399] mede best / ende ic di. Ende met mijns te ghe-399
[400] uoelne salic di ghenoech wesen ende du mi/. Dus400
[401] werke minen wille met verstennesse/, mine alre
[402] ghenoechghelecste gheminde/. Dus pleghe mijns
[403] met minnen/, mine naeste ghebrukende/ in miere403
[404] * naeheit/. Dus saltu mijns ghebruken/. Dit es die404
[405] boem van dien worden/ die ic di nv seide/ die405
[406] heet bekinnesse der minnen/. Want di soe vele406-408

*

392 wise; in alle dien 394 niemene; 395 ne; gebr. 396 segghe 397 B minne 398 C verholens:
s erb. B tusschen v en w.: minne doorgeh. B plegen 399 best verholen ende 400 B genoech
401 C mine A verstannesse B verstannessen 402 A ghenoechlecste B genoechlechste 403
A mine naeste ghebrukende B mine ghebrukende naeste C naesten ghebrukene (d in de pen
gebl.) B mire 404 naheit B dien 405 A woerden
393 HAD. heeft dus een apostolaat bij hare gezellinnen: zij zal haar Jezus'wil moeten bekend
maken, zooals Jesus haar dien zal leeren.
396 Dijn werc herinnert aan het consummatum est van Jezus aan 't kruis: het parallelisme van
Jesus' leven in 't leven der ziel uitgedrukt wordt soms tot in de kleinste bijzonderheden
doorgezet, vgl. b.v. 13, 251.
398 Met minnen met die gherechte Minne van r. 387.
399 De var. best verholen is wel een vergissing.
400 Nog eens alles samengevat.
403 mine naeste ghebrukende daar hier herhaald wordt de gedachte van const van gherechter
Minnen is de beteekenis: gij die Mij door dit verstannesse en die const van Minnen van dichst
bij, in den hoogsten graad, zult beleven, vgl. r. 291.
404 ghebruken in denzelfden zin, of herhaling van ghebr. in ghevoelne.
405 worden hier: het door de woorden uitgedrukte, zooveel als: die beteekent wat ik zooeven
zegde.
406-408 Weer eenigszins duister; misschien: omdat u zooveel gepredikt werd dat (dat = zoodat) gij
er kleinmoedig door zoudt kunnen worden, heb ik u zelf eens mijn wil geopenbaard; nederheit
is al wat laag is, wat laag houdt, zoodat men niet 't hoogste, 't Minneleven, Gods geheelheid
aandurft. Meermaals wordt er gezinspeeld op dien twifel die de ziel weerhoudt het hoogste
aan te durven. vgl. 4, 56: want du mi met dijnre volcomenheit heues afghedaen alle mine
nederheit daer ic bi twifelde. Misschien is er hier een zinspeling op predikanten die van dit
Minneleven wilden afleiden. Ook zijn soortgelijke klachten over de leiding van sommige
biechtvaders, die de ziel willen omlaag houden, bij vele mystieken, o.a. bij de H. THERESIA,
bekend.
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[407] ghepredect es/ dat di die nederheit verswaren sal/
[408] * soe toende ic di seluen/ wat ic di wille/. Du moets
[409] suete weder keren/ ende doen dat ic di beuolen
[410] hebbe/. Alse du wils so nem bladere van desen410
[411] bome / dat es || kinnesse mijns willen/. Ende alse*
[412] di vernoyet/ So nem van den tsoppe ene rose,
[413] ende van hare nem een blad/: dats minne/. Ende
[414] alse du niet gheduren en cans/ So nem vander
[415] rosen datter binnen es/: dats dat ic di sal gheuen
[416] mijns te gheuoelne/. Altoes saltu kinnesse mijns*416
[417] willen hebben / ende minne gheuoelen ende ter
[418] noet mijns ghebrukeleke gheuoelen/. Aldus dede
[419] * mi mijn vader doen ic sijn sone was/. Hi liet mi *
[420] in node/ ende hi en beghaf mi nye/ Jc gheuoeles
[421] in ghebrukene/ Ende ic diende dien/ daer hi mi *
[422] toe ghesent hadde. Dat herte dat in die rose es

*

410

416

407 A ghepredeket B verzwaren 408 selue A van 408 tot 412 lijn in den rand 409 A soete
B suete 410 soe. 411 B de k... 412 vernoyt; soe B roze 413 ende ontbr. .I. blat 414 C di; soe
415 B rozen; dat daer; dat es soe salic di geuen 417 minnen 418 B die vader mijn 419 doe
420 hine begaf A nie 422 B ges.. B roze.
HAD. mag bladeren meenemen van dien boom der kennis van Minne. Dit zullen wel
symbolische bladeren en rozen geweest zijn! Het blad beteekent: kennis van Jezus'wil; de
roos is Minne; dat zal beteekenen de conste van gherechter Minnen; daaruit mag ze 't hart
nemen, als het haar te zwaar wordt, dan zal ze Minne gevoelen. Dus weer herhaling van 't
beloofde 386 vlg. en praktische samenvatting.
Nog eens herhaling: Minne ghevoelen schijnt te slaan eerder op op die conste van gherechter
Minnen dan op enechleke mijns te ghevoelne, waarop mijns ghebrukeleke ghevoelen. veeleer
zinspeelt 420 Ic ghevoeles=of ik gevoelde des, d.i. of ik had ook dit ghebrukeleke ghevoelen:
misschien is bedoeld de Godsschouwing die Hem bijbleef; bij HAD. ware dit de geestelijke,
niet zinnelijk meegevoelde Godsaanraking.
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[423]
[424]
[425]
[426]
[427]

*
423
425
426

soe gheheel / dat es ghebrukelecheit van minnen423
gheuoelleke/. Hen allen/, lieue/, die di goet ende
quaet doen/, wes al eens in werken van haere425 *
noet/. Minne sal di also machtech maken/. Ghef426
al/, Want al es dine.

423. B ghebrukeleecheit 424 B gheuoelleke uit.. lne 425 A van werkens in hare B van werken
(uit.. kens*) in hare 426 alsoe B mechtech.
gheheel Het verbeeldt immers Gods geheelheid.
al eens maak geen onderscheid om te werken wat zij behoeven, om hen in hun nood bij te
staan: in werken, (die komen van) haere noet.
machtech om die gelijkmoedigheid uit te oefenen.
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Tweede Visioen
Inhoud.
Op een Sinxendag ontvangt HAD. verlichting over den geheelen wil der Liefde in
allen, en over den graad van volmaaktheid, waarmee die wil uitgevoerd wordt; te
zamen met de gave der talen.

Algemeene beschouwingen.
Soortgelijke visioenen, die gegroeid zijn uit de Dionysiaansche opvatting van aller
zijn en leven in God, worden bij zeer vele visionnairen uit de M.E., en zelfs uit latere
tijden aangetroffen. Zie App. B een visioen van Elisabeth DE WANS, gezellin van de
hl. LUTGARDIS te Aquiria, dat met de HADEWIJCHSCHE voorstelling groote
overeenkomst vertoont.
De genade van de gave der talen, zooals hier geschetst, heb ik nergens aangetroffen,
dan bij Thomas VAN CANTIMPRÉ in diens leven van de hl. LUTGARDIS, waar hij, naar
aanleiding van een gesprek tusschen de Dietsch-sprekende LUTGARDIS en eene Walin,
die elkander toch begrepen hadden, zegt: Quid mirum?... Vidi unam, quae in die
Pentecosten ab hora tertia ad vesperas omnium linguarum notitiam habuit. Sed eam
adhuc prodere nolo, quia adhuc in vita degit. (Act. S.S. Jun. III, 252. D.) Over de
identificatie van deze una met onze HADEWIJCH, zie mijn opstel: Uit de geschiedenis
onzer Middeleeuwsche letterkunde, HADEWIJCH, Dietsche War. en Belfort, 1922 blz.
69 vlg. van den overdruk.
De eigenaardigheid van de door HAD. vermelde twee en zeventig talen, moet in
verband gebracht met wat wij lezen in het leven van den hl. NORBERTUS: dat deze
heilige niet aarzelde tot het Dietsche volk van Valenciennes het woord te voeren:
non diffidebat quin si materna lingua verbum Dei adoriretur, spiritus sanctus qui
quondam centum viginti linguarum erudierat diversitatem, linguae teutonicae
barbariem vel Latinae eloquentiae difficultatem auditoribus habilem ad intellegendum
faceret (AA. SS. Jun. [ 827, E). Die honderd twintig talen zijn in overeenstemming
met het getal discipelen op Sinxendag (Act. ap. I, 15). De twee en zeventig in
overeenstemming met het getal discipelen tijdens Jezus' leven (Luc. 10, 1, 17).
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In alle geval werden de talen berekend naar het getal discipelen. Thomas VAN
CAMTIMPRÉ, waar hij over die vrouw handelt, die de gave der talen had ontvangen,
zegt alleen: Quid mirum si ad horam ignotae sibi invicem linguae in colloquio
convenerunt, cum Lutgardis plena erat illo spiritu qui discipulos in unum congregatos
linguarum diversitate replevit.
Vidi unam.... Hij zegt niet, hoeveel discipelen noch hoeveel talen er waren. Maar,
en dit blijkt uit de plaats uit Norbertus'leven, diversitas is wel: verscheidenheid; er
waren zooveel talen als discipelen; waar hij dan zegt dat die vrouw omnium linguarum
notitiam habuit, dan meent hij in alle geval wel, dat zij kennis kreeg van zoovele
talen als er discipelen waren; wat ook in dit visioen van HAD. wordt vermeld, al is
dit hier bepaaldelijk twee en zeventig.
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[1] HEt was op enen chincsen dach dat ic den*
[2] heyleghen gheest also ontfinc dat ic ver[3] stont alle den wille der minnen in allen / Ende
[4] alle die seden vanden wille der hemele ende der4
[5] hemelscher / ende al die volcomenheit der vol-5
[6] maecter gherechtecheit / ende alle ghebreke der6
[7] verloerne /, Ende alle diere wille / die ic sach / in7
[8] * welken si waren van waerheiden / ende van loghe[9] nen/. ende ye seder gheuoeldic aldus der minnen9-10
[10] * van allen dien die ic sach in also velen als si waren/.
[11] Ende doen verstondic alle redenen/ die men||sprect in*11
[12] lxxij. manieren/. Die menechfuldecheit van allen*

.IJ. capm.

*

*

LXVIJ-b.

*

46 a.

*

5 a.

*

Donum lingue**

*

1 A cinxendach B tsinxendach 2 A heilighen geest; alsoe 3 A al die 4 B zeden 5 B alle die
6 B gebr.. 7 verlorenre A dier 8 B warh.. 9 sider. C al der minnender die ic sach 10 alsoe A
alse si B alsi 11 doe verstondic oec alle die C redene 12 A menechfol.
4 die seden de uitingen, manieren, doenwijzen.
der hemele in 't mv; wel onder bijbelschen invloed, als van coeli caelorum. vgl. 5, 3 vlg.
Misschien is der hemele = van God, vgl. 5. 59 waar de drie opperste hemelen, met de drie
goddelijke personen vereenzelvigd worden.
5 Zij begreep ook: al de volkomenheid van volmaakte gerechtigheid der heiligen, in den
algemeenen zin van 't bijbelsche justitia: het gherecht-sijn, niet in de bijzondere beteekenis
van de deugd die recht laat wedervaren.
6 alle ghebreke der verloerne al wat den verdoemden te kort komt; alle zonden, tekortkomingen,
der verdoemden.
7 wille gen.: en van alle die willen die ik zag, (begreep ik) in welken: pron., = in welken graad
of toestand van; of: in welken wille; waerheiden bepaaldelijk van de gerechtigen, van loghenne
bepaaldelijk van de verdoemden.
9-10 En immer sedert gevoelde ik aldus de Minne van al degenen die ik zag in also velen in zoo
veel, dat is, in zoo hoogen (graad, toestand) als zij waren; vergelijk in welken; of misschien:
in zoo velen zij waren (die ik zag): in al die ik zag; de lezing van C. geeft ook wel een zin,
maar dunkt me toch minder juist.
11 redenen is wel talen, spreekwijzen vlg. I, 249; 7, 16.
Die twee en zeventig manieren herinneren onmiddellijk aan de 72 discipelen van Christus.
Daar nu Christus' discipelen uitgezonden werden over alle landen der wereld, kon daaruit
de voorstelling gesproten zijn van twee en zeventig volkeren en talen in de wereld. Zie
algemeene beschouwingen.
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[13]
[14]
[15]
[16]
[17]

desen wesenen/es mi onscuult/ende verstilt/. Maer13
dat staren enechlike in heme / ende die berrent-14
heit der minnen / ende die waerheit sijns willen /:*15
diene bleschen noch en sweghen / noch en laghen
nye seder in mi /.

[18]
[19]
[20]
[21]

Te voren vore dien tijd woudic altoes weten in
allen minen doene/, Peinsdic / ende seide emmer/:19
wat es minne / ende wie es minne/? In dit te20
pleghene / haddic .ij. iaer gheweest.

*

13
14
15

19
20

13 al desen C wesenne A es mi sere ons. B es mi zere ons. 14 A enechleke B enechleec 15
C die ontbr. B zijns selues w. 16 A blessceden B bluscheden B zweghen. 17 nie sider B my
18 B vor den; tijt 19 in al; seidic 21 A hadic
wesenen onbepaald, van al die dingen, van wat voorafgaat, niet alleen van de talen; vgl. 4.
onscuult van ontschulen: is mij onttrokken, verstoken; verstillen is gaan liggen, is geëindigd.
Dat staren enechleke in Heme: enechleke vat ik eerder op van den toestand van de zienares:
in mystieken vereenigingstoestand.
waerheit het lidw. die, dat staat in A en B, zal wel oorspronkelijk zijn; bleschen impf. van
blusschen A echter blessceden uitgaan, gezegd van die berrentheit, meer bepaaldelijk;
sweghen meer van die waerheit; laghen vgl. verstilt.
peinsdic met een gemakkelijk te begrijpen anacolython in den zinsbouw; of misschien
eenvoudiger paralleel met woudic weten.
zie volgend visioen.
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Derde Visioen
Inhoud.
Op een Paaschdag, nadat HAD. al meer dan twee jaar had verlangd te weten: Wat is
Minne? en wie is Minne? wordt zij gevoerd vóór het Aanschijn van den hl. Geest,
(deze minder als afzonderlijk Persoon gedacht dan als één met den Vader en den
Zoon, in de wezenlijke liefde der Godheid,) en wordt er haar op die vragen antwoord
gegeven.

Algemeene beschouwingen.
Iets dergelijks over dit verschil van wat Minne is en wie Minne is komt ook voor bij
RUYSBROECK XII Begh., 29-30.
Daar spreekt de Vader tot de ziel: Merke mi nauwe, wat ic ben ende wie ic ben.
En verder wordt die verstandighe cracht gheneicht ende van Gode gheeyscht te siene
wat God es ende wie hi es. De hl. Geest antwoordt aan de ziel, die verlangt Gods
Aanschijn te aanschouwen: Sich mi ane, wie ic ben ende wat ic ben. Uit geen enkel
woord echter bij RUYSBROECK blijkt welk verschil hij tusschen beide uitdrukkingen
maakt. Uit wat volgt bij HAD. schijnt dat verschil hierin te bestaan: wat Minne es
bedoelt meer de werkingen en openbaringen der Liefde, die dan ook in de schepselen
worden aangetroffen; wie is meer de persoon zelf der Liefde. De watheid is als buiten
den h. Geest, de wieheid is de hl. Geest zelf. Daarom moet HAD. die watheid erkennen
in allen, moet zij die watheid in haar Minneleven uitdrukken (18, 20). De wieheid
echter zal zij gebruiken, genieten, als zij zelf Minne zal zijn.
Algemeener nog: de watheid is God in geschapen licht; de wieheid is Hij zelf.
Naar Dionysius toch heeft God geen naam, geen watheid, dan alleen in geschapen
licht. De wieheid is dan God in zich zelven.
Dit visioen is, ten slotte, toch weer een uitbeelding van de gewone leer, dat de ziel
den geheelen Godmensch in zich moet beleven: als zij zijne Menschheid in zich
beleeft, beleeft zij wat Minne is; komt zij daardoor tot de Godheid, dan bezit zij de
Liefde: wie Zij is en is zij Liefde. De ziel
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moet leven wat Minne is en dus worden en bezitten wie Minne is.
Opmerking verdient nog dat, hoewel de stem komt uit het Aanschijn van den hl.
Geest (wel is waar als één met Vader en Zoon), de hl. Geest zich toch vereenzelvigt
met den Godmensch, Christus, welke voorstelling bij de Middeleeuwers in de hand
gewerkt werd, door den naam GOD, waarmee zij kortweg Christus bedoelden.
Noch in A noch in B schijnt hier een nieuw visioen te beginnen: er staat slechts,
op een nieuwen regel, het bekende teeken voor een paragraaf; en de letter d is niet
rood, zooals gewoonlijk bij het begin van elk visioen, maar alleen rood doorstreept.
Toch is 't visioen zelf verscheiden van het voorgaande: de schrijfster schijnt het zich
herinnerd te hebben, nadat zij 't vorige had opgesteld.
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[1] DAer na eens paeschs daghes wasic te gode1
[2] ghegaen/; ende hi omuinc mi van binnen
[3] * mine sinne/ ende nam mi inden gheeste / ende
[4] voerde mi in dat anschijn des heyleghen gheests /
[5] die den vader / ende den sone in enen wesene
[6] heuet. Ute dien gheheelen wesene / dies anscijns6
[7] ontfinghic alle verstennissen ende soe lasic alle *
[8] mine vonnissen/. Ende ene stemme vte dien an-8
[9] schine luudde also vreeseleke / alse ouer al ghe-9
[10] hort /; ende si seide te mi /: Sich hier, oude, die10

*

1

6

8

9
10

In A noch in B schijnt hier een nieuw visioen te beginnen: er staat slechts, op een nieuwen
regel, het bekende teeken voor een paragraaf; en de letter d is niet rood, zooals gewoonlijk
bij het begin van elk visioen, maar alleen rood doorstreept.
1 A een paesdaghes B in paesdages 2 B gegaen A gheghaen C hi ontbr. ontfinc B zinne 3 A
geeste 4 A aenscijn A heylighen C gheest B heilegen geests 5 A zone 6 A ghehelen B gehelen
C dijns A aenscijns B anschijns 7 ontfinc ic; B verstannessen A verstannessere 8 vonnessen
A aenscine B luude; alsoe 9 vreseleke A ghehoert B gehoert
te gode ghegaen waarschijnlijk te communie, God = Jesus Christus. 3 mine sinne hangt af
van omvinc (A en B ontfinc;) inden gheeste nemen vervoeren, naar aanleiding van de
apocalyptische uitdrukking: fui in spiritu in die dominica (Apoc. 1, 10) of: abstulit me in
spiritu (Apoc. 17. 3). 5 in enen wesene heuet = zooveel als: één wezen is met Vader en Zoon
in een-Liefdeomhelzing. Maar HAD. wordt gevoerd vóór den H. Geest, als één wezen met
Vader en Zoon; daarom:
Ute dien gheheelen wesene 6-7. Zij ontving dit niet vóór de stem weerklonk; maar deze regels
geven op voorhand aan wat de stem haar zeggen zal; vgl. r. 26; reeds in Vis. I wordt dit
anticipatie-procédé opgemerkt. Zoo zijn r. 10-14 uitbreiding van de verstennesse; r. 15-25
zijn hare vonnisse nl. de judicia Dei omtrent haar.
Uit het aanschijn der Minne worden gewoonlijk deze vonnissen gelezen; vgl. b.v. Br. 6, 136:
Ende vte dien heileghen anschine leset al v vonnisse ende al v pleghen van uwen levene,
waaruit ook de beteekenis van vonnisse duidelijk blijkt. Het woord is de vertaling van 't
bijbelsche judicia, dat herhaaldelijk in dien zin gebruikt wordt, voornamelijk b.v. in ps. 118;
(in 't kerkelijk officie, feestpsalm in de zoogenaamde kleine uren) ps. 16,2: De vultu tuo
judicium meum prodeat.
alse ouer al ghehort zooveel als: dat ze overal, boven alles uit, gehoord werd.
oude is dit: houde, getrouwe? Ik ben geneigd het op te vatten als oude, in een apocalyptische
visionnaire beteekenis, als overigens geheel dit antwoord een apocalyptisch karakter draagt.
Wat het dan juist bedoelt, is niet duidelijk: vroede, wijze? Waarschijnlijker echter geldt dit
weer van de ziel in God: de ziel in de enicheit ontvangen, (22) is oud als God; vgl. r. 12.
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*

[11] op mi gheroepen heues ende ghesocht / wat ende11
[12] wie ic minne ben dusentech iaer vore der men-12
[13] schen gheborte/, Sich ende ontfanc minen gheest;13-14
[14] van allen bekinne / wat icker minne in ben /.
[15] Ende alse du mi di volbringhes puer mensche15
[16] in mi seluen dore alle weghe van volre minnen,
[17] Soe saltu mijns ghebruken wie ic minne ben /;17
[18] * tote dien daghe || saltu minnen / wat ic minne*
*

LXVIJ-d.
5 b.

*

11 B ges. C wat ende ontbr. 12 B voer 13 B menschen (schijnt veranderd, h in rand bijg,)
14 A gheboerte; geest 15 C bekinnen C want B di ontbr. B volbringes 16 alre B wege 18
Tote; dage C Want 19 B zijn; alsoe
11 wat ende ontbreekt in C, maar zal wel oorspronkelijk zijn, daar HAD. dit zoo verlangd had.
De zin: wat ende wie ic Minne ben is een soort constructio praegnans; daar de hl. Geest zelf
Minne is en Hij hier spreekt, zegt hij, niet: wat ende wie Minne es maar wat ende wie IC
Minne ben. Of zou Minne als appositie kunnen opgevat: ic, Minne, ben.
12 dusentich iaer volgt den apocalyptischen stijl na, en bedoelt waarschijnlijk: van alle
eeuwigheid, in navolging van b.v. 2 Petr. 3, 8: et mille anni sicut dies una; of van Apoc. 20,
2 vlg.; of eenvoudig, ook in ons spraakgebruik = lang vóór. Van alle eeuwigheid waart gij
het voorwerp mijner Liefde.
13-14 Waarschijnlijk moet met A en B gelezen worden bekenne: ontvang mijn Geest; daardoor
zult gij van alles weten wat ik er Minne in ben; zoo iets als: welke werkingen, openbaringen
mijner Liefde er in zijn.
15 En wanneer gij u mij brengt ten volle puer mensche in mi selven; dit slaat op HADEWIJCH's
voorstelling: men moet Christus volgen in zijne Menschheid, Hem gelijkvormig-worden,
puer mensche in Hem worden, om Hem gelijkvormig te worden in zijne Godheid, met Hem
God te worden (vereenigd met Hem). Zoo reeds in vis. 1. Zoo vooral in Br. 6, 117 vlg.
17 dan zult gij mij niet meer kennen, maar door uw gelijkvormigheid met Mij, één geworden
met Mij, zult gij mij bezitten wie ic Minne ben, persoonlijk. Tot dien dag zult gij minnen,
(en in uw minneleven uitdrukken) wat ic minne ben, mijne werkingen, (zooals God zich in
geschapen licht openbaart, als wijsheid, liefde enz.) door u met mij één te maken in mijn
menschheid; dan zult gij Minne zijn, mij hebben wie ic Minne ben, en daarom Minne zijn
zooals ik Minne ben. Vgl. b.v. RUYSBROECK XII B, 33, 22: Die vierde wise (van minnen)
is een te sine met Gode in minnen.

*
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[19] * ben/; ende dan saltu minne sijn / also ic minne
[20] ben/, Ende dune salt niet men leuen / dan dat ic20
[21] minne ben / Jn dinen daghe toter doet / dattu21
[22] leuende werdes/. met miere enecheit ontfingstu22
[23] mi / ende ic hebbe di ontfaen/. Vare ende leue dat23
[24] ic ben, Ende comt weder/ ende bringt mi gheheele
[25] godheit/ ende ghebruket wie ic ben. Ende doen
[26] quamic weder in mi seluen ende verstont al dat
[27] ic te voren seide / ende bleef starende in mijn her[28] teleke suete lief.

*

20

21

22
23

20 C du C mijn A men B min 21 C dien; A in (verb.) dienen daghen B in dinen dage B doot
22 A ontfinghestu B ontfingestu 24 A bringhet B bringet A gehele B ghehele 25 B ghebrukelec
A doe 27 C ic ontb. 28 A soeteleke B zueteleke
Ik begrijp: gij zult niet minder leven (in uw streven naar gelijkvormigheid met mij in mijn
menschheid, leven is bedrijvend, dan dat ic minne ben, dan mîjn zelfde minneleven, in de
beoefening van dezelfde minnewerken; door algeheel opname in u van mijn Menschheid.
in dien daghe waarschijnlijk te lezen met A en B: in dinen daghen = in de dagen van uw
leven, tot aan den dood, wanneer gij zult levende worden; die voor u de dag van 't leven zal
zijn. De stervensdag der heiligen wordt ook door de kerk dies natalis genoemd.
Gij hebt mij ontvangen met mijne enkelvoudigheid: met de goddelijke Liefdeomhelzing;
vergelijk r. 5.
leve (bedrijvend) dat ic ben i.e. wat ik Minne ben, de Menschheid. Als gij dan zoo geheel
Godvormig zult geworden zijn, geheel vergoddelijkt, dan kom en bezit mij wie ic minne ben.
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Vierde Visioen
Inhoud.
HAD. ziet twee koninkrijken van gelijke schoonheid, gelijk geslacht en gelijke macht.
Een engel slaat zeven slagen met zijne vleugelen: zon, maan, sterren,
paradijsbewoners, 's hemels troon, hemelingen, alle hemelen van ieder der twee rijken
worden beurtelings opgeroepen. (1-32). De engel stoot op een bazuin: hij daagt allen
tot getuigenis op. HAD. wordt dan in zijn vleugelen omvangen, en verplaatst met
hem te midden van een der rijken, dat hij zelf was. HAD. moet het machtigste en
schoonste der twee rijken uitkiezen. ‘Zij zijn beide gelijk’ zegt ze. Zij ziet iemand,
van wien het andere hemelrijk was. Alle getuigen beider gelijkheid (33-71). De engel
vereenzelvigt zich met den Minnaar; HAD. wordt vereenzelvigd met de geminde. De
twee koninkrijken, nu in twee hemelen veranderd, beteekenen hun beider (van de
Geminde en van den Minnaar) menschheid. HAD.'s menschheid is met zijne
menschheid opgewassen: zij volgt haar en groeit met haar. (71-90). Door welke
werken dit gebeuren zal, wil de Minnaar nu verklaren: ten eerste, door de beoefening
van alle geboden en raden; ten tweede, door haar lijden en ijver; ten derde, door haar
smart niet tot gelijkheid met den God-mensch te kunnen komen; ten vierde, door
haar derven van wat ze meest begeert: godsgenieting. (90-119).

Algemeene beschouwingen.
Een echt-apocalyptisch visioen dat niet zonder grootschheid is. Weer is het een
uitbeelding van de leer: dat de ziel moet gelijkvormig worden aan Christus in zijn
menschheid, om met Hem gelijkvormig te worden in zijn Godheid. Hier wordt vooral
aangetoond 1. dat die gelijkvormigheid mogelijk is; 2. door welke werken die
gelijkvormigheid gebeurt.
HAD. had zich met twijfel afgevraagd, hoe het beleven van den Godmensch
mogelijk is: dit wordt haar getoond onder 't beeld van twee gelijke koninkrijken
(beeld der menschheid van Christus, en van de minnende) die vergaan in twee
hemelrijken (beeld van beider Godheid) en die geheel gelijk zijn. Christus verzekert
haar dan, dat die gelijkvormigheid mogelijk is.
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De werken, waardoor de minnende tot die gelijkvormigheid met Christus' menschheid
moet komen, om Hem dan te bezitten in zijn Godheid, geven als een algemeene
ontwikkeling van het geestelijke leven, vóór het tot de Minnegenieting geraakt: dit
leven begint met een periode van vertroosting in de bestrevingen naar die
gelijkvormigheid; dan volgt een periode van onrustigen ijver, een eerste vorm van
troosteloosheid; dan nog grooter troosteloosheid in 't voller besef van alle gebreken
en tekortkomingen, wanneer de ziel buiten raad geraakt omtrent Gods wil en
bedoelingen over haar, en zij hare minste vlekken diep gevoelt; dan eindelijk hoogste
troosteloosheid en duisternis, door het derven van alle Godsgenieting, waarnaar zij
nu onophoudelijk verlangt, terwijl zij beminnen moet, en hare geheele natuur haar
daartoe noopt. Zoo volgt zij den Godmensch in zijne Menschheid.
Deze leer berust voorzeker op psychologische ervaringen, daar die door alle
mystieken voortdurend bevestigd worden. (zie POULAIN, Grâces d'oraison, p. 423
vlg.: des épreuves envoyées aux contemplatifs).
Om dit visioen eenigszins te begrijpen moet men rekening houden met het zoo gewone
anticipatie-procédé (telkens aangeduid in de aant.); dan ook met het feit dat (r. 72
vlg.) de Engel zich vereenzelvigt met den Minnaar, en HADEWYCH met de Beminde.
En de werkelijke HAD. staat daar als buiten: de Minnaar spreekt tot haar, nu eens in
den tweeden persoon, dan in den derden, van hare menschheid nl. als abstract
voorgesteld van HADEWIJCH zelf.
Ook in dit visioen krijgt men sterk den indruk, dat HAD. meer geldt als type der
beminde, als zoodanig, dan als werkelijke persoon; dat die visioenen symbolische
visioenen zijn van de Beminde als zoodanig; meer voorstellingsprocédé dus, dan
eigenlijke ervaringen. Die gelijkheid, waarvan hier sprake, is daarom ook meer, m.i.,
de idëale voltooing van 't streven naar gelijkvormigheid met den Godmensch, dan
de werkelijke uitdrukking ervan.
In dit visioen wordt het zoogenaamde Ptolemeisch stelsel verondersteld. Het heelal
bestaat uit een reeks van concentrische sferen, waarvan de binnenste die der Aarde
is; dan komen die van de planeten: Maan, Mercurius, Venus, Zon,
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Mars, Jupiter, Saturnus; daarop volgt de sfeer der vaste sterren, gewoonlijk als het
firmament beschouwd; daaromheen de kristallijnen sfeer, het primum mobile, de
eerste beroeringhe, die van God de beweging ontvangt en alle beweging meedeelt.
Eindelijk, maar geen eigenlijke sfeer meer, het Empyreum, de verblijfplaats van God.
Soms wordt onderscheid gemaakt tusschen het primum mobile en de kristallijnen
hemel, als b.v. RUYSBROECK XII Beghinen, C. XXXI. Dan is het primum mobile het
Empyraeum, niet in zijn onbeweeglijk zijn, maar in zijn ierste bewoghen sijn,
RUYSBROECK, ibid. c. XXX, blz. 83, r. 23.
Als wij dit nu toepassen op HAD., dan komen we misschien tot een verklaring van
het anders onduidelijke: die van den paradijse. Daardoor wordt, meen ik, het
firmament bedoeld, met de vaste of stille sterren, en daarom volgt misschien dat zij
van haerre rasten verwect worden. De sterren van 21, die van haren lope stilhielden,
zijn de planeten. De troen van r. 25 zal dan het primum mobile zijn, of de kristallijnen
hemel, en niet zoozeer het firmament.
Toch beken ik dat de uitdrukking: die van den paradijse duister blijft. Uit r. 67
blijkt dat daardoor geesten bedoeld zijn, waaruit men zou meenen dat het Engelen
waren; de engelen misschien, die de wake der sterren hadden.
Naar MEwsche voorstelling moeten allen door het Aardsch Paradijs naar den
hemel (THOMAS Summa theol. I, 102, 1) dat dan gedacht wordt op het hoogste der
aarde te zijn. Het paradijs wordt ook vereenzelvigd met de limben (in aansluiting bij
Jezus' woord tot den goeden moordenaar: Hodie mecum eris in paradiso). Door vele
kerkvaders, ook door den hl. Augustinus, wordt onderscheid gemaakt tusschen
paradijs en hemel (in Jo. tr. XCI, Epis. CLXXXVII, n. 7. Sermo CCLXXX, n. 5);
dit paradijs is dan de schoot van Abraham, of het verblijf der gelukzaligen, die,
volgens sommige leeraars - tot vóór de veroordeeling door Paus Benedictus XII,
1336, - niet onmiddellijk tot de Godschouwing werden toegelaten, maar eerst na de
verrijzenis tot de hoogere hemelen zullen opstijgen. (Zie hierover Dict. de theol.
cath. Paris Latouzey et Ané, art. Abraham (sein d') of art ciel). Of werd dit Paradijs
na den derden hemel (maan, zon, sterren) verlegd, in aansluiting bij PAULUS (2 Cor.
12, 1, 4) die tot den derden hemel verheven, zegt vervoerd te zijn geweest tot het
paradijs?
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[1] IC sat op enen mey dach/, ende soude messe*1
[2] horen / van Sinte Jacobe alst recht was /;
[3] Want het doen sijn dach was/. Doen worden mi
[4] binnen diere epystelen mine sinne binnen ghe[5] trect / met enen groten verstormden ghelate van5
[6] enen gruweleken gheeste / die mi van binnen trac
[7] * in binnen mi/. Van binnen mi werdic doen al op
[8] ghetrect inden gheeste /.

*

.IIIJ.

*

XVIIJ a.

[9] Doen wert mi vertoent ene selsenne ghelike /:9
[10] twee conincriken als van ere rijcheit / ende van
[11] ere gheborten ende van enen gheslechte/ ende van11
[12] gheliker const in alre ghewelt/. Ende doen quam
[13] een Jnghel bernende al vol onsteken van invie-13
[14] reghen viere/; ende hi ondede sine vloghele wide/ [15] ende hi sloech dar mede
grote slaghe seuene/, Alse
[16] een roupre die al verstillen wilde te siere stemmen
[17] om te ghehorne sinen wille/. Metten yersten slaghe17
[18] hilt die mane stille/ van ha||ren lope/ te diere*18
*
[19] stillen die daer gheboden was/. Te dien andren
5 c.
[20] * slaghe liet die sonne haren loep te diere stillen /.
*

46 c.

*

1
5

9
11
13
17
18

1 A meidach 2 A sente; iacoppe 3 doe; Doe 4 der A epistolen B epistelen B zinne 5 ghetrect
(e erb. in A) 6 geeste; di* 7 doe 8 ghetrect (e erb. in A) geeste 9 A doe B een; selsene 10
.IJ.; alse B ener 11 gheboerten; gheslachte 12 cost; doe 13 .I. B ingel; berrende 14 ontdede;
sinen vloghel 15 B slage; .VIJ 16 .I. roepere B stemmen i.r. 17 B omme A ghehoerne B
gehorne; iersten B slage 18 hielt 19 ghebonden (maar n geexp.) B gebonden; anderen 20 B
soe hielt die zonne h.l.; dier
Op enen Meidach eerste Mei, feest van de apostelen Philippus en Jacobus.
ghelate misbaar; verstormt onstuimig, hevig bewogen. Die geest trekt haar naar binnen
(verinwendiging) en dan ontvoert hij haar in den geest: deze is niet die gruweleke gheest,
maar beteekent niet meer dan: voerde mij op in den geest; zie 3, 3. Deze beschrijving heeft
geen verdere verklaring in 't visioen.
ghelike gelijkenis, in den zin van twee gelijke dingen.
van gheliker const (A heeft cost) = even veel kunnende, in alre ghewelt in alle macht, dus:
even vermogend.
al vol onsteken geheel deze voorstelling is apocalyptisch.
om te ghehorne opdat men zou kunnen hooren.
te diere stillen, stilte vgl. r. 16 verstillen.
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[21] Metten derden slaghe/ hilden alle die sterren van
[22] * haren lope. Metten vierden slaghe worden die22
*
[23] vanden paradyse van haerre rasten verwect / Dies
LXVIIJ b.
24
[24] te bewonderne met nuwer redenen/. Metten vijften
[25] slaghe/ hilt die troen stille van sinen lope/. Metten25
[26] zesten slaghe openbaerden alle die heyleghen/26
[27] van heyleghen menschen/ Leuende/ ende dode
[28] Alle die sijn inden hemel / ende in purgatorien / [29] ende in erdrike/ elc na dat
hi wesen sal gheheelec29
[30] in allen/. Metten seuende slaghe worden ontploken
[31] alle hemele van elcs hemels rike in eeweliker31
[32] glorien.
[33] Doen die inghel aldus hadde ghesleghen met
[34] sinen vloghelen / ende ghestille hadde ghemaect/,
[35] Doen gaf hi ene stimme/ Alse die donder, ghelijc

*

22
24
25
26
29

31

21 B Ten B slage; A hielden B soe hielden; de sterren 23 A paradise; hare 25 hielt 26 sesten
B slage B soe oppenbarden A heilighen B heilegen 27 heilighen B heileghen A doede 28 B
zijn A purg.. 29 A ertr. B erter. A gheheellec B geheelec 30 seuenden 31 B alle die h.; A
eweliker B eweleker 33 Doe; ingel B ghesleghen hadde 34 vloghele B gem. 35 doe; .I. stemme
C donker
die vanden paradyse zie alg. besch.
met nuwer redenen omdat het iets nieuws is, dat nog nooit binnen hun begrip, hun rede, is
gekomen.
troen zie alg. besch.; openbaerden te voorschijn komen.
alle die heyleghen van h.m.: van dient om het algemeen begrip alle te bepalen tot de menschen
en is als een genitief van soort: zoo velen er zijn van...
die ‘heiligen’ vertoonen zich dus niet in hun reëel bestaan, maar in hun ideëel bestaan, zooals
ieder zal zijn gheheelec in allen: allen zijn nl. in allen, omdat allen met het voorbeeld van
allen vereenigd zijn, waarin allen boven zich zelven leven. Dit komt wel meer voor, niet
alleen bij MEsche visionairen, maar ook bij lateren, als bij de hl. Theresia, Alph. Rodriguez.
van elcs hemels rike dit wordt, m.i. per prolepsin (anticipatie-proc.) gezegd: de twee
koninkrijken zullen vergaan in twee hemelrijken (r. 47) waarvan hier gezegd wordt, dat alle
hemelen (dus in ieder hemelrijk worden nog hemelen gedacht) opengingen.
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[36] ere gheweldegher bosinen / daer men met ghe[37] biedt / dat hoechste ghebod /. Ende doen seide
[38] * hi/: Alle ghi ghestilde die dient ende alle ghi38
[39] gheopenbaerde diemen daer mede dient/, Sijt mi
[40] hier mede orconde/ van dat ic toene derre wonde-40
[41] rendere / ende derre gruwelendere/ van uv die hier41
[42] steet/. Doen wasic binnen diere vren omvaen in42
[43] sine vloghelen / ende in die middelt sijns riken
[44] dat hi selue was. Doen seide hi te mi/: Du onbe
[45] kinde alle dinen houden / ende alle dinen weder ||*45
[46] saken/, Gheminde ye alsic selue, Nv kies van desen46
[47] tween hemelen die du in conincrike saghes /.47
[48] * Ende doen vielic in heme alse omuaen met ere48
[49] sueter nuwer trouwen/ ende die was vol van bekin-49-50
[50] nessen met smake van gherechter minnen/. Jn dien

36 A eenre B ener B bozinen 37 B ghebot; doe 38 ghi ontbr. 39 C openbaerde B geoppenbarde
A dien men 40 A oerconde A toenen 41 van mi C di 42 Doe; dierre A omvaen (uit ontf..) 43
sinen 44 Doe 45 ende alle: alle ontbr. B wederzaken 46 A als ic 47 .IJ.; int con. B sages 48
doe; ontfaen A eerre 49 A soeter B zueter 50 B ger.
38 de ghestilde z.r. 65; gheopenbaerde, te voorschijn geroepenen, ontboden, z.r. 26. r. 66.
40 Weest getuigen van wat ik zal toonen aan deze...
41 A en B hebben van mi die C van uw di, zeker moet die gelezen; of van mi of van u, is moeilijk
uit te maken; maar die gaat, meen ik, niet met mi, noch met u, wel met gruwelendere en
bedoelt HAD. Anders: syt mi orconde... van mi die hier steet (sta).
42 HAD. wordt opgenomen in 's engels vleugelen en in 't rijk geplaatst, dat nu met den Engel
vereenzelvigd wordt.
45 houden = getrouwen, vrienden.
46 Gheminde ye alsic selue: HAD. werd immers in hem opgenomen. Zij wordt met hem in de
mystieke opstijging gelijk gesteld, zie vis 1.
47 De koninkrijken zijn in twee hemelrijken herschapen: de koninkrijken zijn het symbool der
menschheid, de hemelrijken dat der godheid; in con. niet int: immers = als, in het beeld van...
48 Misschien beteekent dit dat HAD. nu de Godskennis en Godsliefde krijgt, die eigen is aan
het koor van den engel; en daarom een nuwe trouwe is, die r. 52 heet te zijn: metter gheheelder
trouwen omdat tot de gelijkheid met Christus, die verder wordt voorgesteld, algeheele trouw
noodzakelijk is.
49-50 Zie Vis. 1: de hoogste takken van den boom der wijsheid.

*
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5 d.

*

46 d.
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*

[51] doergaenden smake / van sueter minnen seide
[52] hi te mi/: Gereenne metter gheheelder trouwen/52
[53] die eweleke alle dinc nuwe sal maken, ghesmake/53
[54] * ende kinne selue/ Wat dese hemele hebben onghe-54
[55] lijcs/, ende kies den rijcsten ende den moghensten/.
[56] Ende ic seide: here/, Jc bekinse alle/, Want du56
[57] mi met dijnre volcomenheit heues af ghedaen alle57
[58] mine nederheit/ Daer ic bi twifelde/. Ende doen
[59] saghic enen dies die ene hemel was/Ende mijn lief,59
[60] elken in sinen hemel/, euen gheweldech/ ende in
[61] gheliken dienste/ ende in alre ghelikere glorien/ [62] ende in ere werdegher
gheweldecheit/ ende in euen
[63] verdraghelikere ghenadecheit Jn allen eeuweleken
[64] wesene/. Ende alle die verstilt waren van haren
[65] lope/, mane/, sonne/, sterren/, throen, Ende alle
[66] die gheopenbaert waren te dien orconde te sine,
[67] paradijs, menschen / ende alle hemele die dien
[68] * dienen, seide alle: Amen/; Ende orconden die
[69] enecheit van hen beiden/; ende hen allen es orlof

*

52

53
54
56
57

59

51 A doreg.. A soeter B zueter 52 ghereenne A gheheelre B geheelre 53 B euweleke C nuwe
ontbr. 54 A wat dese hemelen h. B wat dese hemele h. C hemele ontbr. 57 A al mine 58 B
twiuelde A doe 59 B sagic B die een h. 61 gheliker gl. 62 in euen w.* A en C enen B euen
(u uit n) B verdracheleker 63 A verdrachleker B verdracheleker gen.; A eweleken B euw.
65 troen 66 B geopenbaart A oerconde 67 B hemelen 68 seiden A oerconden 69 A van hem
b. B v. hen b. A oerlof
Ghereenne kan wel van de mystieke liefdeaanraking door God begrepen worden, maar hoeft
nochtans, dunkt mij, niet technisch opgevat te worden: zij heeft algeheele trouw ontvangen
en is daardoor aangeraakt, in beweging gezet. Of anders: God heeft haar met zulk een
Liefdeaanraking beroerd, waardoor zij algeheele trouw heeft ontvangen.
sal de trouwe; vgl. Apoc. 21, 5: ecce nova facio omnia.
HAD. moet de algeheele gelijkheid der beide hemelrijken constateeren; zij mag, zoo ze er
eenig verschil in ontwaart, den heerlijksten kiezen.
Ic bekinse alle: ik erken ze alle, geheel; ik erken dat ze geheel en in alles gelijk zijn.
nederheit vgl. Vis. 1, 406: door die nederheid durfde HAD. niet gelooven, dat de twee
hemelrijken gelijk konden worden; de engel heeft haar zoo volkomen gemaakt, dat zij niet
meer twijfelt.
enen zoover ik begrijp wordt daardoor bedoeld: HAD. zelf, in haar oorbeeld in God.
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[70] ghegheuen elken te sine in sinen wesenne/ daer70
[71] hi te voren in was/.
[72] Doen seide die Jnghel noch te mi/: Nu sich mi72-73
[73] eneghe gheeenecht dinen gheminden/ ende mine
[74] ghe||minde sidi ghemint met mi/. Dese geheele*74
[75] * hemele / die du sies die hare sijn ende mine/;75
[76] Ende die du saghes alse twee conincriken/ die
[77] verwoest waren / dat was onser tweer menscheit/
[78] eer si vol wies/. Jc wies vore/; ende nochtan bleuen
[79] wi effene/. Ende ic quam in mijn rike ghisteren/,
[80] ende ghi wiest na/; nochtan bleuen wi effenne/.
[81] Ende si sal volwassen heden/ ende met di comen81
[82] marghen in hare rike/; ende nochtan bliuen effene
[83] met mi/. Du heues, lieue starke grote ende vrouwe/,83

70 ghegeuen B gegeuen; C te siene; A en B hebben dit niet; wesene 72 Doe B ingel; echt 73
C gheeenech (t in de pen gebleven) A genecht (e van neche onduidelijk; gelijkt, zooals dikwijls
in A, op o) B ghenecht: ghe op rasuur 74 B gheminde (uit.. den) ghehele 75 dat hare B zijn
76 B sages; .IJ. 77 twier 78 ende ontbr. 80 effene 81 B tweede ende erb. B metti 82 A morghen
B morgen A haer B har 83 sterke
70 te sine of te siene ontbr. in A en B.
72-73 De engel vereenzelvigt zich nu met den Geliefde, Christus: Magni consilii Angelus. Het is
zeker Christus, die voorts spreekt. HAD. is zijne geminde; ghemint met mi, misschien gelijk
ik, vgl. 8,50. HAD. is het die daar met den Minnaar wordt voorgesteld; sidi = wees gij.
74 vlg. De eene hemel is die der beminde, de andere die van den Minnaar Jesus. De twee
koninkrijken verbeeldden hun beider menschheid. Door Jezus gelijkvormig te worden in zijn
Menschheid komt men tot de gelijkvormigheid met Hem ook in zijn Godheid. Dit verklaart
de zeer apocalyptische toespraak die nu volgt. In de eeuwigheid, waar deze gelijkvormigheid
voorgesteld wordt plaats te grijpen (daardoor immers leidt de ziel het leven van haar oorbeeld
in God) is er geen gisteren of morgen, en daarom is de Godgelijkvormige ziel immer God
gelijk. Zoo begrijp ik althans deze plaats. Het is natuurlijk zeer moeilijk, ja, onmogelijk, dit
klaar weer te geven.
75 hare van de geminde: van de tot godvormigheid geraakte menschheid. Dese geheele hemele
staat tegenover de verwoeste conincrike: de koninkrijken bedoelen de menschheid; de
hemelrijken, waartoe de naar Godvormigheid strevende ziel komt, de Godheid en
Godvormigheid.
81 si HAD.'s menschheid.
83 vrouwe waarom die toespraak met vrouwe? en wat beteekent juist vrouwe hier? heerscheres?
of corrupt voor vroede? of ende = hoewel? of vrouwe = geliefde! of vrouwe = vroude, zalige,
Godgenietende?

*
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[84] * willen weten met dinen twifele te mi/ Waer bi dat*84
[85] wesen soude / ende met wat werke dat si mi85
[86] ghelijc volwassen soude/ dat ic hare ghelijc wesen86
[87] soude / ende di ghelijc mi seluen/; dat si in mi /;87
[88] Ende dat si di cont van minen monde /; dat es
[89] mine verstennisse miere riker naturen/:
[90] hare een groet werc daerse mede volwassen sal*90
[91] Dats datse alle die doghede werken sal / die hare
[92] van minen wesenne ghetoent sijn / Jn scrifturen /92
[93] Jn rade / Jn smake van minnen tusschen hare
[94] ende mi/ Biden ghebode dattu heues te hare / van94
[95] bande van minnen/ ende bider wider kinnissen/ die
[96] du heues mijns ghebrukelecs willen/.96
[97] Hare ander grote werc sal sijn ellendech wesen/*97
[98] ende onghestadech tijd vele diere grotere doghede/98

*

84
85
86
87

90
92
94
96

97
98

84 twiuele 85 datse 86 B wesen (eerste e op ras.) 89 verstannesse B mire 90 A Hare .I. grote
B hare .I. groet B met 91 A al die; doechde (A tusschen sal en die staat ende doorgeh. en
geexp.) 92 wesene B v.m. weghen B zijn; scrifture 93 A tuschen 95 kinnessen; C di 96 A
ghebrukelex B ghebrukeleex 97 C wec (met r tusschen w en e) 98 B ongestadich; tijt; dier
groter doechde
twifele vgl. 58.
si HAD.'s menschheid.
dat = zoodat.
di aan HAD. in hare volmaaktheid; of waarschijnlijk te lezen du; hoe gij zoudt gelijk worden
aan mij zelven? dat si in mi; dit weze mijn geheim, het is immers verstennesse miere riker
naturen; om te begrijpen hoe dit zal gebeuren moet men mijn rijke natuur verstaan, wat ik
alleen doe, en dit late men mij. Maar ik wil 't u toch meedeelen.
Hare van HAD.'s menschheid.
van minen wesenne hier blijkbaar zooveel als van Mijn leven.
biden ghebode door de macht die gij, de idëeele HAD., over haar hebt in wat betreft den band
van Liefde, om haar daarin te houden, of: die komt uit de Liefdevereeniging.
van mijn zaligenden wil; niet van den wil die slaat, beproeft; maar genieting geeft. M. o.w.
dit 1e werk is dat van den beginneling, die Christus deugden beoefent en zijn raden volgt in
de vertroosting der Liefde: in smake van Minnen.
De nota zegt: contrarium; dit is 't inderdaad; op die periode van vertroosting in smake van
M. volgt ellendich wezen van M.
ongestadich heeft duidelijk zelfde functie als ellendech en moet dus daarmee samen gaan,
niet met tijd: geen vaste plaats hebbende (fig.) onvast, onrustig (omtrent hetzelfde als
ellendich); daarom moet tijd ge-gescheiden worden; maar wat er dan van gemaakt? Een soort
van acc. van tijd? = in den tijd van, gedurende, in: terwijl zij daarin beoefent vele dier groote
deugden, die wi nl. Jezus en HAD. in hare god-vormigheid, in haar gemind hebben; of anders:
ellendig-wezen en ongedurig-tijd vele diere (komende van); dus: de pijnlike, ellendige
levensvoering en de wisselende tijd, die zulke deugden meebrengen.
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[99] * die wi in hare ghemint hebben/ ende dat siere99
[100] met werken sal met grote storme tghelijcste.100
[101] hare derde werc / ||Ende hare noch meere doghet*
[102] * sal sijn hare meneghe toecomende mestroest te allen*102
[103] vren/, die hare segghen selen/: Wat meint god/?103
[104] Wat meint dese ioffrouwe/? Wat saelt wesen? Hoe
[105] maecht ghescien/ dat ic hem volwiese/ ende hare/105
[106] na haerre beider werdecheit hen ghenoech te sine/?
[107] Mi weetse volcomen god/ ende di salse willen107
[108] weten/ Die volcomenste mensche die leeft bi aller108
[109] gheliker doghet na minen seden/, Die anxt ende
[110] die quale / hoese ons also ghenoech ghewerken110
[111] soude met also ghebrekeleken seden / Alse die
[112] hare sijn, Ende hare ouersuete haeste met ernster

*

99
100
102
103

105
107
108
110

100 eerste met ontbr.; groten B tghelijxste 101 A haer noch meerre 102 B zijn C toemende
(co vergeten) 103 B haer B meynt 104 B meynt; ioncfrouwe 105 maghet; A volwiesse 106
A na harre (i.r. bijg. v.l.h.) B hare B hen (uit hen) B gnoech 109 doecht B zeden B anxst 110
alsoe genoech B gew.. 111 alsoe; alse de 112 ende haerre A ouersoete B haeste ende met A
erenster
siere = sie er: de deugden; met vóór werken ontbreekt in A en B. storme hevigheid (in haar
ellendicheit).
tghelijcste zou dit staan voor tgheheelijcste zoo geheel mogelijk? of tghelijcste het even-,
gelijkmoedigst? of het gelijkvormigst met Christus?
toecomende overkomende.
sie die mestroeste worden als verpersoonlijkt; die mestroeste zullen haar, als 't ware, zeggen;
hier worden de bronnen van die mestroeste aangegeven. 1. Gods wil, dien zij niet verstaat;
2. de wil van HAD. zelf over haar menschheid; wat meent deze juffrouw? (dit is de menschheid
van HAD., die over de juffrouw HADEWYCH klaagt). 3. hare eigene bezorgdheid om God
gelijkvormig te worden, ondanks hare tekortkomingen en gebreken.
hem volwiese ende hare: nl. Jezus en HAD.: het is de menschheid - HAD., die zich dit afvraagt.
Mi weetse dit is weer de Minnaar die spreekt; di = HAD. volmaakt; weetse.. salse = menschheid
HAD.
bi aller gheliker doghet door, in, alle gelijke deugd = door gelijk te zijn in deugd, door ten
volle deugd te willen beoefenen na minen seden.
quale kwelling (zelfkwelling), bezorgdheid.
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[113] begherten / dat sijt emmer wesen wilt sonder ont-113
[114] bliuen Wat soe dat cost/; ende dan weder vallende
[115] * in mesdaden/ diese doemen/ ende onthopen doen,115
[116] die soe gherne edel bleue/ ende sonder vlecke na
[117] onse beiden ghelijc/, ende hare seluen daer buten117
[118] gheuoelt met allen haren vonnissen/: Nv gesmake118
[119] selue / Wat mochtse meer doen volcomen /?

*

LXIX-d.

[120] Hare vierde werc ende dat alre meeste datse in *
*
[121] ons volleiden sal/ dats deruen van onser sueter
4 opus carendi nostri
122
[122] naturen / die onser ghelijc van anderen gheuoelt/ [123] ende die kinnisse /
ende dat smaken/ dat wi in ons
[124] seluen tweeuoldech van hare hebben, Ende si
[125] onuolwassen dies daruen moet / dien si bouen125
[126] al moet minnen/, Ende alse alle deemsterheit126
[127] * dar || ane hebben/. Dat sal hare werc sijn daer*127
*
[128] si ons mede ghenoech maerghen hare seluen vol47 c.
*
6 c.
[129] bringhen sal /.

*

113

115
117
118
122
125
126
127

114 B wat dat soe cost B vallen 116 si die soe 117 A ons beide B ons (uit onse) B beide 118
A al haren B al hare; vonnessen A ghes. B gesmake (ges. erb.) 119 selue wise; mochtese B
volc. doen 120 Haer 121 soeter B zueter 123 B die (uit dien); kinnesse B wy 124 A
tweuol-dech 125 deruen; diense 126 demsterheit 127 B haer B zijn; daerse 128 A margen B
marghen B volbringen
dat sijt.. om toch gelijkvormig te zijn aan Christus en HAD. = HAD. als vereenigd met haar
oorbeeld; emmer = wat soe dat cost te allen prijs; sonder ontbliuen zonder dat haar iets van
die volmaaktheid, van die gelijkvormigheid, zou te kort blijven.
mesdaden fouten, tekortkomingen; doemen hangt af van doen en heeft wederk. bet.: die haar
zich doen veroordeelen, verwenschen en haar in twijfeling brengen.
na ons beide (n) ghelijc = gelijk elk van ons beiden (zooals: haerghelijc, onserghelijc) of:
volgens ons beiden gelijk.
vonnissen ik versta: met al wat over haar beschikt is, en nog niet toelaat, dat zij sonder vlecke
zou zijn. Of: niettegenstaande hare vonnissen, die het eischen.
onser ghelijc elk van ons: De Minnaar en HAD. vereenigd met haar oorbeeld, levende in
God.
onvolwassen zoolang ze niet tot gelijkvormigheid volgroeid is;
dies des Minnaars.
ende alse (= gelijk) alle deemsterheit dar ane hebben duisternis der troosteloosheid, waarin
zij den Minnaar nog niet bezit, noch kent.
daer si ons mede = daer mede si ons ghenoech: tot voldoening van ons, tot algeheele
gelijkvormigheid met ons.
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Vijfde Visioen.
Inhoud
HAD. ziet de drie hoogste hemelen, die Johannes den Evangelist, in zijn openbaring,
slechts in gelijkenissen waren getoond. Zij valt neer in aanbidding, met een groote
smart, en vraagt waarom God hare gezellinnen buiten de Liefde laat dwalen. Zij is
toch geen Lucifer meer, die zich hoogmoedig op eigen verdiensten verheft; weliswaar
heeft zij vroeger door overdreven liefde tot zondaars en menschen Gods heiligen wil
niet genoeg geëerbiedigd; maar zij heeft geleerd haren wil geheel met Gods wil te
vereenigen. Daarom vraagt zij nu dat God hare gezellinnen vereenigen zou. De drie
hemelen worden haar dan verklaard als een beeld der Godheid. Zij werd door God
opgenomen en mocht Hem genieten zooals zij dit eeuwig zal in den hemel.

Algemeene beschouwingen.
Wat de kunstwaarde van dit visoen betreft, is het een van de zwakste. De kern ervan
is ook niet een om de prachtige verbeelding toch treffende allegorie, maar een
smeekgebed tot God voor hare gezellinnen. Wij treffen er echter eenige
levensbijzonderheden in aan: zoo spreekt hier HAD. rechtstreeks van donse: zij
vormde dus met hare gezellinnen een soort vereeniging in Liefdebeoefening; over
haar zelve verhaalt ze dat ze er vier zou opgewekt hebben; maar zoolang we niet
juist weten op welke feiten gezinspeeld wordt, zal het niet gemakkelijk zijn, iedere
uitdrukking nauwkeurig te verklaren. Zelfs over hare gezellinnen zegt ze, helaas!
niet veel.
Enkele belangrijke leerstukken worden er in aangeraakt. Zoo: Lucifer is hij, die
zich op eigen verdiensten verheft, zijn wil zet tegen Gods wil en als recht van God
eischt, wat een louter genade is. Ook de vereeniging van onzen wil met Gods wil,
om te zamen met Hem te haten en te minnen in een, wordt sterk betoond.
Of zij meende dat ‘gedoemden’ nog uit de hel konden gered worden, blijkt niet
uit hare woorden.
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Eindelijk vermeldt zij uitdrukkelijk, dat zij God genieten mocht, zooals zij Hem
eeuwig zal bezitten. Deze genade echter was van korten duur.
HAD. onderscheidt ook verschillende hemelen: en nog wel, waarschijnlijk, zooveel
als er koren van Engelen zijn. Dit was trouwens een gewone voorstelling. Vele
kerkvaders, van den hl. HILARIUS af, spreken van meerdere hemelen; Paulus was
opgestegen tot den derde, maar er waren er waarschijnlijk meer (s. Hil. in ps. CXXXV,
10, P.L.t. IX, c. 774). Zoo ook de hl. AMBROSIUS, HIERONYMUS, AUGUSTINUS,
CYRILLUS van Jerusalem, enz.. Andere (bv. de hl. JO. CHRYSOSTOMUS) kwamen met
klem daartegen op. (Zie hierover: Dict. de théol. cath., art. Angélologie, A, 1211.)
De zeer sterke neiging naar abstractie en personificatie, waardoor zelfs het wee riep
(r. 14), werkte ook bij HAD. mee om die hemelen verschillend voor te stellen, en om
dan, door hare neiging naar synbolisme, de drie overste hemelen, bijzonder verblijf
der Godheid, als beeld van de hl. Drievoudigheid op te vatten.
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*

[1] * JC was in assumptie daghe te mettenen inden*1
[2] gheeste op ghenomen ene corte wile /; ende2
[3] mi worden vertoent die drie ouerste hemele /3
[4] Daermen af noemt / die drie ouerste Jnghele /,
[5] die throne / die cherubinne / die cheraphinne /.
[6] Ende het quam te mi die aer vanden viere dieren/,6
[7] Die suete Sente Johannes ewangeliste/; ende seide/: *
[8] Com ende sich die dinghen/ die ic mensche sach/;8-11
[9] die heuestu alle ghesien ontploken/ ende gheheel/ [10] die ic bi gheliken sach
/ die heuestu bekint / ende
[11] wets welc si sijn/.

*

LXX-a.
.V.

*

equaliter Joane ni
ewangelist-secundum
revelationem.

ende metten ghedinkene der spraken / die Sinte
Johannes hadde/ hier na te mi / So vielic in mijn13
anschijn met enen groten wee/; Ende dat wee riep
ouer lude/: A/ A/ heylech vrient ende ghewareche15

[12]
[13]
[14]
[15]

1 B assumptien dage 2 B geeste; gen.. 3 B de; .IIJ. A 3-6: streep i.r. 4 .IIJ. C. Inghele: 1e erb.
5 trone; seraphinne 6 .IIIJ. 7 B die i.r.; soete A sente iohannes B Sente iohannes ewangelist
8 dinghe 9 B geh.. 10 B gel.. C de heuestu 12 Ende metten; sente ioannes 13 soe viel ic 14
A aenscijn B aenschijn 15 heilich A ghewareghe B gewareghe.

*

1
2
3

6
8-11

13
15

assumptie 15n Augustus: O.-L. Vrouw-hemelvaart.
mettenen deel van het kerkelijk officie, dat na middernacht of bij den dageraad gehouden
werd.
hemele: de hemelen worden onderscheiden volgens de koren der engelen; onder invloed van
het bijbelsche coeli coelorum en van de vervoering van den hl. Paulus tot den derden hemel.
Zie algemeene beschouwingen.
aer zie Ezechiel, 1, 5 vlg.; Apoc., 4, 6 vlg. - De arend werd gewoonlijk vereenzelvigd met
den hl. Johannes, om de arendsvlucht van zijn Evangelie en de arendsblik van zijn zieningen.
Johannes had die hemelen slechts in gelijkenissen gezien; HAD. ziet ze (hier) open in hunne
geheelheid. Ik vermoed echter, dat deze woorden weer per prolepsin gebruikt worden. HAD.
zal immers aan het slot met Gods enkelvoudigheid vereerd worden. De hemelen nu, zooals
daar gezegd wordt, zijn beelden, gelijkenissen van de Godheid. Als HAD. zal mogen de
Godheid genieten, zal ze die hemelen niet meer in gelijkenissen, maar ontploken en gheheel
(immers vereenigd met Gods enkelvoudigheid) hebben gekend.
hierna waarsch. gaat Johannes voort tot haar te spreken.
heylech vrient Johannes? wat volgt echter is tot God gericht en daarom = God (Christus). A
A vgl. Jer. 1, 6; 14, 13 Ezech. 4, 14; 20, 49.
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[16] moghentheit/, Waer omme laetstu donse in vrem-16
[17] * den stucken/, Ende waer omme en doervloystuse17
[18] in onse enecheit niet/? Ic hebbe minen ghehelen
[19] wille / noch met v ende minne ende hate met v /19
[20] alse ghi. Want ic en ben noch nu gheen lucifer*,20
[21] Seder dat ghi mi anderwerf sekerheit daedt/, alse21
[22] die ghene doen die nu lucifer sijn / Ende willen
[23] dat hen goet/ ende gracie ghescie / dies niet en23
[24] hebben / in leuene / noch in werken / Noch in
[25] dienste/; ende die || haren arbeit willen verdriuen /*25
[26] * ende gracien willen ghebruken / Ende verheffen
[27] hen/, om dat ghi hen .J. luttel toenet uwer goet[28] heit / soe willen sijt vore recht hebben/; ende die
[29] vallen van uwer hemelscher eren/; dat hebdi mi

*

16
17
19

20
21
23
25

16 A vreemden 17 doeruloecstuse* C se ontbr. 18 B geheelen A 18-26: streep i.r. 19 B ende
h.: en op ras. 21 B Sider (i op ras.) 22 gene B zijn 23 A gratie B gescie 25 B arbeyte;
verderuen 26 A gratien B gracie 27 B hem om, tonet 29 B van staat vóór eren maar met
verwijzing dat het vóór hemelscher moet komen
in vremden stucken in dingen die vreemd zijn aan de liefde.
De zielen met God vereenigd vormen een eenheid, als de ranken met den wijnstok: God
doorvloeit hen; waarom neemt Gij haar niet op in onze Eenheid?
minnen ende haten, doemen ende benediën met God zijn gewone concrete uitdrukkingen
(pars pro toto) om de algeheele vereeniging met Gods wil uit te drukken. In God vloeien
haten en minnen, doemen en benediën, alle uitersten samen. Naar die eenheid moetook de
ziel streven.
noch bijw. toch; of misschien noch = andermaal; dus: nu niet meer. Lucifer is hij, die zich,
zooals de afgevallen engel, op eigen verdienste verheft.
sekerheit daedt waarop dit zinspeelt blijkt niet; of zie r. 29, r. 42, r. 50 vlg.
goet ende gracie dat hun allerlei gunsten en genadegaven zouden geschonken worden.
dies van iets, om iets (eenige verdienste) dat ze niet hebben.
arbeit verdriven ik begrijp: het werken willen opgeven, en, zonder te werken, uw gratie
willen genieten; en die zich verheffen, omdat Gij hun een kleine gave van uwe goedheid
hebt meegedeeld; die grootgaan op uwe genadegaven; vore recht als hun recht.
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*

Lucifer est qui

*

6 d.

*

47 d

60
*

[30] ghedaen weten/. Hier ane mesdede ic hier vore*30
*
[31] ane leuende ende ane dode/, die ic met begherten
orando peccavit
32
[32] vore recht uerledeghen woude uter purgatorien
[33] * ende vter hellen/; maer des sijt ghebenedijt/; ghi33
*
LXX-c.
[34] dadet van hen vieren sonder uwe abolghe te mi *
*
35
4 liberavit et hoc fecit
[35] onder leuende ende dode / die doe ter hellen
desiderium**
[36] behoerden /; dat verdroech uwe goetheit miere on[37] bekinnecheit / ende miere onbesetter begherten / [38] ende diere ongebondender
karitaten / die ghi mi in
[39] v ten menschen gaeft/, Ende ic noch niet doen en
[40] bekinde uwe volcomene gherechtecheit/. In desen
[41] vielic / ende wart lucifer / in dat / dat ic dit niet
[42] en bekinde / Alle en mesuiel mi in v niet /. Dit42
[43] was die ene sake daer ic omme viel onder de
[44] menschen/, dat ic hen onbekint bleef / ende si mi44
[45] wreet/. Jc woude bi minnen onthouden leuende

*

30

32
33
35
42
44

30 B tweede hier ontbr. A 30-37: streep i.r 31 A doede 32 B van rechte 33 B ende ontbr.;
hillen A Mer B meer 34 abolge 35 hillen 36 gotheit B goetheít (e erb. bijgev.*) A
ombekinecheit 37 B mire A omb. 38 C ongebondeder B onghebondender; car. 39 noch doe
niet 40 gherechticheit B ger. A 40-55: streep i.r. 41 B dit ontbr. 42 alne m.; Dat was 43 B
zake B om B den m.
De zonde van HAD. bestond hierin, dat zij de zondaars redden wilde zonder Gods wil te
raadplegen en dit als een recht voor zich van God eischte. Maar God heeft haar om hare
onwetendheid vergeven; en haar zelfs vier uit de dooden laten opwekken. Waarop hier
gezinspeeld wordt is niet bekend. (Misschien wil HAD. slechts zeggen, dat zij er vier, die
reeds om hun slecht leven verdoemd waren, heeft bekeerd; niet dat zij werkelijk vier dooden
heeft doen verrijzen; vgl. r. 49; zoo is te verklaren onder levende ende doede 31, 35; zij
leefden nog, maar waren zedelijk dood. Vlg. echter 14,106.)
vore recht vgl. 28. verledighen verlossen; of zijn die uter purgatorien de levenden; uter
hellen de dooden?
ghi dadet van hen vieren gij hebt het gedaan ten opzichte van vier van hen (ze verlost).
die doe: die heeft als antecedens alleen dode misschien;
alle en mesviel hoewel ik daardoor in uwe oogen geen zonde bedreef; ofwel: hoewel het u
niet misviel, hoewel gij het niet euvel opnaamt.
zoodat ik hun vreemd, onbekend, bleef; of: versmaad.
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[46] ende dode ute alre nederheit van onthopene/ Van
[47] meswerkene /, Ende dede haer pine menderen/,
[48] ende helsche dode in purgatorien senden / Ende48
[49] leuende helsche in hemelschen rade bringhen/.49
[50] * Dit verdroech mi || uwe goetheit / ende toende mi/*
[51] dat ic hier om aldus ware gheuallen onder dat
[52] volc/. Doen ghi mi seluen in v. seluen naemt/,52 [53] ende daet mi weten hoe
ghedaen ghi sijt / ende
[54] haet ende mint in enen wesenne/, doe bleef mi
[55] * bekint/ hoe ic al met v. soude haten ende minnen/ *
[56] ende in allen wesenne sijn. Hier bi dat ic dit weet/56
[57] soe eysche ic v/ dat ghi donse gheheel maect met
[58] ons/.
[59]
[60]
[61]
[62]

*

48
49
52
56
59

Ende die op den throen sat inden hemel seide te59
mi/: Dese .iij. throne ben ic in .iij. personen /:
troen mensche/, cherubin heylighe gheest/, seraphijn in mijn ghebruken daer ic al ben/. Ende hi nam

47 hare p.; minderen B raden 50 A goetheit (e erb. bijgev. d.l.h.) 51 omme B geu.. 52 Doe;
selue 53 A daed B daedt 54 wesene 56 in allen wesene 57 A eysch ic B eyschic; geheel maect
(staat in A bov. i.r. met verwijzing naar deze plaats; na donse had A laet wesen, maar dit
werd geexp.) 59 opten troen B te mi seide (maar orde door teeken hersteld) 60 trone; persone
61 cerubin; heilich A gheest B geest; seraphin
helsche dode in purgatorien senden dat was, misschien, slechts een wensch, of een eisch van
HAD.
levende helsche zij die, hoewel nog in leven, door hun slechte zeden reeds tot de hel
behoorden; zij heeft ze bekeerd.
Is dit misschien een zinspeling op het derde visíoen?
Hier bi dat ic dit weet en, waarschijnlijk, ook weet, dat het met uw verlangen overeenstemt,
zoo vraag ik u dat...
Het woord throen schijnt hier in drievoudige beteekenis gebezigd te worden: 1. zetel; 2. deze
III throne = hemelen, vgl. het begin; 3. troen mensche = het koor der tronen; de drie personen
der heilige Drievuldigheid worden door de drie opperste hemelen, der Tronen, Cherubijnen
en Seraphijnen verzinnebeeld; mensche = Jezus-Christus de Godmensch; in mijn ghebruken
de wezenlijke Godsgenieting wordt hier den Vader toegeschreven.
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*

[63] mi op buten den gheeste in dat ouerste ghebruken
[64] van wondere sonder redene/; daer ghebroekic sijns64
[65] * alsic eweleke sal/. Die vre was cort / ende alsic65
[66] te mi seluen quam / doe dede hi mi weder inden
[67] gheeste / ende seide te mi aldus /: Alsoe dws nv
[68] ghebrukes / saltws eweleec ghebruken /. Ende
[69] Johannes seide te mi/: Ganc te dijnre bordenen /
[70] ende god sal sijn oude wondere in di vernuwen.
[71] Ende ic quam weder in mijn leet met meneghen
[72] groten wee.

*

64
65

63 geeste 64 ghebruuct ic* B wondere (uit.. ren) 65 B alse ic 67 geeste A alse duus B alse
dws (bov. i.r. met verwijzing n.d.pl.) 68 A ghebrukets A saltuus B saltu; eweleke 69 ioannes
70 sine (sin in A op ras.) 71 B menegen 72 C grote.
De hoogste Godsgenieting, waarin de ziel bewondert zonder Rede, als bij RUYSBROECK.
alsic ewelike sal zij weet dit, omdat dit haar verder gezegd wordt. vgl. 68.

Hadewijch, Visioenen

*

LXXI-a

63

Zesde visioen
Inhoud.
Op driekoningendag. HAD. was toen 19 jaar oud. Zij had verlangd te weten, hoe God
degenen die zich in Hem verliezen en in zijne genieting worden opgenomen, ontvangt
en Zich zelf meedeelt. Zij ziet een hooge, machtige plaats: daarop een zetel; daarop
iemand in alle heerlijkheid en macht; een kroon, die alles overspande, hing boven
zijn hoofd. Een engel vereert en aanbidt Hem en stelt HAD. voor. Deze erkent den
Minnaar: in zijn aanzicht ziet zij alle aanschijnen en alle dienstbeoefeningen: zij
begrijpt waarom en hoe sommigen gedoemd worden, en waarom ieder zal beloond
worden; waarom sommigen van God afdwalen en wederkeeren tot Hem met nog
schooner heiligheid dan te voren; hoe anderen er uit schijnen te dolen, maar er steeds
in blijven, in troosteloosheid; anderen van jongsaf hunne plaats in Hem behouden.
In zijne rechterhand houdt Hij zijne zegeningen en daarin den hemel; in zijne linker
de straffen en de hel; zij ziet hoe Gods lengte onder al is, zijn kleinheid boven al,
zijn verborgenheid om al heen, zijne wijdheid binnen al. Zoo kent zij God. In zijne
borst ziet zij de Godsgenieting, waarin zij dan, zonder kennis, verzwolgen valt, een
halve uur. Dan komt zij terug tot haar vorigen toestand van vervoering; zij wordt
vermaand voortaan steeds in alles naar Gods wil te zijn, met Hem te doemen en te
benedien; en haar wordt verklaard, dat God dusdanig is in ghebruken, en in kinnen
en in opghenomenheiden.

Algemeene beschouwingen.
In het visioen zijn er duidelijk twee stadia der vervoering: in het eerste kent en verstaat
de zienares God, zij schouwt en begrijpt wat er van God te kennen is; in het tweede
geraakt zij buiten alle weten en kennen, in een zich-éénvoelen in zalige genieting
met God. In de inleiding nu had HAD. verlangt te weten, hoe God is in verlorenheiden
van hem, in opnemene van ghebrukenessen; ik meen dat daardoor niet de twee stadia
in 't visioen worden uitgedrukt, maar alleen het laatste (vgl. 84:
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al verloren in die ghebrukeleke borst). Aan het slot worden drie zaken vermeld, door
't visioen beteekend: dusdanig ben ik in ghebrukene, ende in kinnen ende in
opghenomenheiden. De eerste twee zouden wel de twee stadia in 't visioen kunnen
uitdrukken, in omgekeerde orde; feitelijk schijnen de twee uitdrukkingen: in
verlorenheiden... in opghenomenheiden min of meer hetzelfde te beteekenen: de ziel
geraakt verloren in God; God neemt haar op en geeft haar ghebrukenesse.
67 vlg. wordt de alomtegenwoordigheid van God, die, buiten alle ruimte, overal
Zich zelf is, op paradoxale wijze uitgedrukt. Br. 20 is er eene uitbreiding van met
allegorische verklaringen. Dergelijke paradoxale taal, die wel vooral uit
Dionysiaanschen invloed stamt, komt bij vele kerkvaders voor. Zoo heeft de hl.
GREGORIUS: Ipse (Deus) manet intra omnia, ipse extra omnia, ipse supra omnia,
ipse infra omnia. Et superior est per potentiam, et inferior per sustentationem, exterior
per magnitudinem et interior per subtilitatem. Sursum regens, deorsum continens,
extra circumdans, interius penetrans. Nec alia ex parte superior, alia inferior; aut
alia ex parte exterior atque alia manet interior; sed unus idemque totus ubique. (Mor.
in Job, 2, 12, P.L. 75,565 C; maar elders komt GREGORIUS er meermaals op terug;
zie Deus in Index van MIGNE). Dergelijke beschouwingen meer, ook in onze literatuur:
VAN MAERLANT Wap. Mart. III, 105; MONEN Lat. Hymn. I, 14, De S. Trinitate. cf.
S. BONAVENTURA Itiner. mentis, n. 64.
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[1] HEt was in enen dertiendaghe/; Doe wasic*1
[2] .XIX. iaer out, alsoe wordense mi daer2
[3] ghenoemt/. Doe haddic wille/ te onsen here te
[4] gane/; ende ic was te dien tiden in begherten/ ende
[5] in ouerstarken eyschene wie god nemt / ende5
[6] gheeft in verlorenheiden van hem, in op || nemene*6
[7] van ghebrukenessen, die hem als in allen na sinen7
[8] wille sijn /. Doen werdic op dien dach daer
[9] * met sere van nuwes in minnen beruert/; ende9
[10] doen werdic op ghenomen in enen gheeste/ ende
[11] gheuoert daer mi wart ghetoent ene hoghe ghe[12] * weldeghe stat/ ende op die moghende stat stont
[13] .J. zetel; ende die daer op sat was onsienlec ende
[14] onuerstaen in diere werdicheit / van dien am-14

*

1
2

5
6

7
9
14

1 B doe was ic .XIX. (ben. i.r. met verwijzing naar hier) 3 B gen. B heere 4 B ghane; tide 5
ouersterken A eyskene 6 B geeft Na gheeft heeft A die B die (verbeterd uit iets anders) 7
die ontbr. hier in de 3 hss. 8 B zijn; doe 9 A beroert 10 B gen.; geestes 12 B mogende 13 A
omsienlec B onsienleec 14 B in die w.
dertiendaghe: dertiende dag na Kerstmis, Driekoningendag.
XIX iaer. De Engel zal haar dit zeggen, r. 33. Was ze misschien dien dag negentien jaar
geworden, zoodat ze op een Driekoningendag zou geboren zijn? Misschien wel, om de
bijzondere vermelding hier. Uit deze plaats kan wel afgeleid, dat de Vis. vooral plaats hadden
in HAD.'s jeugd; daarom niet, dat ze toen werden opgeteekend.
wie hoegedaan? (vgl. r. 35; r. 96: aldus ghedane) nemt ende gheeft vaag; misschien: hoe God
de ziel opneemt in verlorenheiden, en zich dan meedeelt (in opnemene van ghebrukenessen).
Wat verlangde HAD. eigenlijk? vgl. aan het slot, waar Jezus zegt: (r. 96 vlg.): aldus ghedane
ben ic in ghebrukene ende in kinnen ende in opghenomenheiden denghenen die mi ghenoech
na minen wille sijn. Om de plaats van die hier, heb ik het relat., dat in A en B staat r. 6 na
gheeft en in C ontbreekt, hier vóór hem gezet, wat ook den zin duidelijk maakt. In
verlorenheiden van Hem verloren in Hem, in opnemene = in opghenomenheiden als de ziel
opgenomen wordt; God neemt de ziel op, die in Hem verloren geraakt, dan geeft Hij haar
ghebruken. Zie Alg. beschouwingen.
als alles, geheel, in alle opzichten.
sere niet subst., maar bijw.: daarmee zeer beruert.
Hier wordt Gods ondoorgrondelijkheid voor alle natuurlijk verstand mede uitgedrukt.
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[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

bachte dat daer bouen te werkene was. selke stat
te besittene dat es onbekinleec hemelsche ende16
ertschen /. Bouen op dat hoghe sitten in die
hoghe stat / daer saghic ene crone / die was18
bouen alle diademata/; ende hare wijdde hadde
onder hare alle dinc beuaen / ende buten diere
cronen en was niet.

[22] Ende een Jnghel quam met enen gloeyende wye[23] roecvate / ende gloyende van viereghen roke/; ende
[24] hi cnielde voer die hoechste stat / der zetele daer24
[25] die crone bouen hielt /; ende hi deder hem ere
[26] * mede ende seide/: O onbekinde moghentheit /26
*
[27] ende al vermoghende grote here/, hier mede si di
LXXI-c.
[28] ere ende werdicheit / van derre vrouwen die di
[29] besoect in dine verhoelne stat /, die onbekint es29
[30] allen den ghenen / die di dus onstekene offerande
[31] niet en senden/ met alsoe scarpen schichten / Alse
[32] si di sent met nuwer bernender ioghet/, die || onder*
*
[33] dat volc hare .XIX. Jaer heet hebbende/. Ende
7. c.
[34] si es die, here, die di inden gheeste comt besoe[35] ken /, Wie du daer best daer men di niet en35 [36] versteet /. Want dat onbekinde
leuen dattu in

*

16
18
24

26
29
35

15 B Selke 16 onbekinlec hemelschen 17 A aerdschen B erdschen B hoge 18 B hoge B sagic
19 dyademata (in B tusschen twee roode lijnen); wide 21 dier 22 1 B ingel A gloyede B
gloyenden; wieroec vate 24 knielde vore 25 B hilt A dhi (d geexp) 26 ombekinde B mogent.
27 B groet 28 C vrouden 29 C besoecht B besuect; ombek. 30 al den Bgenen 31 nesenden
(in B is ne door een streep van senden gescheiden) scerpen scichten 32 B si (i op ras.) B
nuwer (op ras); berrender 34 A eerste die geexp. en doorgeh. B eerste die ontbr*; geeste B
besueken 35 C die niet
van dien ambachte: de werken van Gods opperheerschappij: het ambt dat degene, die daar
op zat, uitoefende.
crone zinnebeeld van Gods onmetelijkheid, oneindigheid. Voorloopig weet HAD. nog niet,
dat zij Gods troon ziet.
der zetele? Er is maar van één zetel spraak geweest. En zetel is gewoonlijk mannelijk. Bedoeld
is toch de stat waar de zetel op stond (r. 12.) Is dit een plur. majestatis (als zijnde de zetel
der Drieënheid?) of is zetel hier vr.?
De Engel biedt de vurige verlangens van HAD. aan, met hare offeranden, beden enz.
die nl. dine verhoelne stat.
vgl. r. 50.
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[37] hare heues ghesticht inder bernender karitaten,
[38] dat heefse hier gheleidt/. Nu oppenbare hare
[39] dattuse hier halets ende volleidse in di/.39
[40] * Ende daer hoerdic .J. stemme spreken vreseleec
[41] * te mi / ende onghehoert, bi enen ghelikenesse
[42] sprekende te mi, die seide/; Sich wie ic ben/. [43] ende ic sach den ghenen
dien ic sochte/; ende sijn
[44] anschijn oppenbaerde hem met selker claerheit
[45] dat icker in bekinde alle anschine / ende alle die*45
[46] vormen die ye waren / ende selen wesen/, daer
[47] hi ere ende dienst af ontfeet in allen gherechten /;
[48] ende waer omme elc tsine sal hebben in doemselen /
[49] ende in benedictien /; Ende waer bi elc geset sal
[50] sijn in sijn stat/; ende bi wat wesene die selke50
[51] van heme daer vte dolen / ende weder daer toe
[52] geraken fierleker / ende scoenleker dan sijt te
[53] voren hilden /; ende waer omme selke dolen/ ende
[54] niet weder gheraken /; ende hoe selke altoes
[55] schinen dolende/ ende nye vre daer wt en quamen/*55 [56] ende gheheel sijn
bleuen staende / ende alle56
[57] vren wel na sonder troest; ende selke sijn
[58] * bleuen in hare stat van kinde/ ende bekin||dense*58

*

48 c.

*

LXXI-d.

*

Nota (C.)

*

status diuersorum

*

LXXIJ-a.
7 d.

*

*

39
45
50
55

56
58

37 B gest.; berrender carit. 38 B heeftse (t bijgev.) 39 dat duse; haels (in B ha op ras.); ende
volleitse A indi 40 A hoerde ic B ene; vreselec 41 B ongeh. B ghelikenessen 42 B ende seide
43 B den genen B zijn 44 A aenscijn A openbaerde B openbarde 45 A aenscine B anscine
47 B eere A gherechte B gerechte 49 B by; ghes. 5o B zijn; in sine A bi wat saken wesene
(saken geexp. en doorgeh.) 52 A gher. C f van fierleker verbeterd (uit s?) (A heeft ook wel
f, maar gelijkend op s) B sierleker 53 A omme 54 B ger. 55 scinen; nie; ute 56 B geh.; ende
vóór alle ontbr. 58 B haer st. A bekindese B bekindense (d op ras).
halets ímperf..
Deze voorstelling berust op de Augustiniaansche voorstelling van ons aller ideëele leven in
God, zie vis. 2.
wesene manier, levensvoering.
schinen dolende; zij schijnen buiten God te dolen, maar blijven steeds in Hem; degenen nl.
die, als HAD. dikwijls in de Str. Ged. klaagt, in ellende van Minnen zijn, die als de Imitatio
het heeft, exsilium cordis lijden.
ende vóór alle ontbr. in A en B, is ook niet noodig.
van kinde van kindsbeen af; bekendense: nl. hare stat: lieten ze waardig blijken.
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[59] werdech / ende hildense also toten inde/. Alle
[60] wesene bekindic daer in dat anschijn/. Jn sine60
[61] rechte hant saghic die ghichte siere benedictien,
[62] ende daer in den groten hemel ontdaen / Ende
[63] alle die daer in wesen selen eweleec met heme /.63
[64] Jn sine luchter hant saghic dat swert dies vruch[65] teghen slaghes/ daer hiet al met versleet in die
[66] doet/. Daer in saghic die helle / ende alle hare
[67] eweleke gheselscap/. Jc sach sijn lingde onder67
[68] * al verdruct/; Jc sach sine cleinheit bouen al ver[69] heuen /; Jc sach sijn verborghenheit begripeleke69
[70] alle dinc omme vloeyende /; Jc sach sine wijtheit
[71] binnen al besloten/. Jc hoerde sine redene/ ende71
[72] verstont alle redene met redenen/. Jc sach in sijn72
[73] * borst dat ghehele ghebruken siere naturen in
[74] minnen. Van alden anderen dat ic sach gheston-74
[75] dic inden gheeste/.

*

60
63
67

69
71

72
74

59 hieldense; alsoe ten 60 A aenscijn 61 B sagic B gichte sire 63 eweleke 64 B sagic B zwert
65 B slages; hi al 66 B doot B sag ic A hille; al hare 67 ges.; sine l. 68 cleynh. 69 sine A
verborghentheit B verborgenheit; begripelec B ende alle d. 70 vloyende 72 in sine 73 B geh.
B ghe van ghebruken erb. bijgev.. B sire 75 geeste
vlg.: wel een groot- epische voorstelling!
In den groten hemel zullen de zaligen dus eeuwig met God zijn, niet in God verdwijnen of
te niet gaan, naar pantheistische voorstelling.
Vgl. Br 22, die een uitbreiding is van deze overigens verspreide gedachte; cf. b.v. BERNARDUS
De consid. l. 5, c. 13: Quid est Deus? Longitudo, latitudo, sublimitas et profundum. De
gedachte berust op Eph. 3,18. Zie Alg. besch.
begripeleke alles omvattend.
sine redene zijn woord, leer: wat met onderscheidelijk verstandelijke kennis kan gevat worden;
alle redeue hetzelfde: met redenen met onderscheidelijk verstandelijke kennis, tegenover
ondervindelijk genietende kennis.
De Godsgenieting gebeurt in 't innigste van Gods wezenheid.
van alden anderen. Misschien is hier tegenstelling bedoeld met wat volgt, en staat ghestondic
inden gheeste tegenover quamic buten den gheeste. Dan is ghestondic = bleef ik staan, hield
ik het uit; maar voor die rycheit (tegenover alden anderen) quamic..

Hadewijch, Visioenen

*

48 d.

*

LXXIJ-b.

69
*

[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]

Maer doe wonderde mi van al diere rijcheit/
die ic ghesien hadde in heme/; Ende bi dien77
wondere quamic buten den gheeste/ daer ic in
hadde ghesien al dat ic sochte/; ende alse ic alsoe79
ghedaen in al diere riker verweentheit kinde mijn
anxteleke lief/ ende mijn ontseggheleke soete/,
Doe vielic buten den gheeste van mi/ ende van
al dien dat ic in hem ghesien hadde/; ende viel
al verloren in die ghebrukeleke borst siere naturen
der minnen/. Daer in bleuic verswolghenleke ver-85
loren buten alle ver||stannesse van el yet te wetene/*
noch te siene/ noch te verstane,/ dan .I. te wesene
met hem/ ende dies te ghebrukene; daer in bleuic
men dan ene halue vre/.

[90] * Doen werdic weder ghewect in enen gheeste/90
[91] ende ic bekinde weder alse te voren/ ende ver[92] stont alle redene/; ende van hem wart echt ghe-

*

77

79

85
90

76 dier 77 B ges. 78 geeste 79 C ic erb. B ges. B alsic en in al: onduidelijk, op doorgesleten
plaats 80 dier 81 A onseggh. B onseggel. 82 geeste 83 B ges. 84 siere (op ras. in A staat
siere en naturen op anderen regel; B heeft eerst sienen gelezen, daarna verb. en beide
woorden gescheiden.*) 85 verswolgenleke 86 A allen B ver van verstannesse op versleten
pl. onleesbaar; iet 87 A ien (in rand .I.) B een 89 min; .I. 90 Doe; geeste B i.e.g. ghewect
Totnogtoe heeft HAD. in vervoering klaar geschouwd, ‘gekend met redenen’; verwondering
brengt haar nu buten alle verstannesse (r. 86) waar ze niets meer ziet noch verstaat, maar
geniet.
ende alse ic.. doe vielic buten den gheeste van mi is feitelijk een verklarende herhaling van
wat voorafgaat; dit buten den gheest vallen van r. 82 is geen ander dan dat van r. 78; het
wonderen van r. 76 wordt verklaard door 79: toen ik alsoe ghedaen in al diere riker
verweentheit kinde; nl. toen HAD. aldus ghedane kende haar anxteleke lief (waarsch.: door
zijn grootheid, heerlijkheid enz. ontzag inboezemend) en mijn ontseggheleke (onuitsprekelijk,
om zijn heerlijkheid, enz.) soete, kwam ZE...
HAD. geraakt hier in verlorenheiden, waarin ze niets meer schouwt, noch kent, noch verstaat,
maar geniet: zich één voelt en weet met den Geminde. Vgl. 10,71; 14,149.
Zij komt terug tot den eersten toestand, om nog een les te hooren en de verklaring van 't
visíoen.
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[93] seghet te mi: Hier na en saltu meer nieman93
[94] doemen / noch benedien / buten ghetamen van
[95] * mi/; Ende du salt elken gheuen recht na sine
[96] werdecheit/. Aldus ghedane ben ic in ghebrukene/96
[97] ende in kinnen/ ende in op ghenomenheiden den
[98] ghenen die mi ghenoech/ na minen wille sijn/.*
[99] Jc gheleide di god/ ende mensche weder in die99
[100] wrede werelt, daer du salt ghesmaken / alre
[101] doede: des du hier weder coms in den ghehelen101
[102] name mijns ghebrukens / daer du in ghedoept102
[103] best in mine diepheit. Ende ic wart met dien
[104] weder bracht iamerleke in mi seluen.

*

93
96
99
101
102

92 B gheseget 93 ne; niemene 94 B get. 95 B elcken geu. 96 A ghedaen B gedaen 97 A kinne
B kinnene A ghenoemenh. 98 C di B genoech B zijn 100 B gesm. B du i.r. hier op versleten
pl. B geheelen 101 C hier i.r. 102 B ged. 103-104 iammerleke
vgl. v. 5, 19.
Dit had ze verlangd te weten.
di God ende mensche behoort waarsch. samen (niet met Jc, god ende mensche) dit toch moet
HAD.'s leven zijn: als de Godmensch, gelijkvormig met zijn Menschheid en met zijn Godheid.
de ghehele name mijns ghebrukens is de Godheid in hare wezenheid, waarin de drie namen
één zijn, en waarin de volle vereeniging gebeurt.
Slaat minder op het sacrament des doopsels, dan op de ervaring in dit vis. opgeteekend: ze
kreeg het doopsel der volle Godsgenieting, waarin ze eens ten volle zal leven, nl. in Gods
diepheit = eenheid van wezenheid.
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Zevende Visioen
Inhoud.
Op een Sinxendag, in de kerk. HAD. verkeerde in een toestand van vurig verlangen,
zoo dat zij over haar geheel lichaam sidderde en beefde, 't Was of al haar ledematen
dreigden uiteen te barsten. Zij begeerde nl. ten volle den Geliefde te bezitten, met
Hem vereenigd te zijn in zijne Menschheid, om die geheel op te nemen en daarin
sterk te staan, veel te lijden, zonder te bezwijken; daartoe verlangde zij, dat ook zijn
Godheid haar innig vereenigd zou worden, geheel en volkomen, ten einde Hem te
kunnen voldoen in alle lijden; wat zij steeds meest begeerd had, om vergoddelijkt te
worden.
Van het altaar komt een arend op haar toegevlogen, die haar zegt, dat zij zich zou
voorbereiden om één te worden. De arend keert zich om en verzoekt den Godmensch
zich aan haar te vertoonen. Jezus verschijnt haar, eerst als een kind; dan brengt Hij
haar de communie, als man met het kleed dat Hij droeg bij 't laatste avondmaal. Zij
ontvangt Zijn Lichaam en Bloed. Dan wordt zij met Zijne Menschheid vereenigd;
en zij heeft een oogenblik kracht om dit te dragen.
Allengskens verdwijnt de schoone man; zij voelt zich één met Hem. Dit was als
het genot van Geliefden. Nadat zij zich één met Hem voelde, was het alsof zij in
Hem was overgegaan.

Algemeene beschouwingen.
Het visioen beeldt de groote leer van HAD. uit: één worden met Christus in zijn
Menschheid, om op die wijze met Hem vereenigd te worden in de Godheid. Dit
éénworden met Jezus' Menschheid wordt voorgesteld als een samensmelten in
elkander. Aldus komt ze, naar 't schijnt, ook tot vereeniging met de Godheid. Die
vereeniging met Jezus' Menschheid wordt op een wijze geschilderd, die men wel
eens zinnelijk heeft genoemd: maar de uitbeelding der gedachte, de vereeniging met
Christus' Menschheid, heeft de voorstelling machtig beïnvloed. Daarmee zal wel
rekening moeten gehouden.
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Wat men ook denke over de visioenen als ervaringen, de ervaring is hier veelmeer
van geestelijke natuur, en het zinnelijke wordt door het intellectueele karakter ervan
sterk gedempt. Dit is overigens de eenige plaats, die in HAD. zinnelijk zou kunnen
genoemd worden. Om haar te beoordeelen moet zij ook in verband gebracht met
haar geheele leer.
Men merke ook op, dat de vereeniging met Christus' Menschheid een vereeniging
is door het lijden en door volmaakte deugd-, doghet-, beoefening, waardoor blijkt,
dat het lijden, het doghen, niet nagestreefd wordt om 't lijden alleen, maar om die
gelijkvormigheid, die eenheid met den Godmensch; waardoor het lijden zijn diepe
beteekenis krijgt en in zijn volle waarde wordt gesteld.
In de inleidende beschouwing wordt het volledigst de toestand beschreven die de
extase voorafgaat. Omtrent met dezelfde woorden wordt de toestand der ziel
beschreven in de vijfde maniere van Minnen uit Limb. Serm. XLII; vgl. REYPENS,
S.J. Een verdoken parel der Mystiek in Dietsche War. en Belf. 1923, Juni, 724.
Daarbij dient opgemerkt, dat het visioen niet gebeurt inden gheeste; niets van dien
aard (b.v. ic wart opgenomen inden gheeste) gaat vooraf. Zoo is het te verklaren, dat
eerst aan het slot gezegd wordt, hoe zij wart verwandelt ende opghenomen in den
gheeste. En inderdaad, dit visioen gebeurt in haar lichaam: elders is haar geest als
buiten haar lichaam. Daarom kan ze ook nu vereenigd worden met Christus in hare
menschheid.
Van belang voor den tijd van HAD. is de mededeeling: dat zij ook bij de hl.
Communie den kelk nuttigde, en dat de communie onder beide gedaanten nog als
een algemeene gewoonte wordt voorgesteld. Wanneer de gewoonte onder beide
gedaanten te communiceeren in onze gewesten in onbruik geraakte, heb ik niet met
zekerheid kunnen vaststellen. In den loop echter der 13e eeuw verdwijnt het gebruik
voor de leeken om onder de gedaante van wijn te communiceeren. Ten tijde van den
hl. Thomas en van den hl. Bonavontura, na het midden der eeuw, schijnt de vroegere
gewoonte al voorgoed aan 't uitsterven te zijn; zonder dat echter bepaald kan gezegd
worden, wanneer dit gebeurde. De verschillende kerken namen de nieuwe gewoonte
de eene wat vroeger dan de andere over. In alle geval, uit de
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woorden door HAD. gebruikt blijkt ten stelligste, dat de communie onder beide
gedaanten in haar tijd en in haar bekende omgeving nog de eenig gebruikelijke was,
zoodat aan een ander gebruik, om slechts onder eene gedaante te communiceeren,
niet eens gedacht werd. Dit kan moeielijk na de tweede helft der 13e eeuw zijn
geweest: zoodat dit visioen in de eerste helft der 13e eeuw moet hebben plaats gehad.
In het leven van de Gelukz. ALEYDIS van Schaarbeek wordt verhaald, hoe zij, om
hare melaatschheid, niet tot de nuttiging van den kelk kon toegelaten worden. De
communie onder beide gedaanten wordt daar voorgesteld als een gebruik bij de
Cisterciënsers, waaruit dan zou volgen, dat dit gebruik elders, in de parochiekerken,
niet meer bestond. De woorden echter zijn niet duidelijk: dum aliquando, prout est
consuetudo in ordine Cisterciensi, ad altare Dei cum ceteris pro Dominica accederet
refectione, et postea prae ceteris causa suae infirmitatis a calice et Sanguine Domini
se cerneret amoveri. (AA. SS. Jun. II, 480,15). Waarschijnlijk is de gewoonte te
verstaan, van de wekelijksche communie 's Zondags. ALEYDIS stierf 1250, den 11
Juni.
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[1] * TE enen cinxen daghe wart mi vertoent*
[2] inde dagheraet/, ende men sanc mettenen2
[3] inde kerke / ende ic was daer /; ende mijn herte /
[4] ende mijn aderen / ende alle mine lede scudden /4 [5] ende beueden van
begherten/; ende mi was alst
[6] dicke heeft gheweest/ Soe verwoeddeleke/ ende
[7] soe vreeseleke te moede/ dat mi dochte, / ic en7
[8] ware minen lieue ghenoech / ende mijn lief en
[9] uerwlde minen nyet, dat ic steruende soude verwoe-9
[10] den ende al uerwoedende steruen/.||Doe was mi van*10
[11] begherliker minnen/ soe vreseleke te moede/ ende
[12] soe wee/ dat mi alle die lede die ic hadde sonder[13] linghe waenden breken ende alle mine aderen
[14] waren sonderlinghen in arbeiden/. Die begherte
[15] * daer ic doe in was die es ontseggheleke enegher
[16] redennen / ocht yemens die ic kinne /; ende16
[17] dat selue dat icker af segghen mochte ware
[18] ongehoert vore alle die die minne nye en bekinden18
[19] * met begherten werken/ ende die vore minne nye19

*

LXXIJ-d. I
.VIJ. cap.m

*

*

8. b.

*

LXXIIJ-a.

*

49 b.

*

2
4
7
9
10
16
18
19

1 B tsinxendage; A mettunen B mettinen 4 A mine aderen C alle erb.; leden 6 B hadde
geweest A gheheeft: h geexp. erb. w, verwoedeleke 7 vreseleke; icne 8 minen lief; B gnoech
B en ontbr. 9 veruulde; niet; C steruen soude ende a.v.s. 10 A begheerleker B begerleker
12 A al die B sunderlinghe 13 waende 14 A sonderlinghe B zunderl..; arbeite; begerte 15 B
doen A ons.; 16 redenen; ochte A iemens 17 B seggen; waren 18 al die die de m. A niene B
niet en 19 nie
Zij verbleef dus bij een kerk, waar het officie gezongen werd: een kloosterkerk dus,
waarschijnlijk, of collegiale kerk; geen gewone parochiekerk,
aderen waarsch. zenuwen.
dat mij docht zoo ik Hem, den Geliefde, niet ghenoech ware en zoo Hij mijn nyet (hevige
begeerte) niet vervulde, dat ik dan zou sterven.
dat ic stervende soude verwoeden ende al verwoedende sterven, uit A, daar dit wel
oorspronkelijk zal zijn.
Herhaalt hetzelfde; maar 't voorgaande drukte uit wat haar dicke hadde gheweest; hier nu,
hoe 't haar was bijzonder op dien dag.
ocht yemens die ic kinne: yemens is appositie bij enegher; voor eenige taal, van wie ook.
onghehoert onbegrijpelijk, dwaas.
met begherten werken met de werken der begeerte: die haar nooit begeerden te bezitten en
er niet naar hadden gestreefd; ende vore Minne die de Minne nooit als de hare heeft erkend.
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[20] bekint en waren/. Aldus maghicker af segghen/:
[21] Jc begherde mijns liefs te vollen te ghebrukene /
[22] ende te bekinnenne ende te ghesmakene in allen22
[23] uollen ghereke/; Sine menscheit ghebrukeleke23
[24] mitter miere/ Ende de mine daer in te ghestane/
[25] ende starc te wesene in onghebrekelecheiden te25
[26] valne / dat ic hem weder / dat onghebrekeleke26
[27] ghenoech ware/: Suuer ende enech/ ende in allen27
[28] te vollen ghereke ghenoech te doghene in elker
[29] * doghet/. Ende daer toe woudic van binnen/ dat
[30] hi mi met siere godheit in eneghen gheeste ghe-30
[31] noech/ ende al ware/ dat hi es, sonder ontbliuen/.
[32] Want die ghichte coesic meest bouen alle ghich[33] ten/ die ic ye ghecoes/: dat ic ghenoech ware in
[34] allen groten doghene; Want dat es dat volco-*34-35

*

LXXIIJ-b.

*

satisfacere penis in etc.

20 A ne w.; mach icker; 21 lieues 22 A bekinne B bekinnene 23 A ghebreke (maar b geexp.)
B ..reke op ras.* B synre B gebr. 24 metter B inne B gest. 25 sterc A omgh.. B ongebr.. 26
A onghebrekele 27 B gen. B enich 28 B ger. B gen. B elcker 30 C eneghe B enegen geeste
gen. 31 A dat hys B hi es (i.r. B had eerst hijs, dit werd doorgeh.; in rand es hi bijgev. maar
orde hersteld*) 32 A de gichte B die (uit de*); B gichte cosic B gichten 33 A ie B gen.
22 in allen vollen ghereke met al wat tot die menschheid behoort, ten volle, cf. r. 24.
23 ghebrukeleke in genietende ervaring verlangt zij de Menschheid van Christus in haar werken
en doghen op te nemen, en door die genietende ervaring in die opname van Jezus' Menschheid
kracht te hebben om daer in te ghestane.
25 en sterk te blijven om niet te vallen, te bezwijken, wanneer mij niets van Christus' doghen
en lijden ontbreekt. HAD. wilde ten volle al 't lijden en doghen van Christus Menschheid
opnemen (in onghebrekelicheiden) en dan sterk zijn om niet te vallen. Dit niet te vallen moet
afgeleid worden uit sterc te wesene; om sterk te zijn tegen 't vallen, als zij 't ten volle heeft.
26 dat zoodat ik Hem weder dat (hierin, nl. r. 27) ghenoech ware, onghebrekeleke is bijwoord;
zonder dat iets ontbreekt, stipt, trouw.
27 zuiver ende enich: waarschijnlijk zonder bijmenging van wat haar dit zou verlichten; en in
allen, dat is, in elker doghet, te vollen ghereke tot volle toegehoorigheid = met al wat er bij
behoort; ten volle.
30 Zij wilde dat Christus zich haar meedeelde in zijne Godheid, geheel en gansch, om haar te
steunen; in eneghen gheeste = zooals één geest met Hem te zijn.
34-35 Want dat es dat volcomenste ghenoech doen om op te groeien en zoo God met Gode te zijn.
Want dit ghenoech doen om op te wassen tot God is, vraagt: doghen, pine enz.

*
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[35] menste ghenoech doen te wassene god met gode
[36] te sine/. Want dats doghen/ ende || pine / ellende/* [37] ende in groten nuwen
*
vernoye te sine / ende dat
8 c.
[38] al laten comen ende gaen sonder vernoyen / ende
[39] el en ghenen smake daer af te hebbene dan soete39
[40] minne/ ende helsen ende cussen. Aldus begherdic
[41] dat mi god ware hem mede ghenoech te sine.41
[42] Doe mi aldus vreeseleke te moede was/, Doe
[43] * versaghic vanden outare comen gheuloghen te
[44] mi enen are die groet was/; ende hi seide mi:
[45] Wiltu een werden / soe ghereide di /. Ende ic
[46] * stoent op mijn knien/, ende mijn herte gheberde46
[47] vreseleke dat enechleke te anebedene/ na sine47
[48] werde werdecheit/, dat doch mi onghereet ware/,48
[49] dat wetic wel, wet god, altoes te minen wee ende
[50] te minen sware/. Ende gheen aer keerde segghen-50
[51] de/: Gherechte here ende moghende/, Nu tone51
[52] dine moghende cracht dijnre enecheit te eneghene

*

39
41
46
47

48
50
51

35 B gen. 36 B eerste god (uit gode) 38 B ghaen 39 ne ghene A suete B zuete 40 B ende
vôôr helsen erb. bijgev. 41 gen.. 42 vreseleke; versagic 43 B geulogen 44 B .I. aren A aeren;
te mi 45 I. B ghereide (e van ei erb.) 46 ic wart C had wart, geexp. erb.: stoent d.l.h.; mine
47 dat enechleke te anebedene ontbr. 48 mi ontbr.; in C i.d.r, bijgev. d.l.h. B onger. 49 weetic
50 C te erb. B zware A keerdem B. keerde hem (uit keerdem*) 51 B ger. A toene 52 B
mogende B te (op ras) ene (doorg.) enegene (uit enegen) na (i r. bijg.) ghebruken (uit.. ene*)
dit te smaken als soete m., helsen enz. Vgl. 1, 180.
dat mi God ware dat Christus zich mij zou mededeelen, om hem daarmee ghenoech te sine.
mijn herte gheberde vreseleke geraakte in een vreeselijken toestand,
dat enechleke te anebedene: om dat te aanbidden; dat heeft als grammaticaal antec. het
een-werden, als logisch antecedens de geliefde, met wien ze één zal worden; enechleke is
bijw. bij anebedene en bijna zooveel als ons innig: met geheele verzameling van zich zelven.
onghereet onmogelijk.
keerde zich om, naar iemand anders, de Geliefde.
Nu tone = toon hoe innig gij een ziel met u kunt vereenigen na ghebruken dijns selves.
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[53]
[54]
[55]
[56]

na ghebruken dijns selues/. Ende hi keerde hem53
weder / ende seide te mi /: Die ghecomen es hi54-56
comt weder / ende daer hi nye en quam, daer
en comt hi niet/.

[57] Doe quam hi vanden outare hem seluen toenen[58] de alse een kint/; Ende dat kint was van dier *
*
[59] seluer ghedane/ dat hi was in sinen yersten drien
forma pueri
[60] Jaren/; ende hi keerde hem te mi waert/ ende nam
[61] * vter ciborien sinen lichame in sine rechte hant /61
*
LXXIIJ-d.
[62] ende in sine slinke hant nam || hi enen kelc /*
*
[63] die sceen vanden outare comende/, maer ic en
8 d.
[64] weet wanen hi quam/. Daer mede quam hi in die
[65] ghedane des cleeds / ende des mans dat hi was65
[66] op dien dach/ doen hi ons sinen lichame iersten*
*
[67] gaf, also ghedane mensche / ende man / Soete
sponsus
[68] ende scoene / ende uerweent ghelaet tonende /, [69] ende also onderdanechleke
te mi comende / Alse
[70] een die eens anders al es/. Doe gaf hi mi hem
[71] seluen in specien des sacraments in figuren alsoe71
[72] men pleghet/; Ende daer na gaf hi mi drinken
[73] vten kelke ghedane ende smake alsoe men73

53 A te ghebrukene B hi he (doorg.) keerde hem (e van h gescheiden) 55 B come; nie B ne
C daerne en comt 57 A tonende B tonende (ne op ras.) 58 B I.; vander 59 B gedane A eersten
.IIJ. B iersten .IIJ. 60 A te hem (C had ook hem, dat verbeterd) 61 C sine 62 A sinen sl. B
slinke (uit slinken*) B ene kelct 65 B gedane 66 doe; eerst 67 alsoe A ghedaen B gedaen; A
zoete 68 scone 69 alsoe B onderdanechlec B als 70 .I. B hem seluen ontbr. 71 B sacramens
72 A mens pleecht B mens pleegt B drincken 73 B kelcte A mens pleghet B mens pleget
53 na bepaalt van welke vereeniging er spraak is: volgens die vereeniging waardoor men u zelf
bezit, opneemt. Vgl. hierbij voor de bet. van ghebruken r. 23.
54-56 Apocalyptische toespraak, naar analogie van: qui habit, dabitur ei; qui autem non habet, et
quod habet auferetur ab eo. (Mt. 13, 12). Wat juist bedoeld wordt, weet ik niet: Jesus komt
zooals Hij eenmaal gekomen was, als kind, jongeling, man, tot de Zijnen.
61 Ik heb C sine tot sinen veranderd, zie r. 66.
65 in die ghedane des cleeds ende des mans: met het kleed en in den ouderdom dien hij had
toen...
71 in figuren nl. onder de gedaante van de hostie, also men pleghet zooals 't de gewoonte is.
73 ghedane ende smake hebben bijna bijvoeglijke kracht: met de gedaante en met den smaak
(van wijn).

*
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[74] pleghet /. Daer na quam hi selue te mi, ende74
[75] * nam mi alte male in sine arme / ende dwanc
*
[76] mi ane heme /; ende alle die lede die ic hadde
49 d.
*
[77] gheuoelden der siere in alle hare ghenoeghen / [78] na miere herten begherten/
*
na miere menscheit /.
LXXIII3-a.
[79] Doe werdic ghenoeghet van buten in allen vollen
[80] sade/. Ende oec haddic doe ene corte wile cracht80
[81] dat te draghene. maer saen in corter vren ver-81
[82] loesic dien sconen man van buten in siene in vor[83] men /, ende ic sachene al te niete werdene Ende
[84] alsoe sere verdoiende werden / ende al smelten in
[85] een/, Soe dat icken buten mi niet en conste bekin[86] nen/ noch vernemen/, Ende binnen mi niet besce[87] den/. Mi was op die vre ochte wi een waren sonder87
[88] differencie/. Dit was al van buten in siene, in*88
*

vere percipitur in
sacramento**

*

74

80

81
87

88

74 C na te mi staat tweemaal ende nam mi, maar eens doorgeh. 75 B in sinen arme 76 A al
die A lede die i.r. bijgev. 77 in al hare B genoeghen 78 A begherte B begerte 80 B zade 82
A verlosic; den A scoenen 83 A sach hene B sach heme C al nyet te A alte niete werden B
al te nieute (op ras.) werden 84 B zere; verdoyende 85 .I. C dat ontbr. A soe dat ickene B
soe dat icken B mi buten (maar door teeken orde hersteld) 86 B ende (op ras.) 87 A mi B
Mi (verb. uit mi*) B ochte (o op ras.) B wy A .I. 88 A differentie
vlg. Om geheel deze plaats juist te beoordeelen, mag men niet uit het oog verliezen, dat de
uitbeelding der gedachte, het symbolisme, haar sterk heeft beinvloed: HAD. had immers
verlangd ten volle, zoo innig mogelijk, met Christus' menschheid vereenigd te worden: na
miere menscheit.
Misschien, niet noodzakelijk, zinspeling op r. 24; HAD. had immers verlangd zoo met de
menschheid vereenigd te zijn (menschheid is doghen en lijden) dat zij daaronder niet zou
bezwijken.
Men ziet hieruit, hoe begrippen (vereeniging sonder differencie) worden uitgebeeld.
sonder differencie eenige plaats bij HAD.; RUYSBROECK zal die vereeniging meermaals
beschrijven; of liever: hier bij HAD. is geen spraak van de unio sine differentia met de
Godheid, in Gods wezenheid; alleen van vereeniging met Christus, met wien zij zich geheel
één voelt.
Dit wijst, meen ik, op r. 73-81; dit eerste moment der vereeniging; dit geschiedde van ‘buten’,
zooals in het hl. Sakrament; zooals gelieven elkander genieten.
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[89] smakene/, in gheuoelne, Alsoe men smaken mach
[90] van ontfane || inden sacramente van buten /, Jn*
[91] siene ende in gheuoelne van buten/, Also lief
[92] met lieue ontfaen mach in aller voller ghe[93] * noechten / van siene / ende van hoerne, van ver-93
[94] uaerne deen inden anderen/. Hier na bleef ic in94
[95] enen veruaerne in mijn lief dat ic al versmalt in
[96] heme/, ende mi mijns selues niet en bleef /; ende
[97] ic wart verwandelt / ende op ghenomen inden97-99
[98] gheeste,/ ende mi wart daer vertoent uan selker
[99] hande vren.

*

89 alsmen 90 B zacr. A ende sien ende gheuoelen v.b. B ende zien ende geuoelen v.b.*; 91
alsoe 92 A allen voller B genuechten 93 B van s. (v op ras). 94 B veruarne B deen (op ras);
bleuic 95 C ene B veruarne 96 B ende mi (op ras.); niet ne 97 B gen. 98 B geeste B selcker
93 Hierna wijst, meen ik, op 't tweede moment, r. 85 vlg.. Met Dit r. 88 begint dus een soort
recapitulatie.
94 vervaerne zelfst. gebr.; een onbep. lidw.
97-99 Zeer lang is mij deze plaats duister gebleven; toen het mij eens trof, dat het volgende visioen
zonder tijdsaangave begint en inderdaad van uren handelt; de zin hier ende ic wart verwandelt
leidt dus het volgende visioen in. Wat is er dan gebeurd? In wat voorafgaat was HAD. nog
in haar lichaam; daarom was de vereeniging in dit vis. beschreven van buten. Na de
vereeniging met den Godmensch, wordt zij veranderd en in den geest, uit haar zelve, gevoerd,
als in andere visioenen; en dan wordt haar vertoond van zulkdanige uren, als in 't volgend
visioen beschreven worden.
Vgl. in 't volgend vis. r. 98, waar duidelijk nog dit zevende visioen verondersteld wordt.
Beide visioenen zijn dus eigenlijk één zelfde visioen, of liever, gebeurden bij dezelfde
gelegenheid.
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Achtste Visioen.
Inhoud.
HAD. ziet een hoogen, breeden berg; vijf wegen, de eene hooger dan de andere, leiden
naar den top; de hoogste weg was de top van den berg zelf. Daarboven zag zij een
Aanschijn, waarin alle wegen uitliepen, en waarmee, allen die de wegen begaan
hadden, veréénd werden.
Er verschijnt haar een ‘kimpe’: hij is die wegen tot het hoogste opgekomen; hij
kan haar langs de vier eerste geleiden, maar de vijfde, die HAD.'s weg is, zal haar
door God zelf geleerd worden.
Het Aanschijn vertoont zich als een groote vloed van vuur. Een stem noodigt HAD.
uit, de hoogste weg te zijn, met al degenen die hem volmaakt bewandeld hebben.
Haar groote ‘derven van Minne’ heeft haar dien hoogsten weg gegeven in
Godsgenieting. Dit is de uur die alle lange uren overwint: dien weg is Christus zelf
gegaan in Zijne komst tot de menschen. Daarop volgt eene verdere verklaring van:
‘de uur die een jaar van pogingen verwint’, nl. door sterke begeerte en door groot
verduren van versmading; ‘de maand die het jaar verwint’ nl. door het ontberen van
troost in verdriet en door volle betrouwen op God; ‘de wijle die de maand verwint’
nl. door smart om zonden en tekortkomingen van anderen, en voortdurend streven
naar kennis van Minne; ‘de dag die de week inhaalt’ als men in jammer valt zonder
schuld en toch vlijtig jegens God blijft.
Daarna verklaart haar de stem plechtig, in 's Vaders en Zijn eigen naam, dat HAD.
die opperste weg is, dien zij met zich brengt, waarnaar Hij had verlangd en gewacht
met Zijn eigen weg, dien Hij op aarde had begaan.
Zij wordt overwinnares verklaard en ontvangt zending om de ongeleiden te leiden,
de wegen tot Hem te toonen.
Weer ontwaart HAD. dan den kimpe; deze verklaart haar, wie hij is en waarom hij
den vijfden weg niet is opgestegen; hij had Minne te veel met het verstand gezocht.
Hij voorspelt haar allerlei leed, dat zij toch overkomen zal.
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Algemeene beschouwingen.
Dit visioen is, dus, voortzetting van 't voorgaande: het is uitbeelding van vijf manieren,
of wegen, die uit de Minne, waarin ze één en geheel zijn, komen en tot de Minne
leiden. Deze vijf wegen worden dan verklaard als korte uren (dit zijn de selkerhande
uren van vis. 7): die alle lange uren verwinnen (de bovenste weg); uren die het jaar
verwinnen (vierden weg); maanden die het jaar verwinnen (derde); wijlen, die de
maand verwinnen (tweede); dagen die de weken verwinnen (eerste): d.w.z., als uit
r. 66 blijkt, dagen, enz., waarin degenen, die dien weg bewandelen, zoo ver geraken
als anderen in een week, enz..
Men krijgt den indruk dat dit visioen wel als een soort zelfverdediging bedoeld
is. Niet alles is zeer helder; en een der interessantste plaatsen zou men wel wat
helderder wenschen (87 vlg.). Maar zooveel toch is duidelijk, dunkt mij, dat Christus
hier de Minnebeoefening van HAD. goedkeurt en in de oogen van hare volgelingen
verdedigt, om dezen aan te zetten haar getrouw te blijven. HAD. wordt door Christus
toegesproken vooral als geestelijke leidster, en ook in die hoedanigheid door Hem
aangesteld.
De kimpe, waarvan hier spraak is, moet een beroemd theologant geweest zijn,
wiens leering misschien door de vremden, door de bedillers van HAD., tegenover de
hare werd gesteld. HAD. veroordeelt de leer niet, maar stelt ze als minder volmaakt
voor: als te intellectueel, te weinig menschelijk. De menschheid, die in HAD.'s leer
zulk een voorname rol speelt, vermits wij naar gelijkvormigheid met God in de
Godheid moeten streven door gelijkvormigheid met hem in Zijn Menschheid, kwam
in die leer niet tot haar recht. Naar zijn naam kunnen wij slechts gissen.
Waarom wordt hij kimpe genoemd? Waarschijnlijk met het oog op den strijd met
de Minne. Of zou hij soms een beroemd geloofsverdediger, een apologeet geweest
zijn? Over sommige theologanten waren in de ME. soms zulke sprookjes in omloop,
waarin zij als minder volmaakt, ja als bijzonder gestraft in 't latere leven werden
voorgesteld. Zoo verhaalt Thomas van CANTIMPRÉ over HUGO van St-Victor, hoe
deze na zijn dood zou geopenbaard hebben: quia dum viverem accipere renui
disciplinam, vix ullus daemonum in inferno remansit, qui non mihi ictum validum
dederit ad purgatorium transeunti. (??) (Bon. Univ. de Ap. L. II, c. XVI).
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Natuurlijk, wat HAD. van dien kimpe vertelt is heel wat anders, heel wat ernstiger,
en veel waardeerender: hij was alleen niet tot de hoogste volmaaktheid gekomen.
Klaar ook wordt de weg langs de Menschheid van Christus als de kortste en de
volmaaktste voorgesteld om tot de Godheid te komen: zoo komt men in Gods
Geheelheid. Die weg bevat in zich de andere wegen; dezen zijn daarin gheheel.
Zoo neemt men Christus enich op en beoefent men de eneghe Minne.
Wie dien weg langs de Menschheid verwaarloost pleegt Minne sonder affectien.
Alhoewel die vereeniging met de Menschheid van Christus in voorgaande visioen
eenigszins zinnelijk werd uitgebeeld (waardoor misschien hier die uitdrukking van
Minne sonder affectien te verklaren is) toch mag niet uit het oog verloren, dat dit
eigenlijk een weg van lijden, van derven van Minne, van ellende van Minne is: de
eindelijke vereeniging is dan vol zaligheid, die ook in de menschheid overstroomt.
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[1] JC sach enen groten berch/ die hoghe was/ ende*
[2] breet/, ende van onseggheleker scoender ghe[3] dane/; tote dien berghe ghinghen .V. weghe hoghe3-4
[4] * staen/, die alle dien edelen berch op ghinghen/
[5] ten hoechsten sittene dat daer bouen was. Maer
[6] si ghinghen hoghe/ ende noch hoghere/ ende meer6
[7] hoghere/ ende alder hoghest/, Soe dat hi selue
[8] die hoechste was gheheel/ ende dat hoechste wesen8
[9] selue/. Ende ic wart op ghenomen/ ende wart ghe[10] uoert op dien berch. Daer saghic een anschijn
[11] * van eweleker ghebrukenessen/ daer alle die weghe11
[12] in inden/ ende daer alle die ghene/ die de weghe
[13] volbrachten .J. in worden/.
[14] Ende een die mi daer op voerde toende mi
[15] hem seluen/. Ende alse ic daer op was / Seide
[16] hi te mi: Sich hier / hoe ic ben kimpe / ende16

*

1 B hoge B breet (et op ras.) 2 scoenre B ontseggheleker sconer 3 B gingen; hoge 4 B ginghen
5 C hoechten 6 B gingen A hoghe ende meer hoghe ende noch hogere ende alre hoechst B
hoge ende meer hoge ende noch hogere ende alre hoechst 8 B geh. A hoecste w. 9 B gen.
10 sach ic .I. A aenscijn 11 B wege 12 B gene B de wege 13 een 16 B kympe
3-4 ghingen... hoghe staen zonderlinge verbinding, die toch wel zal beteekenen: gingen steilop,
zoo dat ze in 't zicht als stonden; ze gingen omhoog staan. Het is trouwens moeilijk zich wat
volgt concreet voor te stellen: die wegen, die hooger en nog hooger... gaan en die dan nog
wel zullen vereenzelvigd worden met de zielen, die iederen weg bewandelen, (wat men zich
al kan voorstellen: de eene ziel die hooger opstijgt dan de andere) en waarvan de vijfde is
de berg zelf, en 't hoogste wezen dat op dien berg zit.
6 ende meer hoghere voorbeeld van meer ook voor compar., wat niet ongewoon was in 't Mnl..
hier vooral is het natuurlijk na een eersten comp.: meer vergelijkt tusschen beíde comp.. De
lezing van A en B (niet vergeten dat B een afschrift is van A, en dus hun lezing er maar één
enkele uitmaakt) is daarom al verkeerd, dat meer hoghe wel niet past.
8 gheheel als alle wegen bevattende en als zijnde God in zijn geheelheid vgl. 10-13.
11 van eweleker ghebrukenessen omdat het de eeuwige Godsgenieting verzinnebeeldt, in Gods
geheelheid.
16 kimpe waarschijnlijk omdat allen die deze wegen opgaan min of meer strijders zijn (vgl. 21).
Een gewone beteekenis van kimpe is overwinnaar in een tweegevecht, hier in den strijd met
de Liefde. Ik geloof niet dat hier bedoeld wordt: een strijder voor 't geloof, een theologant
geloofsverdediger.
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[17] rijcleec ghenen ghewareghen anschine/ dat al dore17
[18] siet/ ende doer licht den volcomenen dienste, dat18
[19] vollei || det / ende leret diuiniteit/ ende vroetheit/*19 [20] ende rijcheit gheeft
*
9 b.
aller ghebrukenessen van allen20
21
[21] vollen consteleken smake/. Jc ben ghetoent kimpe/;
[22] siet dat mine sierheit es alse al uerwinnende/ ende22
[23] moghende derre dinc die al es Daer die hemel/ ende
[24] die helle ende die erde vore dienen/. Ende ic ben
[25] dese weghe hoghest op comen/ ende gheleide di/;
[26] ende ic ben dijn gherechte orconde vanden vieren/;26 [27] ende den vijften die
dine es/ dien saldi orconden de
[28] * gherechte god/ die hem di sendde ende die hem28
*
[29] di sent.
LXXIIIJ-d.
[30] Ende doe toende hi mi voert dat onseggheleke
[31] scoene anschijn/; ende dat was ane te siene alse31
[32] ene groete viereghe vloet widere ende diepere dan
[33] * die zee/. Ende doe hoerdic ene grote stemme vter [34] uloet sprekende te mi/:
*
Comt ende wes seluer
50 b.

*

17
18
19
20
21
22
26
28

31

17 A ryclec A aenscine B anscine B doer s. 18 A dore l. A en C diensten B dienste 19 leert
20 B geeft (B tusschen vollen en const. staat sse op ras. en doorgeh.) 21 B smaken B get. B
kympe 23 de h.; 24 hille 25 hoechst 26 C gherech B ger.; oerconde 27 B ende vanden vijften;
A die saldi B di s. A oercunden 28 B ger. C die; sende 29 A di sint (i onduidelijk) 30 B vort
B ontseggeleke; 31 scone A aenscijn 32 A grote B .I. groet A 33-44 streep i.r. 34 selue
rijcleec machtig in de oogen van dit Aanschijn, vgl. 23.
dat antec. anschine.
diviniteit al wat tot de kennis van God, vooral tot de vereeniging met God behoort: mystieke
theologie, Godskennis. Vroetheit om er toe te geraken.
van ... consteliken smake smaak waarin kennis is, vol kennis, meen ik; of: fijn, kunstvol,
schrander.
mijn uiterlijke verschijning, opschik, heerlijkheid (sierheit) is die van een kimpe; ge kunt het
mij aanzien dat ik kimpe ben.
zie dat mijn heerlijkheid is van iemand die alles overwint en die in zijn macht heeft datgene
dat al is (Minne), waarvoor hemel, hel en aarde dienen.
orconde getuige, verklaarder.
Apocalyptische taal; men zíet hoe dit beeld van dien weg plooibaar is; zoodat God hem kan
zenden; het beeld verdwijnt, zooals dikwijls bij HAD., achterh et beteekende. Vgl. voor de
bet. r. 49-50: anticipatie.
Weer moeilijk te realiseeren. Het herinnert aan God sprekende tot Mozes uit het brandende
braambosch.
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[35] die ouerste wech .J. inden wesenne diere volcomen35
[36] in sijn/, die met corten vren alle langhe vren ver-*36
[37] uolghen/. Dijn grote daruen van minnen heeft di
[38] ghegheuen den ouersten wech in mijn ghebruken/ [39] daer ic van ane
beghinne diere werelt na hebbe39
[40] ghehaect, dattu dicke met swaren begherten ont[41] gouden heues / ende noch sels /. Dies te daruene
[42] datmen bouen al beghert / ende mi te gherijnne*42
[43] die ongherijnlec ben /: dat es die corte vre die
[44] * alle langhe vren uerwint/. Ende dats die wech te
[45] mijns selues || naturen/ daer ic te mi seluen mede*
[46] ghecomen hebbe / ende gheghaen /; ende daer
[47] mede ghinc ic vte te minen vader te di / ende ten47
[48] dinen / ende quam weder van di / ende vanden
[49] dinen te minen vader /. Die vre hebbe ic di ghe-49-50
[50] sent met mi/ ende di sent voert den dinen met mi/.*50

*

prima hora consequitur
quaudo negat.

*

pena eius

*

LXXV-a.

*

9 c.

*

missa fuit

35 wesene 36 B lange (B heeft tweemaal alle lange vren maar eens doorgehaald) B veruolgen
38 B gegeuen B gebr. 39 aneghinghe derre 40 B gewaect B zwaerre 43 B cortte 44 B lange;
de w. 45 A te mi selue 46 A ghegaen B geghaen 47 A ghinic ic ute m.v. B gingic ute te minen
v.t.d. 49 A hebic B hebbic B gesent
35 .J.: lees een; inden wesenne misschien zooals meermaals: in de levensvoering, manier, van
die er heelemaal in zijn; diere: die er: enclitisch.
36 Dien weg zijn en volgen al degenen die met korte uren alle lange uren achterhalen; wat dan
verder verklaard wordt.
39 daer naar dit ghebruken: God heeft die onderlinge vereeniging verlangd, die plaats heeft als
de ziel Hem geniet, dit ghebruken heeft HAD. meermaals door zware begeerten bekocht en
zal dit nog doen.
42 mi te gherijnne ik versta; door dit derven, doordat men geen andere vertroosting aanneemt
dan Minne zelf, geheel en al, raakt men Christus zelf aan, die anders ongherijnlec is. vgl.
81. Of misschien: gherijnt men God door het ghebruken.
47 vte te minen Vader te = uit Vgl: ten huis uit. A, wiens lezing overigens corrupt is, heeft toch
dit te niet: te is misschien fautief uit ute. Toch heb ik den tekst niet veranderd, omdat B te
ook heeft, onafhankelijk van C.
49-50 De weg, die nu een uur is, die alle uren inhaalt, werd gezonden tot HAD., omdat zij Christus
op dezelfde wijze moet volgen: daarom met mi. Die eerste hoogste weg, die eerste uur die
alle uren inhaalt, waardoor men in den korst mogelijken tijd tot mijn ghebruken komt, is dus:
Christus op te nemen in zijn Menschheid, door het groote derven van Minne. Het derven van
Minne bij Christus bedoelt het verzaken aan de redundantia Visionis beatificae. In de economie
onzer verlossing heeft Christus, wien de visio beatifica eigen was, aan de vreugde er van
willen verzaken.
50 Dit moet HAD. aan hare gezellinnen leeren.

*
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[51] Die vre die dat jaer uerwint / datmen pinen51
[52] soude /, dat bestu / ende de ghene die altoes in
[53] nuwen vlite sijn van meerre begherten/, ende daer53
[54] omme doghen grote versmaedtheit ende die onghe[55] hoert bouen macht/, Ende sijn van allen beclaghet55
[56] ende twifelende/ bouen alle de goede ghewerke:56
[57] die doemt men / ende niemen en es hen wel na57
[58] ghenadech /. Den godleken twiuelt /, ende den
[59] anderen wondert/, ende selke benident/: die vre
[60] * uerwint dat iaer/.
*

LXXV-b.

61

[61] De maent die dat iaer uerwint/, dat bestu/
[62] * ende de ghene die lettel troests hebben in haren*
[63] vernoye / ende in haren ghebrekene van buten63
[64] ende van binnen/, Ende dat gherne doghen om
[65] mi/, ende op minen troest te verlatenne/ dat ic hen65
[66] comen sal /; die uervolghen mi naerre ter maent /*66
[67] dan die ghetroeste ten iare/.

*

50 c.
Nota*

*

desolati cicius deum
consecontur

[68] Die wile dat die maent uerwint dat sidi/ ende de

*

51
53
55
56

57
61
63
65
66

50 ten d. 52 A die gh. B. die gene 53 B zijn B meere 54 B dogen; versmaetheit B die gehort
55 B zijn B beclaget 56 goede (in A e van oe erb) ghewerleke 57 B doemmen B en erb. B
gen. 58 twifelt 62 A 62-67: streep i.r. B die gene B luttel 63 A ghebrukene B gebrukene*
64 B dogen; 65 verlatene 67 getr. 68 A die gh. B die gene
Die ure waarin men zoo ver geraakt als anders in een jaar pogingen (pinen).
van veroorzaakt door.
ende die onghehoert en die versmaadheid dulden in ongehoorde mate boven macht, op een
wijze die alle macht van geduld overtreft.
twifelende de natuurlijke zin schijnt te zijn: dat ze twijfelen aan hun eigen zelf, ondanks al
hun goede werken; nochtans, om 58, zou dit twifelende als onderw. kunnen hebben allen uit
van allen; boven: in weerwil van; vgl. boven recht ende redene.
wel na bijna niemand.
De nota verklaart deze plaats zeer juist.
ghebrekene in haar ontberen.
te verlatenne is appositie van dat es.
Deze woorden maken de beeldspraakt in dit visioen duidelijk.
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[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]

ghene die om mi ende om andere die haers behoeuen69
in qualen sijn om mi/ ende om hare mesdaet /
ende om hare scade / ende om hare verlies van
buten/ ende van binnen, in al hare noet/; ende
seluen al || toes arbeiden om te besittene kinnisse*
van minnen/.

[75]
[76]
[77]
[78]

Die daghe die de weke verhalen / dat bestu /*
ende de ghene die in iammere uallen sonder76
scout / ende daer toe niedech ghenoech te gode77
datse ghene scout en hebben verhaelt/.

[79] * Ende want du eneghe dine karitate van allen79
[80] met mi enech heues bracht ende du mi in derre
[81] vren berurende waers met miere naturen weghe die81

*

69

69 C begheuen 70 B ende in; quale B zijn 71 B haer sc.. B haer v. 73 selue B arbeiten (t uit
d verb.) A kinnissen B kinnesse 75 B dage 76 A die gh. B die gene C iamerere (verkeerd
afkortingsteeken) B iammer 77 gen. 79 car. 80 A ende dere B in derre (op ras.) 81 B
beruerende B wege
Met de lezing van C zou begheven hier geconstrueerd zijn met een persoon als obj. in den
2den nv., waarvoor geen voorbeelden zijn. Toch ware dit een geringe moeilijkheid, daar

76
77

79

81

begheven hier eerder beteekent: verloochenen, en ww. met die bet. den 2den nv. van den
persoon kunnen hebben. Dan zou de misdaet, scande, verlies juist dat verloochenen zijn. Ik
meen echter dat de zin duidelijk vereischt: behoeven, als A. Er is spraak, m.i. van lauwen,
die door HAD. en haars gelijken moeten opgewekt worden. Deze wile dat die maent verwint
is: het in qualen zijn om de tekortkomingen, en om de schade en 't verlies van anderen die
lauw zijn; die scade is de schade hun veroorzaakt door hun lauwheid. Zij zelf intusschen
blijven ijverig arbeiden om tot de kennis van M. te komen.
iammere in leed, in schade en schande zonder eigen schuld.
niedech eenig bekend voorbeeld van dit woord: afgeleid van nied zou het bet.: hevig
verlangend. Ik begrijp: hoewel ze in iammere zijn gevallen, houden ze toch hun verlangen
hoog genoeg naar God op, daar ze, voor zoover ze, geen schuld hebben op zich geladen. Ze
zijn zich bewust geen schuld aan die iammere te hebben, en daarom durven ze nog steeds
verlangen naar God; dat in datse heeft dan de kracht van een voegwoord, misschien omdat,
maar in verband met ghenoech meen ik eerder voor zoover.
Jezus verklaart nu hoe HAD. de overste weg is: eneghe misschien met van allen;
waarschijnlijker dunkt me, in mystieken zin: van de geestelijk vereenvoudigde levensvoering
der mystieken; du eneghe staat duidelijk paraleel met mi enich, tegenover van allen. HAD.
heeft hare karitate van allen in en met Christus in één liefdebeweging vereenigd.
met miere naturen weghe vgl. beschrijving van den hoogsten weg.
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[82] ic quam ende ghinc / Soe orcondic di met gherech[83] ten orconde/ Daer ic mede ben mijns vader waer-83
[84] heit/, Ende mijn vader orconde mi/, dattu best/ die84
[85] ouerste wech ende dien metti heues bracht /, daer85
[86] ic na hebbe ontboden met minen uerhoelnen86
[87] weghe/. Ende want du dit bekint heues in onser87
[88] beider heylecheit /, nv wes heylech in ons / ende88
[89] * alle die comen selen bi ons in dine kinnisse/, die89
*

50 d.

*
83

84
85
86

87
88

89

82 B metten ger. 83 A oerconde 84 A oerconde 85 met di 86 ontbonden (maar n geexp. in
A en B*) A verhoelne 87 weghen 88 A heilicheit B heilecheit B nu (uit mi) 89 in alle; kinnesse
De Zoon is de Waarheid (het Verbum immers) des Vaders; de bet. schijnt te zijn: dat zooals
mijn Vader mij betuigd heeft (84) zoo getuig ik u, die de Waarheid des Vaders ben, dat; met
ghrechten orconde Apoc. 1, 5 Christus, qui est testis fidelis.
dattu best is voorw. van orconde ic en van mijn Vader orconde mi.
ende dien = ende dattu dien: en ik getuig dat gij dien met u hebt gebracht; want die weg is
toch eerder een levenswijze.
ontboden van ontbiden: waarop ik heb gewacht; met minen... weghen, zoo C: de verholen,
mysterieuze weg, de hoogste, dien Christus zelf was gegaan: of misschien beter met A:
weghen, nl. al de vier voorgaande voorbereidende w e g e n , waardoor God de ziel, zonder
dat zij het weet, tot het hoogste leidt.
in onser beider heylecheit van den Vader en den Zoon, waarin HAD. die kennis heeft
ontvangen: Jesus heeft immers een beroep gedaan op wat de Vader en wat Hijzelf orconde.
Duistere plaats. Eerst valt er te kiezen tusschen de lezing van C ende alle, en die van A en
B: ende in alle. Hoewel deze rythmisch beter luidt, meen ik toch, na lange weifeling, die van
C te moeten handhaven. Juist de rythmische beweging heeft A dit in in de pen gegeven (B
heeft van A afgeschreven), en alle (voor allen na in) dunkt me nog den oorspronkelijken
nom. te hebben behouden. Dan is de zin: wes heijlech in ons en (wezen heilig in ons) alle
die comen selen, enz.
in dine kinnisse, Vgl. 10, 48 (ook 10, 3 en 69) waar aan lauwen en zondaars nog redding
komt door de erkenning en belijdenis van de hooge bestemming der ziel tot Bruid van Christus,
en door het geloof aan die vereeniging der ziel met God. Zoo iets wordt hier ook gezegd;
die doch (althans) heylech comen (of doch = immers? zoodat als een gevolg van dit comen
in dine kinnisse wordt uitgedrukt). Voor 't woord kennis vgl. 10, 21 waar: onze bruloft te
bekinne; dus: tot de kennis van u in den hoogsten weg. Vgl. r. 115.
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[90] doch heylech comen / Ende also enech datse .V.90
[91] bouen al in dit wesen kinnen / ende ghetrouwen /
[92] ende .V. dat dienen dat ghijt sijt die dit es/, Ende92
[93] datse mi in dit wesen begheren/ ende recht hou-93
[94] den in .V. Ende gheuen, tote dien daghe datse ghe-94
[95] leiden/ so hoech leuen dat ic / ende mijn vader /
[96] * ende ghi moghen gheuen ghetrouwe orconde/ dat
[97] haer corte vre also langhe tide uerwint/.
[98] Nu heuestu mijns ghesmaect / ende ontfaen98
[99] van buten/ ende van binnen/; Ende du heues

*
90

92
93

94

98

90 heilech; alsoe 93 A begaren 94 B dage 95 soe h. A dat (op ras.) 96 B mogen geu. A
oerconde 97 hare; alsoe B lange 98 B gesm.
ende also enech: en enich genoeg om u in dit wesen te kennen; enich: HAD. en Christus
waren ook enich gekomen, 79, 80; hier dunkt me dat also enech datse zooveel is als: enech
(verenkelvoudigd, eenvoudig) genoeg om te erkennen, dat gij in dit wezen zijt (der vereeniging
met Christus in den oppersten weg; in vis. 10 is 't der vereeniging van de ziel als Bruid met
Christus) en het u toeschrijven (ghetrouwen) en u daarin zoover eeren (dienen, dien dienst
bewijzen) dat gij dit zijt (dus vereenigd met Christus: dat ghijt sijt die dit es onrechtstr. rede,
in rechtstr. rede ware 't: ic ben die dit es = ik ben dit).
ende (so enich) datse mij in dit wezen begeeren; naar Mij in dien hoogsten weg verlangen,
Mij daarin nastreven.
Ende recht houden deze uitdrukking vooral verbonden met gheven zal wel beteekenen: recht
spreken, en de heele plaats: u niet laten veroordeelen, maar goedkeuren, en u alle recht latende
wedervaren er naar streven; in u = in uw geval, wat u betreft. Meer heb ik van deze duistere
plaats niet kunnen maken. Alles wordt klaarder, als men HAD. in dit wesen als in 10, 48 in
de Bruidvereeniging, opvat, niet zoozeer als de persoon HAD., dan wel als de type der ziel;
of, zoo men deze al te symbolische opvatting der visioenen niet aanneemt, HAD. als tot de
hoogste bestemming der ziel gekomen, zoodat de kennis, waarvan hier spraak, niet zoozeer
de kennis is van HAD, zoo hoog verheven, dan wel van de hooge verhevenheid waartoe de
ziel bestemd is.
gheleiden zal wel hetzelfde zijn als leiden: tot den dag dat ze leiden zulk een hoog leven, het
voorvoegsel ghe duidt dan de mogelijkheid of de onbepaaldheid aan: tot den dag dat ze ooit
leiden.... Heel deze plaats schijnt bedoeld als een rechtvaardiging door Christus zelf van
HAD. 's Minnebeoefening, vgl. voor de gedachte Str. Ged. I. Het begrip heylich staat ook
niet vast; is dit: gelukzalig? of volmaakt? of wat juist? Vgl. 10. 9, 19, 51. In de lijst der
volmaakten wordt heilich verklaard als de volcomenheit der persone daer de drie in wonen.
Cf. daar.
Samenvatting mede van voorgaand visioen; in vis. 7 had HAD. Hem van buten ontfaen; vgl.
r. 88.
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[100] verstaen die eneghe weghe die gheheel in mi be-100
[101] ghinnen. Nu kere di in mi alse de onuerwonnen ||*101-105
[102] die heues uerwonnen alle hemelsche / ende alle
[103] erdsche / ende alle helsche kimpen/ ende uerwinre
[104] wes gheciert /. Gheleide alle de ongheleidde / na*
[105] hare werdecheit / daerse van mi toe ghemint sijn/ [106] ende daerse mi in
minnen / Ende dienen na recht106
[107] miere naturen / daer ic al mede ben dat alle107
[108] creaturen / behoeuen/ ende dat hen gherieft /.
[109] Ende ic quam weder int ghemoet dies gheests / [110] die mi daer brachte/,
ende ic vrachede hem: kimpe
[111] here, hoe sidi gheciert uwen hoghen orconde daer111
[112] * gi mi toe leidet/ ende niet en volleidet/? ende hi
[113] seide mi wie hi was. Daer na seide hi te mi:
[114] Jc orconde .V. die .iiij. weghe ende volleide, daer
[115] in bekinnic mi/ ende die tide verwinnic/; ende den
[116] viften gaf .V. die ghetrouwe, dien ghi ontfingt daer116
[117] ic niet en ben /. Want doen ic mensche leuede117

100 B enege B geh. 101 B alse die; onuerwonne A 101-107: streep i.r. 102 C alle vôôr
erdsche erb. 103 A aerdsche A hilsche 104 alle die A ongheleide B ongeleide 105 B zijn 108
(B tusschen dat en hen staat ic doorgehaald). B ger. 109 A geests 110 vraghede III B hogen
A oerconde 112 ghi niet ne (in C is vollei van det gescheiden door een scheur in 't hs.) 114
A oerconde B die .IIIJ. A wegen B weghen 115 verwinne ic 116 vijften; ontfinct 117 doe A
van 117 tot einde: streep i.r. C leuende
100 eneghe weghe: vereenigingswegen; in Mij zijn die één en geheel.
101-105 HAD. is zegevierster; zij heeft alle wegen bewandeld; zij zal nu zelf anderen geleiden; alse
de onverw. = als een onoverwonnene. de helsche kimpen = de duivelen, waarover zij ook
gezegepraald heeft.
106 daerse mi in minnen: in welke waardigheid zij Mij minnen, die waardigheid is de adel en de
hooge bestemming der ziel.
107 daer = met miere naturen, waarin alle creaturen hebben wat zij behoeven en, meer nog, wat
hun behaagt, wat hun nuttig is.
111 hoe zijt gij gekomen tot de sierheid van dien graad; de dat. = tot, in overeenstemming met;
orconde = datgene wat hij getuigt, verkondt.
116 Ghetrouwe de Minnaar; met zinspeling op Apoc. 1.6: testis fidelis.
117 Uit deze woorden zou mogen besloten, dat die man een theologant zal geweest zijn,
waarschijnlijk te streng intellectualist; is dit een echo van den strijd tusschen Augustinisme
en Aristotelisme? Wie hij mag geweest zijn, zullen wij wel niet kunnen uitmaken, nu HAD.
zelf ons zijn naam niet heeft meegedeeld. Het is ook niet gemakkelijk juist te bepalen wat
hij heeft misdaan: hij had te lettel minnen met affectien wat wel zal beteekenen: te louter
intellectueele Minne, zonder dat de heele mensch er aan deelnam; zoo heeft hij der edelre
menscheit onrecht gedaan, door haar te houden buiten die Minne met affectien. Hij was dus
misschien een theologant, die in 't geestelijke leven de rol van de menschheid, zooals HAD.
die in den oppersten weg had geschetst, voorbij zag.
*
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[118] * haddic te lettel minnen met affectien / ende vol[119] ghede den scarpen rade vanden gheeste; daer bi
[120] en mochtic niet beruert werden te also enegher
[121] minnen /. Want ic der edelre menscheit groet
[122] onrecht dede/ dat ic hare dier affectien buten
[123] hilt/. Ende hi seide: kere weder in dine materie /123
[124] ende laet bloeyen dine werke / ende stucken van
[125] onghenaden sijn di nekende/; Want du best125
[126] kerende alse al uerwinnende/, Want du al uerwon[127] nen heues. Doen quamic in mi seluen alse ene127
[128] * nuwe harde sereghe / ende em || mermeer wesen*128
[129] sal tote dien daghe dat ic daer weder in valle
[130] daer ic doe af keerde/.

*
123
125
127
128

118 B luttel B volgede 119 A scerpen B scerpen; geeste 120 ne m.; alsoe 121 B groot [?]
122 diere B affectie 125 A onghenade B zijn; nakende 127 doe 128 B zereghe
in dine materie in uw lichaam, waaruit zij immers was opgevoerd.
Als zegevierster zal HAD. alle nakende vervolgingen en smarten kunnen overwinnen; stucken,
in den zin van daden.
in mi selven ze komt terug in hare materie, in haar lichaam.
sereghe hartzeer hebbende; nuwe daar dit hartzeer opnieuw losbreekt.
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Negende Visioen.
Inhoud.
Op O.-L. Vrouw-Geboorte (8sten September) bij 't begin der tweede nocturne.
Een koningin verschijnt haar: zij droeg een gouden kleed, vol oogen, een kroon,
die zoovele kronen had als er oogen aan 't kleed waren. Haar gingen drie jonkvrouwen
vooraf: de eerste met rooden mantel en twee bazuinen; op de eerste blaast ze: wie
niet luistert naar mijne vrouw, zal nooit de hoogste melodie der Minne vernemen;
op de tweede: wie naar haar luistert zal machtig zijn met de macht der Minne. De
tweede jonkvrouw had een groenen mantel, in hare handen hield ze twee palmen elk
bezegeld met een boek: daarmee weerde ze 't stof der dagen en nachten, der zonnen
en manen op het kleed harer Vrouw. De derde droeg een zwarten mantel en hield
een lantaren vol van dagen in de hand: daarmee doorpeilde hare Vrouw de diepte en
de hoogte.
De Vrouw treedt op HAD. toe en zet haar voet op hare keel. Kent ge mij? vraagt
ze. Ja, antwoord HAD., gij zijt de Rede mijner ziel; uwe jonkvrouwen zijn de
bedienden van mijn (ziele)huis. De eerste is mijn heilige Vrees; de tweede
Onderscheid tusschen U en Minne; de derde Wijsheid. Dan verklaart Rede haar, wat
het kleed, haar door HAD. aangedaan, beteekent. - Nu wordt Rede aan HAD.
onderdanig: Minne kwam en omarmde haar: zij bleef aldus liggen verdronken in
vervoering tot hoog op den dag.

Algemeene beschouwingen.
Dit visioen moet de rol van Rede in het mystieke leven uitbeelden. Deze rol is geen
ontnuchterende, maar een leidende en vormende. Niet zoo maar blindweg moet de
ziel in het mystieke leven voortijlen. Zij moet daartoe voorbereid, opgevoed en
vaardig gemaakt worden door Rede. Zoo alleen is de weg voor haar veilig. En door
Rede verstaat HAD.: Rede verlicht door de waarheden van het geloof, verlichte Rede.
Niet iedere trek kan daarom juist in de symbolische voorstelling duidelijk verklaard
worden. Waarom heeft Rede een

Hadewijch, Visioenen

93
gouden kleed? Men kan nog denken: om hare koninklijke waardigheid. Maar waarom
heeft Vrees een rooden mantel? Is het omdat zij met Minne moet samengaan? Waarom
Discretio een groenen? Waarom Wijsheid een zwarten? Dat deze een lanterne draagt
vol dagen kan men nog begrijpen. En zoo ook eenigszins gissen waarom Discretio
twee palmen heeft, elk in ieder hand, bezegeld met een boek (moeilijk voor te stellen!)
waarmede zij 't stof weert van hare Koningin, stof dat kwam vanden daghen ende
vanden nachten, vander manen ende vander sonnen. Zij is immers onderschedecheit
tusschen Rede en Minne; daarom twee palmen. De twee paar tegenstellingen: nacht
en dag, maan en zon, verbeelden misschien de dingen der Rede en die der Minne.
De boeke beteekenen de leering van beiden, waardoor 't stof, de onduidelijkheden
en de vertroebelingen, verdreven wordt. Men kan slechts gissen. En in een
symbolische voorstelling moet daarom alles nog geen vaste beteekenis hebben.
Alvorens tot het hoogere mystieke leven toegelaten te worden, moet de ziel zich
hebben volmaakt in de beoefening der deugden, gesierd gaan met het kleed van
volmaakte deugden.
Rede nu heeft drie dienaressen, hare hofjoffrouwen. Vrees moet nazien of de
volmaakte deugden genoeg beoefend worden; of er niets aan de volmaaktheid
ontbreekt.
De taak van Onderscheid is minder klaar: Zij moet wijzen op het verschil tusschen
Rede en Minne; zij kent beider wil en rijk en welbehagen.
Eindelijk de Wijsheid: zij leert de macht van Rede; wat zij al vermag te doen, te
werken, als zij zich laat leiden door de Minne, of, met Minne en door Minne werkt.
Dezelfde gedachte in Br. 13, 17 vlg. en Br. 18, 80 vlg.
Het slot echter van de rol van Wijsheid zou men wel wat klaarder wenschen: daer
ic bekinde mede Gode God allene ende God alle dinc Gode ende elke dinc alse God
alse ic inden gheeste ben daermede gheenicht. Gode is dat., maar ook accus.; God
is nom. maar ook accus. Ik versta: de ziel kent door Wijsheid God als alleen God
(dus: Gode accus.; zoo dat., voor God of, aan God: voor God is God alleen, wat geen
voldoenden zin geeft, of: aan God kent de Wijsheid toe dat Hij alleen God is);
ende God alle dinc Gode: Wijsheid erkent dat alle ding God is, maar Gode, voor
God, in Gods kennis; zoodus: alle dinc
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niet in hun geschapenheid, maar in hun oorbeeldig leven dat ze hebben in God.
ende elke dinc alse God: elke tegenover alle wijst, dat hier de dingen beschouwd
worden in hun afzonderlijkheid; alse God zou kunnen beteekenen: zooals God ze
kent; toch meen ik dat het moet zijn: dat de ziel door Wijsheid elk ding kent als
goddelijk (God in adjectieve beteekenis, wat God is: non Deus, sed quod Deus est);
die kennis echter heeft de ziel, als zij in den geest met God vereenigd is: dus in God.
De eerste twee soorten van kennis kunnen een natuurlijke kennis zijn: de laatste
is een mystieke ervaring.
HAD. vat dus de rol der Wijsheid, der Sapientia op, zooals de theologen, als een
recte sapere de divinis, als een cognitio divinorum.
Nog een belangrijke plaats is 58-64; daar wordt op die mystieke ervaring
gezinspeeld door de woorden: in bekinleken doghene een kennende lijden, of passief
kennen, een ingestorte kennis; waarin de natuurlijke Rede ten ondergaat: de oogen
geven hun natuurlijke klaarheid op in de lijdende ervaring; zij worden kristallen,
vervaren en verstorven, maar blijven vierech met kennis van Minne.
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[1] IC was in natiuitate beate marie te mettenen/*1 [2] ende na de .iij. lessen wart mi
*
.IX.
vertoent2
3
[3] Jn enen gheeste een lettel wonders/. Mijn herte
[4] wart mi beroert te voren van woerden van min-4
[5] nen/ die men daer las in die kantiken/ daer mi bi
[6] ghedachte eens gheheels cussens/. Corteleke daer6
[7] na in dandere nocturne/ Soe saghic inden gheeste/7
[8] dat quam ene coninghinne ghecleedt met enen
[9] guldenen clede/; ende dat cleet was al vol oghen/;9
[10] Ende alle die oghen waren alle doersiende alse10
[11] viereghe vlammen/, ende nochtan ghelijc cristalle.
[12] Ende die crone diese opt hoeft hadde/ die hadde
[13] alsoe vele cronen deen bouen dandere/ alse oghen
[14] waren ane dat cleet/; ende dat ghetal seldi horen
[15] * alse sijt selue noemt /. Vore die coninghinne
*
[16] quamen/ .iij. joffrouwen/. Ene met enen roeden
LXXVJ-c.

*

1

2
3
4

6
7
9
10

2 A na die 3 A in ene geeste .J. B geeste .I. lutte 4 worden (?) 5 cantiken 6 B geh. B cortteleke
7 in die andere A sach ic B sagic; geeste 8 B .I. A conninginne B ghecleet 9 B cleede 10 A
al die oeghen; dores.. 13 dene 15 A coninginne 16 ioncfrouwen; roden
te mettenen bij het morgenofficie, dat gewoonlijk uit drie nocturnen (r. 7) bestaat: iedere
nocturne heeft psalmen (drie) en lessen (drie); in de eerste nocturne zijn de lessen uit de Hl.
Schrift.
na de drie lessen, uit de eerste nocturne, nl..
in enen gheeste: geest schijnt hier te bet.: een geestelijke voorstelling; verder heet het: saghic
in den gheeste.
te voren: alvorens dit lettel wonders te verhalen geeft HAD. de omstandigheden aan: te voren,
voor die verschijning, hadden mij de woorden der lessen uit de eerste nocturne beroerd. Die
lessen waren nl. getrokken uit het Hooglied (zoo nu nog), en ze begonnen met: osculetur me
osculo oris sui.
eens gheheels cussens een kus van volle Liefde.
In dandere nocturne, in de tweede nocturne, dus onmiddellijk na die drie lessen. Wat hier
nu volgt is dit lettel wonders, dat r. 4 aangekondigd werd.
al vol oghen, als in Apoc. 4, 6 animalia plena oculis.
Dit symbolisme wordt verklaard r. 58, vlg.; doersiende; scherp doordringende.
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[17] purpere/ ende .ij. bosinen in hare hande/; ende si17
[18] blies metter eenre/ ende seide/: Die miere vrouwen
[19] * verhoert/, hi sal eweleec verdoeuen inde sale-19
[20] cheit / ende hi en sal nemmermeer horen / noch
[21] sien die hoechste melodie / ende de wondere der
[22] gheweldeghere minnen/. Ende die andere bosine
[23] sanc ende seide/: die de weghe vlieghet ende gheet/
[24] die mijn vrouwe || mijnt/, hi sal gheweldech sijn*24
[25] vander minnen rike/. Ende die ander ioffrouwe
[26] hadde enen groenen purpere ane/, ende si hadde
[27] .ij. palmen in hare hande/, ende die waren ghese[28] ghelt elke met enen boeke /: daer met werese
[29] tghestof van haren vrouwen vanden daghen/ ende
[30] vanden nachten/ vander manen/ ende vander son[31] nen /; want si woude van ghenen bestouen sijn /.
[32] * Die derde joffrouwe hadde enen swarten purper
[33] ane/, ende die hadde alse ene lanterne in hare
[34] hant vol van daghen/, daer hare vrouwe bi ghe[35] sach / die diepte vanden gronde/ ende die hoechde
[36] vander ouerster opuaert/.
[37] Die coninghinne quam te mi starkeleke snel / [38] ende sette haren voet op mine
kele/ ende riep met

*

17
19
24

17 bozinen 18 C u van vrou erb. 19 verhort A eweleke B euwelike; verdouen; indie B zal.
20 hine 21 B zien; C hoechte B melodye A die w.. 22 gheweldegher B geweldegher B bozine
23 B wege vlieget A geet 24 mint B gew. B zijn 25 andere ioncfrouwe 26 C groten p. A
groenen B gruenen; purperen 27 B ghezeghelt elc 28 weretse 29 A haerre vr. B harer (op
ras.) 30 B zonnen 31 sine (maar ne bijgev. in A) B ghenen (er vóór iets geschrapt: ne?) B
bestouwen 32 Joncfrouwe B. zw. 33 als B.I. 34 B haer B ges. 35 hoghede 36 B ouerste A
opuaerde B opuarde 37 A conincinne (A 37 tot einde: streep i.r.) B sterkeleke (ke i.r. bijgev.)
purper niet meer dan prachtgewaad.
verhoert bet. hier duidelijk: niet luisteren naar, ongehoorzaam zijn aan; verdoeven is doof
zijn en aldus nooit hooren de hoechste melodie.
gheweldech sijn machtig met een macht komende van het Rijk der M., dus: wie niet naar
mijne Vrouw (Rede)luistert, komt nooit tot de M.: wie er naar luistert, komt in haar bezit.
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[39] eenre vreeselekere stemmen / ende seide: witstu
[40] wie ic ben/? ende ic seide/: Jaic wel, ghi hebt mi
[41] soe langhe wee ende leet ghedaen / ende sidi die
[42] redene mijnre zielen / ende eest die familie mijns
[43] huus daer ghi met gheciert ghaet/. Die sengherse
[44] der bosinen: mine heyleghe vrese / die mi volco[45] menheit in allen wesene der minnen besocht heeft/.
[46] Die andere es die onderschedecheit tusschen .v.46
[47] * ende die minne,/ ende uwer beider wille / ende47
[48] * riken ende behaghen ondersocht heeft/. De derde48
[49] es wijsheit / daer ic mede bekint hebbe uwe macht49
[50] ende uwe werken bi der minnen / Ende da||er ic*50
[51] bekinde mede gode god allene | ende god alle dinc
[52] gode / ende elke dinc alse god / Alse ic inden
[53] gheeste ben daer mede gheenecht/.
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]

*

46

47

48
49
50

Doe seide ic: wat maren bringdi mi nv? ende
si seide/: hets waer, met desen gheogheden cleede
si di gheciert/; metter hemelscher eren hebdi mi
ghecleedt/; tghetal vanden oghen / diere es M.,
van elker doghet dat uolle ghetal/. Die vierecheit

39 C eenre i.r. B ere; vreseleker B ende (e op ras: was eerst rood doorstr., 't rood nog
zichtbaar) weetstu 40 A ia ic B Ja ic (uit ia) 41 B lange; leet ende wee; ged. 42 A miere B
mire 43 A gaet A sengerse B senghersse (e van en op ras.) 44 A heylighe B heileghe vreze
46 onderscedenheit 47 B ende tweemaal, eens doorgeh.) A minnen 48 B behagen; Die d. 50
werke A d.i. mede bekinde B daeric met b. 52 B gode erb. C elken B tweede alse i.r. bijgev.
53 geeste B geen 54 A bringdi 55 B geogheden (op ras.) A clede 56 A metter (met
afkortingsteeken van n boven er) (B na gheciert staat metten hemelschen clede sidi geciert
doorgeh.) B eeren 57 B ghecleet; B tgetal 58 B elcker doget C dat erb.
besocht aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen; de volmaaktheid der ziel, nl. hoever
de ziel in volmaaktheid gevorderd is, wordt door Vrees aan dit onderzoek onderworpen: zij
moet zien, of zij gevorderd is tot de Minne.
ende beinvloedt de constructie van den zin; zoo reeds r. 41, 42. Hier staat ende bijna met het
betr. vnw. gelijk en heeft er ook de constructie van. In de eerste twee voorbeelden is de
constructie een inversieve.
riken machtsgebied van Rede en Minne, hangt met wille en behaghen af van ondersocht.
bekint en beoefend: leeren kennen.
bi der Minnen Rede werkende bij Liefde. Wat volgt is niet klaar. Zie algemeene
beschouwingen.
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[59] der oghen elke met kinnissen der minnen ghe-59
[60] daen. Die cristallenheit der oghen veruaren / ende60
[61] verstoruen hondertfout in bekinleken doghene/. Ende
[62] elke oghe der kinnissen om minne / ende om62
[63] doghen hadde haer crone gheuoermt na hare teken/.
[64] * Dus hadde elke oghe .J. crone gheweldechleke/.
*

LXXVIJ-b.

[65] Doe mi redene dus hadde ghesaedt / doe hietse
[66] mi bekinnen alle die ghetale miere gheselscap/; [67] ende ic bekinnese wel/.
Doe wart mi redene onder-67
[68] daen/, ende ruumde op haer/; ende het quam68
[69] minne / ende omuinc mi/; ende ic quam buten den
[70] gheeste / ende bleef ligghende verdronken tote
[71] hoghe op den dach in onseggheleke wondere.

*

59

60

62
67

68

59 C elken B elcke (uit elcken); kinnessen B ged. 61 C honderuont A bekinleke dogene B
bekinneleken 62 B kinnessen 63 B dogen A hare B haer; gheuormt B haer 64 B elc A ene
B een 67 B bekinse 68 B op hoer 70 geeste 71 B hoge; opten A onseggheleken B
ontseggheleken.
elke... ghedaen oogen die het uitzicht hebben door hun vurigheid, dat ze kennis van Minne
hebben De zin evenals de volgende is niet af. 't Zijn louter verklarende bemerkingen van de
vierecheit en de cristallenheit der oogen, r. 10.
Bet. waarschijnlijk dat het natuurlijke licht der klare Rede is ondergegaan, in het lijdende
kennen van de mystieke ervaring. Daarom hebben dan de oogen hun krone, hun sieraad, als
erkenningswapen, gevormd naar het teeken van Minne: hun natuurlijke klaarheid opgevende
in de lijdende, passieve, ingestorte kennis van het mystieke licht.
om ter wille, uit oorzake van: omdat zij Minne kenden en Minne dogheden; Hare = van de
Mínne.
Rede wordt onderdanig, omdat HAD. haar met haar gevolg erkend, dat is hier, beoefend heeft,
er rekening mee gehouden heeft. Nu heeft Rede haar niets meer te verkondigen, omdat HAD.
met haar geoogde kleed versierd is en rijp is voor het hoogere Minneleven in mystieke
ervaring, in mystiek licht.
ruumde kan niet komen van rumen = ruimen (rumen op?), maar van roemen: ik verhief mij,
ik was trotsch, op haar.
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Tiende Visioen.
Inhoud.
Op tweeden Kerstdag, feest van den hl. Johannes Evangelist. Den heelen winter reeds
had HAD. Minne beoefend en revelacien.
Zij ziet een stad nieuw als Jeruzalem, die men prachtig versiert. De schoonste
geesten van den hemel versierden haar; zij ontboden er toe alle wonderen van pracht.
De arend vloog door de stad; noodigde eerst die hooge geesten, dan de levende,
eindelijk de dooden, die niet te naakt zijn om ter bruiloft te verschijnen, uit tot de
viering der Bruid. Een Evangelist verklaart HAD. dat die stad hare conscientie is; die
pracht, hare deugden door allerlei lijden gewonnen; die omhang haar vurige vlijt.
Haar ziel is de Bruid; de hooge geesten zijn gekomen om hun ‘heerschap te hebben’
met hare bruiloft, de levenden, om haar leven te vernieuwen, de dooden die niet te
naakt zijn en nog aan de deugd hechten, om verzadigd te worden uit hare bruiloft.
Een stem roept haar tot Bruid.
Zij heeft Jezus in zijn Menschheid en Godheid ten volle beleefd. Nog veel zal zij
moeten lijden. Nu mag zij Jezus genieten. Dit duurde een halve uur. Toen was de
nacht over, de morgen brak aan.

Algemeene beschouwingen.
In dit visioen wordt de ziel tot Bruid verheven van Christus. Hieruit blijkt nogmaals,
hoe machtig HAD. zulk een gedachte kan uitbeelden: met al de grootschheid en
epische pracht der apocalyptische visioenen.
Weer komt de groote gedachte, dat de ziel den Godmensch moet beleven in zijn
Menschheid en zijn Godheid, ter gelding: wanneer zij dit volmaakt doet, wordt zij
Bruid, maar ook Moeder, daar ze God ten volle draagt.
Over 't algemeen is de voorstelling duidelijk, hoewel toch enkele trekken duister
blijven.
Zoo zijn de uitwerkselen dier Bruiloft niet zeer helder: de heerlijkheden des hemels
zetten haar luister en pracht bij; de heiligen ontvangen er nieuw leven door; de lauwen
en
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zondaars komen er door tot zaligheid, zoo ze nog niet te diep gevallen zijn om die
Bruiloft te erkennen en te gelooven. Daardoor schijnt uitgebeeld de eeuwige
vruchtbaarheid der heiligheid.
In dit visioen gewaagt HAD. van twee soorten van geesten: aureola en eunustus.
Wat door aureola bedoeld wordt heb ik in den commentaar verduidelijkt. Wat
eunustus mag beteekenen ben ik niet te weten gekomen. In geen enkel woordenboek
wordt het woord aangetroffen. DUCANGE in zijn Glossarium Scrip. M. Ae. heeft het
niet. Ook niet VACANT in Diction. de théol. cath. dat toch volledig al zulke
uitdrukkingen die met de theologie in verband staan opneemt. Ik ben dan tot de
veronderstelling gekomen, dat het woord corrupt is en het oorspronkelijk zal geweest
zijn eunuchus, van welk woord ofwel HAD. alleen dezen corrupten vorm heeft gekend,
ofwel de afschrijvers zoo iets hebben gemaakt.
Eunuchus nu moet in verband gebracht met het woord des Zaligmakers: Qui se
castraverunt propter regnum Dei (Mt. 19, 12) en beteekent: de geest van algeheele
maagdelijkheid, van vrijwillige zuiverheid. Door eunuchus zou dus bedoeld zijn de
bijkomstige verheerlijking, die de vrijwillige maagdelijkheid te beurt valt. Dit past
uitstekend in verband met de verheerlijking der Bruid van Christus. Dit past ook in
verband met r. 81 waar eunuchus wordt uitgelegd als een verzaken aan alle aardsche
voldoeningen.
Die mystieke beteekenis van eunuchus werd bij de theologen wel meermaals
aangewend. De hl. Thomas, IV Sent. d. 49, q. 5, a. 3, ad. 7 spreekt ervan in verband
met de aureolae.
Hoewel het dus zoo goed als zeker is dat eunustus moet veranderd tot eunuchus, toch
heb ik die verandering, waartoe geen aanleiding in de hss. wordt gegeven, niet willen
opnemen, om geen subjectieve elementen in den tekst in te lasschen.(1)

(1) Bij het ter perse gaan zie ik dat J.O. PLASSMANN in zijn Werke der Hadewych, Folkwang,
Hagen, i.W., 1923, opmerkt dat ROSCHLER, Myth. Lex. het woord als eigennaam heeft van
alexandrijnsche vorsten, en PAULY-WISSOWA als dien van een heros en heroine. Ik geloof
niet dat zoo iets bedoeld is, en blijf bij de boven gegeven verklaring.
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[1] IC was op ghenomen inden gheeste in sinte*
[2] Jans daghe ewangelists inde kersdaghe.
[3] daer saghic ghereiden een stat nuwe alse ierusa-3
[4] * lem hetende ende also ghedaen/. Die cierdemen ||*
[5] met allen nuwen gherede dat onsegleke scone5
[6] was/. ende die daer in dienden waren die alder
[7] scoenste vanden hemele / ende allen van dien7
[8] namen / auriolam / ende eunustus/, Ende alle die
[9] * gheheilechde van minnen/: si cierdense met alden9
[10] leuenden /; ende daer ontbodense al die nuwe10
[11] wondere / die met nuwen wonderen gheboren wer[12] den/. ende in midden der hogher stat vloech .J. aer
[13] roepende met eenre groter stemmen/: Ghi alle

*

3
5
7

9

10

1 A gen.; geeste; sente 2 B dage; kerstdaghe 3 B sagic; ene B als; iherusalem 4 alsoe B ende
ontbr. 5 A onseggheleke B ontseggeleke 6 daer inden d. (maar den in A geexp. in B
doorgeh.*); de alre 7 alle 8 A name B aureolam (e uit i) 10 alle die n. B alle die wondere 12
B hoger 13 B ere
vgl. Apoc. 3, 12. Die stad was niet het nieuwe Jerusalem, maar zij was nieuw als Jerusalem,
van denzelfden naam en dezelfde gedaante.
gherede toerusting, sieraad. Cfr. 3.
allen behoorden zij tot de geesten die aureola en eunustus heeten. Door aureola, aureool
verstond men in de ME. de bijkomstige verheerlijking van sommige heiligen, van de
martelaars, de maagden b.v. Deze verheerlijking schijnt door HAD. verpersoonlijkt te worden:
de auriolae zijn hemelsche geesten, die de heiligen versieren: Zie hierover, b.v. Dict. de
théol. catholique i.v. Auréole. Wat eunustus beteekent, zie algem. beschouwingen.
gheheilechde van Minnen vlg. 8, 90; die heilighen van Minnen schijnen een bijzondere groep
Minnebeoefenaars uit te maken.. Uit 8, 90 zou men meenen, dat zij heilig in Minne zijn, die
den vijfden weg hebben bereikt, waar ze nl. met Christus gelijkvormig zijn. Dan beteekent
heiligheid niet een relatieve heiligheid, die allen door de heiligmakende gratie bezitten, maar
een loutere, absolute heiligheid, door de geheele inbezitname van hen door de Liefde. Toch
schijnt een tegenstelling gemaakt met de levenden, d.i. de (bovennatuurlijk) levenden; zoodat
de gheheilechde zouden zijn: de heilige Minnebeoefenaars van den hemel. Echter zijn die
levenden niet alleen levenden der erden maar ook des hemels r. 46; met = te zamen met, niet
instrumentalis.
zij ontboden (lieten brengen) en wendden daartoe aan alle mogelijke heerlijkheden, steeds
nieuwe bewondering wekkende.
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[14] heren ende heerscape/, hier seldi bekinnen die14
[15] ewecheit van uwen heerschape. Ende anderwerf15
[16] vloech hi dore die stat roepende/: Het naket dien16
[17] tide; ghi alle leuende, ghebruket der leuender met[18] ten leuene/. Ende derdewerf riep hi / ende seide/:
[19] O ghi dode, comt int licht / ende int leuen/, ende19
[20] alle ghi ongherede / die niet te naect en sijt onse20
[21] brulocht te bekinne/, comt in onser saden / ende
[22] bekint die bruut, die bi minnen dore kint heeft22
[23] alle node / hemelsche / ende eerdsche/. Si es soe23
[24] met node dore kint int vremde lant/, dat ic hare nu
[25] * sal toenen hoese es ghewassen int lantscap der
[26] demsternessen/; ende si sal wesen groet / ende si
[27] sal hare raste sien / ende die stemme dies moghens27
[28] sal hare al sijn/.

*

LXXVIJ-d.

[29] Hier na quam .J. ewangeliste / ende seide/: du
[30] best hier / ende men saldi toenen die glorie dijns
[31] ellenden; ende die stat die du hier sies ghe||ciert*
*

11 b.

*

14
15

16
19
20
22
23
27

14 B eerscappe (uit... pen) ende heeren A heerscappen (tusschen die en ew geras. plaats) B
euw.. 15 A heerscape B eerscape 16 B doer B stad 17 B leuender (uit... de) 20 B ghi alle
ongereede A ongerede 21 B bekinnen B zaden 22 B de br. B doer kint 23 A aerdsche B
hemelsche erdsche 24 B doer k. A 24-29: streep i.r. 25 A tonen B gew.; 26 deemst. A groot
27 mogens 28 B zijn al (maar orde door teeken hersteld) 29 B ewangelist 30 tonen A de 31
B zies
heerscape geldt misschien de verpersoonlijkte heerlijkheden, als auriola en eunustus. Vgl.
44-45. Deze eerste oproep geldt toch voor hen.
ewecheit HAD. als bruid zal gesierd worden met hunne eeuwige heerlijkheid; of liever: hun
zal vertoond worden wat zij in der eeuwigheid met hunne heerlijkheid tegenover de Bruid
zullen te doen hebben: heerschape.
De tweede oproep geldt de levenden: de Bruid is de levende, die het leven bezit, waaruit zij
hun leven zullen kunnen vernuwen, r.46.
De derde oproep geldt de zondaars, r. 47.
Toespeling op de parabel van het bruiloftsmaal, M. 22, 1-14.
dorekint en ervaren: hier actief; r. 24 passief.
HAD. zal zien de heerlijkheid waartoe haar lijden om Minne int lantscap der demsternissen
haar gebracht heeft.
raste het genoegen, de zaligheid haar voorbereid; die stemme des moghens, zij zal gebieden
en heerschen, als Bruid-Koningin.
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[32] * es dine vrie consciencie/; Ende dese hoghe cier-32
*
[33] heit die hier es/, dat sijn dine menechuoudeghe
52 a.
34
[34] dogede met uollen doghene/; ende die omhanc
[35] es dijn viereghe vlijt die di uerwonnen heeft35
[36] bouen alle vernoye/; dine ombekinde doghede /36
[37] met nuwen erenste/, dat sijn de menechuoude
[38] cierheide / die de stat cieren/. Dine ghebrukeleke38
[39] ziele / dat es de bruut vander stat/. Hier es dat39
[40] hoechste geselscap / die gheheel leuen in minnen /
[41] ende inden gheeste vander hoechster doghet/. Alle
[42] * die ghene die ghi hier siet eunustus ende aureolas/, [43] ende alle die ghehele
*
menechde der hoechster
LXXVIIJ-a.
44-45
[44] moghentheit/, die sijn hier comen hare heerscap
[45] te hebbene met diner brulocht. Daer na alle die
[46] leuende des hemels / ende der erden selen hare46
[47] leuen vernuwen in diere brulocht/. Die dode son-

32 A 32-38: streep i.r. A conscientie B hoge 33 menechfoude 34 A doeghde B dogene 35 B
omhant (?) B onb.; doechde 37 B eernste B zijn; die menechfoude 38 B stad 39 die br. B
stad 40 B ges. B geh. 41 geeste A doget 42 B gene B ghi i.r. A auriolas 43 B geheele 44 B
zijn B hier (op ras.) B haer eerscap 45 A dijnre B diere 46 B haer (B heeft tweemaal Daer
na... brulocht, maar eens doorgehaald)
32 dine vrie consciencie de ziel in haar zedelijk streven, vrij van aardsche, zondige banden: de
libertas filiornm Dei.
34 ten volle uit beoefend, omhanc de versieringen om de stad heen.
35 die di... vernoye die in u bleef heerschen ondanks alle rampen.
36 de (voor de menschen verborgen) onbekende deugden, steeds met nieuwen ijver (beoefend),
dat zijn de cierheide...
38 dine ghebrukclike ziele: zij is de bruid in de stad der vrie conciencie. Hier schijnt ghebrukeleke
niet meer te beteekenen dan zalig: de ziel als genietend, de ziel als opgenomen in de zaligheid.
39 De drie groepen van uitgenoodigden worden nog eens gemonsterd, en van ieder wordt gezegd,
wat zij bij de bruiloft doen.
44-45 heerschap hebben hun heerlijkheid uitoefenen, om tot de staatsie bij te dragen, als bruidjonkers
en -juffers.
46 selen hare leven vernuwen deze levensvernieuwing is als de bruidsgift, die zij bij deze bruiloft
ontvangen.

*
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[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]

dere die buten hope sijn comen / ende bi dijnre48
kinnesse sijn verlicht / ende sijn in begherten van
gracien ochte in purgatorien/, die een deel cleuen
ane die doghet / ende niet te naect en sijn / Sine
gheloeuen uwer beider enecheit/, Si selen ghesaedt werden ute uwer brulocht/.

[54] Doe hoerde ic alsoe lude .J. stemme roepende/:
[55] vrede si .v. allen nuwe ende alle nuwe bliscap/.55
[56] * Siet hier dit es mijn bruut/, die heeft doer gaen
[57] alle uwe ambachte met||ter volmaecter minnen/,*57
[58] Wies minne es soe starc daerse bi alle dus wassen/.58
[59] Ende hi seide/: sich hier, bruut ende moeder, du59
[60] * heues mi allene god ende mensche connen leuen/.60
[61] Wat dunket di/, die alre erdscher rasten eunustus61-62
[62] sijn wat werden si dat bestu hen allen/; .J. noch
[63] nie en smaecte di erdscher poysoen/; .J. doch
[64] heuestu onmenscheleke vele onder de menschen

48 sonderen B zijn A diere B diere (di op ras.) 49 kinnessen B zijn B zijn 50 A gratien; .I.
51 doget B zijn 52 A ghelouen B gelouen A gesaedt 54 hoerdic B hoerde ic (ben. i.r. met
verwijzing naar hier) B roepende (en op ras.) 55. A blijscap B blijsscap 56 A mine B mine
nuwe bruut A dore B ghaen A 56-60: streep i.r. 60 alse allene A na connen: zelen geexp. 61
A rastuen (u geexp). A 61-63: streep i.r. B eunustus tusschen twee roode lijnen 62 B zijn A
bastu (a geexp. en e erb.) 63 B die A poisoen 64 soe heuestu.
48 bi dijnre kinnessen dit moet verklaard in verband met 8,89: de kennis en belijdenis van onser
beider enecheit.. Wie tot die kennis komt is, zooals in 8,88 vlg., op weg ter heiligheid. Die
zijn niet te naakt, niet te diep gevallen, en durven nog de hooge bestemming der ziel belijden
en gelooven (als 8,90 vlg). De vereeniging met God, zulk een Bruiloft als hier vertoond
wordt, is nl. die bestemming der ziel. En hieruit besluiten wij, dat niet zoozeer de bruiloft
van HAD. met Christus, als de bruiloft der ziel met Christus, in 't algemeen, wordt uitgebeeld.
Maar HAD.'s bruiloft is er als het type, het voorbeeld van.
55 In dit nieuw Jerusalem is alles nieuw: eeuwig-jong.
57 ambachte nl. van het hoogste gezelschap, r. 40; zij heeft dit beoefend met volmaakte liefde.
58 vgl. 45 vgl.. daerse dat ze allen (van r. 47 vlg) daarbij groeien.
59 Bruut ende moeder zij is moeder, omdat zij den Godmensch ten volle gedragen heeft, ook
omdat allen door haar groeien.
60 allene misschien: ten volle, op een eenige wijze, zooals geen ander.
61-62 Zij die eunustus (eunuchus) zijn, niet de geesten eunustus, maar zij die nog levende tot de
heerlijkheid dier geesten zullen komen door verzaking aan alle aardsche genoegens; wat zij
worden, gij zijt het hun, door u zullen zij het worden. Want gij alleen hebt nog nooit gesmaakt
het aardsch vergift (zinnelijke genoegens, onkuische voldoening, vleeschelijke lust). Misschien
zal noch oorspronkelijk b e d o e l d zijn in de beteekenis van: doch, als in volgenden regel.
Dat .J. is een = waarschijnlijk alleen, op uitstekende wijze.

*
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[65]
[66]
[67]
[68]
[69]

ghedoghet/. Du salt al vte doghen ten inde / met65
dat ic ben/, ende wi selen .J bliuen/. Nu ghebruke
mijns / dat ic ben / metter cracht dijns uerwin-67
nens/, ende die ghesaedde selen eweleke leuen68
ute di.

[70] Ende die stemme omuinc mi met enen onghe[71] hoerden wondere/, ende ic viel in heme/, ende
[72] mi ghebrac des gheests meer te siene / ende te
[73] hoerne/. Ende ic lach in dien ghebrukene ene73
[74] * halue ure/; maer hier was de nacht al ouer/, ende
[75] ic quam weder iamerlike claghende mine ellende/, [76] alse ic al desen
winter hebbe ghedaen. Want ic
[77] hebbe wel na alle desen winter alsoe ghedaender
[78] dinc gheploghen/. Jc lacher toe alle uren / ende *
[79] oeffende minne/, ochte reuelacien / ochte yet79
[80] anders sonderlinghes dat mij minne gaf.

*

65
67
68
73
79

65 A ghedoecht B gedoecht A 65-73: streep i.r. 66 B wy B een 68 A ghesade B gesade 70
B ongehorden 72 geests 74 B die n. 75 iammerleke A clagende B mijn 76 B alsic B ged. 77
Al d.w. B alle d.w. komt na gheploghen ghedaenre 78 B vóór Ic lacher staat ende hebben
gedaen doorgeh. B lachter 79 oefende A reuelatien A iet 80 sonderlincs; mi
met dat ic ben met mijne menschheid; ofliever, met de kracht die gij uit mijne genieting zult
putten, daarom: Nu ghebruke mijns dat ic ben.
metter cracht vgl. r. 27.
die ghesaedde, vgl. 21. Degenen die door u tot de zaligheid zullen komen.
Vgl. 6,82.
oeffende had.
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Elfde Visioen.
Inhoud.
Met Kerstnacht: HAD. ziet een diepen afgrond, die alles omvat; ongrondelijk diep
en hoog, wiens duisterheid alles verlichtte. Dit was de gheheele moghentheit ons
Liefs. Zij zag hoe het Lam (der Openbaring, het Agnus Dei) ging bezetten den
Beminde. Daarin zag zij feesten: David spelende op de harp. Toen zag HAD., hoe
een kind geboren werd in de verborgenheid der minnende geesten, die in dien afgrond
wonen. Zij zag allerlei minnende geesten, sommigen die ze kende, anderen niet. Nu
verscheen er een phenix, die twee arenden verslond: een grauwen, jongen, en een
blonden ouden, met nieuwe vederen. De eerste verbeeldde den h. Augustinus, de
tweede HAD.. De phenix, de goddelijke Liefdeomhelzing.
Daarop volgen (72-einde) beschouwingen: hoe HAD. steeds God gemind heeft,
de heiligen in den hemel, de minnenden op aarde en de zondaars, welke ‘raste’
voldoening zij daarin gehad heeft; die alles behalve klaar zijn. In de aanteekeningen
heb ik getracht, door een korte omschrijving van de moeilijkste plaatsen, eenig licht
daarover te verspreiden.

Algemeene beschouwingen.
Het visioen zelf is tamelijk kort en levert geen bijzondere moeilijkheden op. HAD.
schijnt hier opgestegen tot gelijkheid met den hl. AUGUSTINUS; waardoor een soort
mystieke verhouding tusschen beiden ontstaat, die HAD. later schijnt te willen
afleggen.
Echter, in de beschouwingen waardoor het visioen gevolgd wordt, zou men wel
wat grooter klaarheid wenschen. Wat ik er van begrijpen kan, komt hierop neer:
Nadenkende over de haar geschonken genade, één te zijn met den h. AUGUSTINUS
in de Godsgenieting, is zij er over bedroefd, naar het schijnt, om twee redenen: dat
zij daarin zoo volmaakt genoegen had genomen, terwijl zij vroeger buiten heiligen
en menschen met God vereenigd was geweest. Dan ook: omdat de heiligen in God
gevestigd geen eigen wil meer mogen hebben om steeds hooger op te
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stijgen (80-83; 105-113). HAD. wilde God alleen bezitten, (zonder die bijkomstige
vreugde van haar eenheid met AUG.;) zij wilde in Gods diepste genieting blijven;
pure Minne beoefenen, God alleen, om God zelf. Zoo toch had God haar van
kindsbeen af aangetrokken. Nu weet zij wel, dat alles in God glorie en genieting is;
toch wilde zij God bezitten, niet daarom, maar alleen om Hem zelven. Dit verkreeg
zij. Zoo werd ze ook vrij: nl. zij kreeg haar wil om steeds hooger te kunnen willen,
wat zij, naar 't schijnt, in die éénheid met S. AUG. niet had kunnen doen; misschien
omdat zij dan, met AUG., niet hooger willen kon, niet verder had kunnen opstijgen;
of, dieper nog, omdat AUG., toch een mensch, dan als het rustdoel harer strevingen
ware geweest. Maar daarom verzaakte zij niet aan AUG.: zij bleef hem aanhankelijk,
niet in pure Minne, maar in Minne (94; 122): in Gods Liefde, Dien zij puur, om Hem
zelf beminde, bleef zij AUG., doch niet om hem zelf, beminnen. Dit had zij verlangd,
niet om zich boven AUG. te verheffen, maar alleen om God steeds voller te kunnen
beminnen in pure Liefde. Om dit te kunnen, had zij aan velerlei wonderen en
genietingen verzaakt: want zij wilde God meer minnen, dan wie ook, al wist ze nog
zóó, dat dit niet was.
Dan herhaalt HAD. hoe zij God alleen toebehoort in pure Minne, den heiligen en
den menschen in Minne. In Gods Liefde heeft zij nooit raste gehad. In de Liefde der
heiligen had zij een raste, die was als 't grootste wee: die bestond hierin dat zij hun
hunne zaligheid, hun wezen in God, hun eigen wezen van heiligen, gunde en dit
beminde. In de liefde der menschen was haar eenig genoegen, of raste, dat God hun
lief en goed zou doen aangroeien; de karitate echter voor de zondaars heeft haar
meest gewond, na Liefde zelf: die het van die Karitate winnen moest.
En als men nu meent op die wijze eenigzins te hebben begrepen, dan brengt het
slot, de samenvatting, weer duisterheid. In heiligen noch menschen heeft zij ooit
raste genomen: en inderdaad feitelijk was, hetgeen zij raste had genoemd, geen raste;
daarom zou het wel kunnen, dat de woorden dus saechte dus rustig, min of meer
ironisch bedoeld zijn: dit was nu mijn rust als mensch in geen mensch of heilige ooit
voldoening te hebben genomen. De bepaling dus schijnt dit te insinueeren. Aan den
anderen kant heeft zij
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steeds buiten de Liefdegenieting geleefd, hoe zij ook God en de menschen beminde:
nog steeds heeft zij niet, wat haar van God toebehoort. Eindelijk heeft God haar
geleerd volcomene fierheit van Minnen; nl. hoe men de menscheit ter godheit zal
minnen en samen beoefenen. Als men nu overweegt, dat God na te volgen in zijn
Menschheid is: lijden, dan kan men daaruit begrijpen, hoe die leer, dat men door
aldus te lijden en ellendich te zijn, tot volkomen Godvormigheid komt, kan genoemd
worden een rike raste, waarin HAD. dan ook vreugde en voldoening heeft geput, om
al dit wee en die ontbering van raste aan te nemen. Dit toch is het waardigste en
schoonste leven, zooals zij Br. 30, 35 zoo aangrijpend uiteenzet.
Is dit nu de beteekenis dezer beschouwingen? Ik zou niet durven beweren, dat ik
't juiste heb getroffen. 't Kan ook wel zijn, dat HAD., wat men aan sommige mystieken
wel eens verwijt, eenigszins te subtiel is.

Enkele bijzondere leerstukken.
Intusschen bevat dit visioen toch enkele prachtige plaatsen, en die ook zeer begrijpelijk
zijn.
De plaats 115-120: waarin HAD. hare hartstochtelijke Liefde tot Christus uitdrukt;
met een psychologische diepte, in enkele trekken, die aan 't beste herinnert, wat in
dien aard bij groote mystieken wordt aangetroffen. Het prachtige beeld van de ziel
die door de Godheid overweldigd wordt (127-134). Ook de uiteenzetting van hare
raste van wegen de heiligen en de menschen; maar in 't bijzonder hare smart om de
zondaars: dit herinnert inderdaad aan het anathema esse a Christo van den apostel
(Rom. 9, 3.). Dit is ook weer een der hartstochtelijkste kreten van Liefde, en is
kenschetsend voor den apostolischen ijver, waarmede de mystiek van HADEWYCH,
hoe verheven ook, bezield was. Ook dit plaatst haar weer in de rei der groote
mystieken van de katholieke Kerk, bij wien het mystieke leven opbloeit in zielenijver.
Treffen moet ook de fierheid, waarmede zij verklaart hoe de ziel so hoghe mach
willen als zij wil. Dit kan natuurlijk verkeerd begrepen; maar is bij HAD. slechts
uiting van dien zieleadel, die haar noopte tot steeds hooger Godsliefde. Het verwijt
hooger te willen opstijgen dan AUG. kan haar ook niet treffen, daar ze alle vergelijking
wil ter zijde schuiven,
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en alleen God, steeds voller, steeds volmaakter, wil bezitten. Eindelijk komt de
prachtige plaats over de alles overheerschende Liefde, waarvoor onze hevigste en
duurbaarste verlangens wijken moeten. Zij moet heerschen. Al zijn de slotwoorden
weer niet duidelijk, toch meen ik wel, dat weer op de leer der gelijkvormigheid met
den Godsmensch gezinspeeld wordt: omdat de woorden zich dus best laten verklaren;
omdat die leer door alle visioenen doorgezet wordt. Daaruit blijkt dan weer, hoe
belangrijk die voor HAD. is geweest; en hoe zij juist daarin het waardigste leven
schouwt en de hoogste voldoening, die alle lagere voldoening overtreft, en helpt om
door alle Liefdelijden heen tot God te gaan.
Nog een laatste opmerking: deze beschouwingen maken den indruk van een soort
gewetensverslag; de bestemmeling, zoo die haar zieleleider was (vgl. v. 14 en meer
daarover in de INLEIDING) zal met enkele woorden wel hebben begrepen, waar wij
nu moeten raden.
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[1] JC lach op enen kerstnacht tenen male/ ende*1
[2] wart op ghenomen inden gheeste/. Daer
[3] saghic enen ouer || diepen wiel / ende enen widen /*3
[4] ende ouerdonker/; ende in dien wiel/ die soe wiit
[5] was/ So was alle dinc besloten / so vaste / ende so
[6] na bedwonghen/. Dat donkere uerlichte/ ende dore6
[7] sach alle dinc/. Die ongrondeleke diepheit vanden7
[8] * wiele was so hoghe datter nieman toe en mochte
[9] gheraken/. Jc late nv varen hoe ghedane hi was/;
[10] want daer en es nu gheen tijt af te sprekene/;
[11] * Jn caent niet wel te worde bringhen/ dats een/,11
[12] Want hets onseggheleec. Dander es / dats nu
[13] gheen stade en es /, want daer vele toe behoert /
[14] dat ic daer sach/. Dat was die gheheele moghent[15] heit ons liefs. Daer in saghic dat lam besetten15
[16] onse lief/. Jn die wijtheit saghic feeste alse enen
[17] dauid harpende/ ende sloech enen slach op die

*

1

3

6
7
11
15

2 B gen; geeste 3 A sach ic B sagic 5 soe w.; soe v.: soe na b. 6 B doer vóór sach i.r. 8 soe
h. B hoge B toe ontbr.; ne m. 9 B ger. B ged. 10 daer nes B nu ontbr.; geen 11 A caemt; dat
es .I. 12 A onsegghelec B ontseggeleec 13 geen; wanter 14 A ghehele B gehele 15 sach ic
B sagic 16 B ons l. B sagic 17A .I. sl.
Ic lach kan wel beteekenen: bedlegerig zijn; maar in verband met tenen male bedoelt het
waarschijnlijker: in een gedrukten gemoedstoestand zijn, tenen male na enen kerstnacht bet.
toch geheel en gansch.
De afgrond verbeeldt heel het Rijk der Liefde (r. 14); de Godsgenieting, die plaats heeft in
Gods wezenheid, waarin alle dingen besloten zijn: in zoo krachtigen, en zoo engen
liefdedwang.
Dionysiaansche, paradoxale beeldspraak: de duisternis der liefde beschouwing die alle kennis
overtreft; die duisternis der Godheid was een alles overtreffende en verlichtende klaarheid.
Hoogte en diepte der Liefde, paradoxaal, omdat zij geen grond heeft.
In = ic en; caent = can het.
Dat Lam: het Agnus Dei, als beeld van Christus' Menschheid; deze neemt bezit van den
Beminde; bedoeld is: zij zag de Menschheid in bezit nemen, zich vereenigen met de Godheid.
De voorstelling is, misschien, die van het Lam, dat zijn pooten legt, of zich in den schoot
legt van den Zoon, als soms op miniaturen en schilderijen. Zoo werd voorgesteld: Apoc. 5,
7.
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[18] harpe/; doe uerkindic .J. kint gheboren werdende
[19] in die uerhoelne minnende gheeste die hen seluen19
[20] verholen sijn in die diepheit/ daer ic af segghe,
[21] ende die niets en ghemissen dan datse daer in21
[22] dolen. Jc sach van alrehande gheesten die voer-22
[23] men, ieghewelken in sijn wesen daer hi in leuede/.
[24] Die ic sach/ ende die ic kinde/ die bleuen mi24-28
[25] bekint, ende die ic niet en kinde worden mi
[26] bekint/, some daer bi van binnen / ende oec van
[27] * buten een gro||et deel. Ende some bekindicse daer*
[28] van binnen/ die ic nemmermeer van buten en sach/.

*

LXXIX-a.
12 a.

*

[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]

Daer saghic comen alse enen voghel diemen
hiet fenix; hi verslant enen grauwen aer die ionc30
was/, ende enen blonden met nuwen vederen die
out was/, Die are plaghen te vlieghene sonder
cessinghe dore die diepheit die daer was/. Doe
hoerdic ene stemme/ alse .J. donder die seide/:

18 C tusschen kint en gheb. staat te doorgeh. 19. B verholenne (ne op ras.;) geeste 20 A
seghe 22 geesten C e van voer.. erb. B vormen 23 yeghe welken B zijn 27 A. .I. 29 B sagic
B .I. 30 fenix hetet; .I. A grawen (?) 31 B .I. 32 B aer plagen 33 B doer 34 B hordic A .I. st.
B alse die donder (vóór die iets geschrapt)
19 verhoelne bijw. of ten minste met bijw. kracht bij minnende; wordt uitgelegd door: die hen
selven verholen sijn: dat zijn degenen die niet weten dat ze zoo diep in de Liefde zijn.
21 Die niets missen, dan dat zij in den Liefdeafgrond dolen. Ik versta: zulke zielen die in den
afgrond der Liefde zijn, maar dit niet weten noch voelen, en er dus in dolen. Vgl. 6, 54: hoe
selke schinen dolende ende nye ure daer ute en quamen.
22 Vgl. vis. 2.
24-28 Zij die HAD. hier in God aanschouwt, zijn nog levende: die ic sach ende = Van degenen die
ik zag, bleven degenen die ik kende mij bekend, maar die ik niet kende werden mij bekend.
M. a w. onder degenen die ik zag waren er die ik kende, en anderen die ik niet kende:
sommigen leerde ik daar kennen in den geest, die ik ook later van buten in de trekken van
hun lichaam, leerde kennen, maar anderen heb ik daar gekend, die ik nooit in 't lichaam,
buiten God, heb gekend. bekendic se na some wordt het pers. pron. soms herhaald, wat aan
some een bijw. karakter geeft: som en camense oec niet Velth. 5, 29, 29. - Zulke visioenen
van personen in God zijn talrijk.
30 fenix zie bij regel 67; de aer arend is het beeld der schouwende ziel; grauw hij was dus oud
en jong; de andere jong en oud; verslant dit gebeurt eerst r. 67, maar wordt hier per anticipatie
vermeld.

*

Hadewijch, Visioenen

112
*

[35] * kinstu wie die sijn/ die daer so menegherande
[36] varwe hebben/? Ende ic seide /: Jc woudt weten
[37] bat/. Doen ict eischede te wetene/, Jc sach noch-37
[38] tan die dinghen welc si waren van allen dat ic
[39] sach/. Want al dat men siet metten gheeste/, die*39
[40] met minnen es op ghenomen, dat dore kint men/,
[41] dat dore smaect men/, dat dore siet men/, dat
[42] * dore hoert men/. Aldus waest daer mede/. Doch
[43] woudic gherne horen die stemme/ die mi van
[44] lieue te hoerne quam/. Ende men seide mi die
[45] waerheit van al dat ic daer sach/, Sonderlinghe
[46] die wesene / ende die volcomenheide/. Al dit46
[47] worde te lanc/; dit latic bliuen; Want daer soude
[48] een groet boec toe gaen/ daerment volcomeleec in
[49] volre waerheit al scriuen soude/. Maer die are
[50] die verslonden worden/ die een was Sinte Augus[51] tijn/, die ander ic/. Die oude vederen/ die grau51
[52] waren/ ende die aer die Jonc was/ dat wasic || die*
[53] comende / ende beghinnende / ende wassende was
[54] inder minnen. Die vederen die blont ende out
[55] waren, dat was die uolwassenheit van sinte
[56] augustijn, die out ende volcomen was inder

*

37
39

46
51

35 B die (e erb.) soe menegerande 36 varuwe B ic wout 37 doe; eyschede 38 A dinghe B
dingen 39 geeste 40 A 40-44: streep i.r. 42 B hortmen B noch w. 43 B gerne 44 B horne 45
B van allen 46 B alle dit 47 A laetic 48 .I. gr. B ghaen; volcomelec 49 aere A van 46 tot bijna
't einde van dit visioen loopt een streep i.r. hier en daar even, maar bijna onmerkbaar.
afgebroken. 50 die .I. A sente B sinte; augustinus 51 andere A graeu 54 minnen met dit woord
schijnt in C een tweede hand te beginnen 55 A sente B sinte
bat uitgelegd door 43; doen heeft waarde van hoewel en is zoo ook geconstrueerd, ic sach
nochtan.
In een visioen is dus alle verklaring overbodig: HAD. stelde de vraag alleen om de stemme
des Beminden te hooren; of liever: om de stem te hooren, die haar van Lieve = over den
Beminde te hooren kwam. Want de Beminde antwoordt niet (men seide).
wesene schijnt hier te beteekenen: het door de beelden van arend en phenix bedoelde.
Merk op, hoe de bijzonderheden van elken arend afzonderlijk worden beschouwd en verklaard.
De eerste, jonge arend was HADEWIJCH, die comende (r. 59 is het toecomende: opkomende)
en beghinnende en wassende was... dit beghinnende is vreemd na comende: of is comende
het algemeen begrip, dat daarna in beghinnende en wassende gesplitst wordt? of liever:
comende verklaart, waarom de aer oude vederen had; vgl. 57 die outheit oec een tweede
verklaring; begh. en wass. verklaren, waarom hij jong was. Comende bet. dan: tot
volmaaktheid gerakende (volcomende).
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[57] minnen ons liefs. Die outheit oec die ic hadde,57
[58] * dat was inder naturen van eweleken wesene uolco[59] menleke, al wasic vander vtterster naturen toeco[60] mende/. Die ionghe vederen vanden ouden aer,60
[61] * dat was die uernuwecheyt uan mi in nuwer glo[62] rioesheit miere minnen/, Daer ickene mede minde
[63] ende so sere begherde eenre minnen met hem te *
[64] pleghene inder driuoldecheit/, daer hi so uol[65] comen in met minnen berrende sonder blus-65
[66] schinghe/. Oec die ioncheit die de oude plumen66
[67] hadden die blont waren, dat was oec die uernu-67
[68] wecheit der minnen die altoes wassende es inden
[69] hemel ende inder erden/. Die fenix die de are
[70] uerslant/, Dat was die enecheit daer die driuol-

*

57

60

65
66
67

59 B al wasic ontbr. A witterster (?) B witterster 60 B ionge 61 de vernuwecheit B glorioseit
van m. 62 B icken 63 soe B begerde 64 soe B drieu. 65 A blusscinghe B blusscinge 67 hadde
69 aere
De outheit aan haar bet. nog... Duidelijk wordt dan onderscheid gemaakt tusschen
HADEWIJCH's ongeschapenheid in God en hare geschapenheid: die outheit had ze in hare
ongeschapenheid, volmaakt in haar eeuwig wezen, in God; hoewel zij in haar geschapen
wezen groeiende was (dus nog niet volcomenleke). Vander = wat betreft; utterster naturen
hare natuur buiten God, in haar geschapenheid.
De oude aer, s. Augustinius, had ook jonge vederen! Die kwamen hem van mij: de
vernieuwdheid die kwam van mij in een nieuwe heerlijkheid van mijn Liefde. Ik beminde
hem en had verlangd met Hem in de H. Drieëenheid ééne Líefde te beoefenen: ik gaf hem
daardoor een nieuwe, jonge Liefde. Hieruit blijkt dat HAD. een vurige vereerster en volgelinge
was van den hl. Augustinus.
berrende is het imperfectum.
die ioncheit kwam niet alleen van mijne Liefde (van mij: een n i e u w e volgelinge, vereerster);
maar beteekende ook de eeuwige vernieuwing der Liefde, hare eeuwige jeugd.
De Fenix bet. de Liefdeomhelzing der drie goddelijke personen, in welke Liefde beiden
opgenomen waren. Over den fenix heeft VONDEL alles bijeengebracht in zijn Jozef in Dothan,
slot 4e bedrijf.
Gewoonlijk geldt de fenix als beeld der onsterfelijkheid: hier als beeld van Gods enecheit.
Fenix zou in 't araabsch ook beteekenen: een, singularis.
Aldus in 't onechte werk van HUGO van s. Victor De best. et aliis rebus; waarin de
eigenschappen van den fenix ook mystisch verklaard worden; zonder eigenlijke betrekking
echter met de toepassing hier. (PL. 177, 48 c)
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[71] dicheit in woent/, Daer wi beide in uerloren sijn/.
[72] Hier na alse ic te mi seluen quam, daer ict
[73] aerm ende ellendech vant, doe bedachtic mi diere
[74] enecheit daer ic met sinte augustijn in gheuallen
[75] was/. Soe en ghenoeghet mi niet dat mijn ouer-75
[76] lieue dat ghedaen hadde bi miere onste ende bi76
[77] miere affectien: dat swaerde mi, dat mi so volco[78] * menleke ghenoechde die gheenecheit met hem die78 *
[79] ic te uore buten heyleghen || ende menschen allene*
[80] in gode hadde. Daer bi wart mi wel cont dat80
[81] men inden hemel noch inden gheeste en ghenen *
[82] wille ghebruken en mach maer nader minnen
[83] wille/. Want doe ic des ghedachte, doe eischedic83
[84] minen lieue dat hi mi des uerliete/. Want ic84

*

75

76

78
80
83
84

70 drieuoldecheit B daer die boven iets anders geschr., drie van drieuoldecheit i.r. bijgev.
72 alsic 74 sente 75 B genueghet 76 B ged. B. mire 77 B mire A swerde B zwerde; soe B
volcomeleke 78 B genuechde B geen. 79 voren A heilighen B heilegen 81 B no; geeste A
genen 82 B gebr. 83 B ged.
ghenoeghet = ghenoechde het. In de volgende passus heerscht een zekere onduidelijkheid,
omdat het niet klaar is wie telkens door het pronomen bedoeld wordt. Overlieve schijnt God
(Christus) te zijn, niet de h. Augustinus.
bi miere onste. Ik versta: met mijn toestemming en mijn welbehagen. Nl. dat ik mij dit zoo
gaarne had laten welgevallen. Vgl. 77: dat mi so volc. ghenoechde. Ik geloof niet, dat het is:
uit gunstbetuiging en uit liefde jegens mij.
met hem met den hl. Augustinus; die heeft als antec. gheenecheit het één-zijn met God had
zij nu gedeeld met den hl. Augustinus.
Zij begreep dat men in den hemel en in den geest (in de vervoering) geen eigen wil mag
hebben; alleen volgens den wil der Liefde.
Want het verband is niet duidelijk. Misschien is 't: immers, nu ik, na en buiten de vervoering,
daaraan terugdacht, toen.
lieve schijnt de hl. Augustinus te zijn; niet de overlieve, Christus. Kan toch ook Christus zijn;
dan hi = AUGUSTINUS; des, niet heelemaal, maar alleen in dit opzicht, nl. dit genoegelijk
éen-zijn, samenzijn in God. Zij verlangde, dat God (of Aug.) haar daarvan zou vrijstellen.
Dergelijke eischen, waaruit vooral de drang spreekt om God zuiver en boven allen te
beminnen, komen wel meer bij mystieken voor.
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[85] woude bliuen in sine diepste afgronde allene in*85
[86] * ghebrukeleecheiden. Oec kindic dat hi mi uan86
[87] kinde allene hadde ghetrect te hem buten alle*
[88] dinc meer ende te hem in anderen manieren op
[89] ghenomen/. Maer dat kindic wale, dat al dat in89
[90] hem was, es alse ewelike glorie ende volcomene
[91] ghenoechte/. Maer alsoe woudics bliuen in hem
[92] allene/. Dat uercreghic doe ict eischede ende so
[93] * sere begherde Ende so swaerleke uerdroech/; doe93
[94] bleuic vri/. Maer ic bleef hem dat ic den man was94

*

85
86

89

93
94

85 sinen diepsten 86 A ghebrukelecheide B ghebrukelecheiden 87 A de hem B die hem* 89
A tusschen dat en kindic: be doorgeh. 90 eweleke 91 B ghenuechte 92 B seluen allene
eyschede; soe 93 soe A swerl. B zwerlech
Sine van God: allene buiten alle heiligen.
hi God: zij wist en begreep, dat God haar van kindsbeen af had aangetrokken buten alle
dingen, schepselen, om; en tot Hem had opgenomen anders dan hier, in een-syn met AUG.,
samen met Aug. Nederige belijdenis van Gods werk over haar.
Misschien is de beste verklaring deze: Dit samen-zijn met AUG. had HADEWYCH een zeer
groote voldoening geschonken. Zij wil echter God beminnen in purre Minnen; dan komt de
opwerping: die purre Minne zelf is hoogste voldoening: al wat in Hem, in God is, is alse (=
misschien als, in alle opzichten, in hoogste mate) eeuwige glorie en volmaakt genoegen.
Hoewel zij dit begreep (alsoe) wilde zij toch in Hem, in God, alleen blijven: woudics dit des
hangt misschien af van allene: zonder die genieting, alleen.
verdroech met een ander in Gods enicheit te zijn.
Duistere zin: hem zal wel God zijn, man de hl. AUGUSTINUS, man wordt dan alleen gebruikt,
om de verwarring van een tweede hem. te vermijden. R. 121 vlg. wordt gezegd, hoe zij God
toebehoorde in purre Minnen en haren heiligen (misschien enkelvoud: den hl. AUGUSTINUS)
in Minnen. Daar wordt dus een onderscheid gemaakt tusschen purre Minne en Minne. Zij
wil God toebehooren in purre M., maar daarom toch nog aan AUGUSTINUS in Minne zijn.
Zou dit de beteekenis zijn van den zin hier? Daardoor heeft HAD ook haar vrijheid
teruggekregen. 't Is alsof zoolang zij één was met AUGUSTINUS, ze niet vrij meer was. Daarom
heeft ze hierboven gezegd: dat men in den hemel en in den geest geen wil meer heeft, en
zegt ze dit verder (110) van de heiligen. Zoo dat de heele plaats iets beteekent als: Zij wilde
vrij zijn, God in purre Liefde toebehooren, in louter Godsplegen, wat niet mogelijk was, zoo
ze met AUGUSTINUS één was. Dan was ze, misschien, om zoo te zeggen aan AUGUSTINUS
gebonden, die niet meer kon willen in den hemel. Wel bleef zij AUGUSTINUS beminnen, maar
daarboven kreeg zij nog hare vrijheid, door zaken die hij niet had (misschien: omdat hij niet
meer willen kon) noch ook vele lieden (?) Daar schijnt echter nog een andere reden te zijn
geweest, waarom dit één-zijn met AUG. niet mocht behagen: er kwam daarvan een zekere
bijkomstige genieting, waaraan zij verzaken wilde: God alleen wilde zij.
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[95] in minnen/. Maer mine vriheit die ic ghewan
[96] wart mi daer bouen ghegheuen bi saken die hi
[97] niet ne hadde, noch oec uele liede/.
[98] Dit en wederseide ic niet om vordeel dat icker98
[99] af hebben woude vore heme/; maer doe ic waer[100] heit wiste van wesene, doene woudic uan hem100
[101] die mensche was en ghene recreatie ontfaen *[102] noch gherieuen nemen te
*
noluit a christo homine
miere pinen/, ende soene102
consolari
[103] woudic ghene sekerheit mi laten ghenoeghen die
[104] mi daer uertoent was .i. met sente augustijn te
[105] wesen. Want ic vri mensche ben ende oec || .i.*105
*
[106] deel puer, ende ic met minen wille vrileke
12 d.
107
[107] begaren mach ende also hoghe willen alse ic wille,
[108] ende uercrighen / ende aneuerden van gode al
[109] dat hi es sonder weder segghen ende sonder109

*

98
100

102
105

107
109

96 B gegeuen 97 C hadde erb. 98 B wederseidic A voerdeel 99 A voer B vor B de waerheit
100 B doen w. 101 B geen 102 A sone 103 B zekerheit B genoegen 105 wesene B vri (op
ras). A vóór .I. staat in geexp.; 106 C met minnen 107 B begharen; A alsoe hoege willen
alsic B alsoe hoge w. alsic C hoghe ontbr. 108 A aneuaerde 109 B weder seggen
Ik wilde me daarom niet boven AUG. verheffen.
van wesene nogmaals vaag: van welk wezen? Bet. dit: toen ik wist wat het Godsplegen
eigenlijk is? van hem de glossa interpreteert dit van Christus. Ik meen dat het is van den h.
AUGUSTINUS. Die was slechts een mensch. Zij wilde God zelf.
Daarom kon ook het één-zijn in God met AUG. haar niet genoegen, voldoen. Zij wilde meer.
Zij kon dit nog, vermits ze vrij meer begeeren en er naar streven kan; een deel puer waartoe
die vermelding? Herinnert aan pure Minne; misschien niet meer dan: toch ook wat gevorderd
in pure Minne en dus machtig bij God?
hoghe is wel vereischt. Welk een fierheid! Maar hieruit spreekt alleen de drang om God zoo
volmaakt mogelijk te beminnen.
sonder wedersegghen zonder dat God dit verbiedt of er om verbolgen is.
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[110] abolghe, dat gheen heileghe doen en mach. Want110
[111] * si hebben haren wille daer volcomen na hare
[112] ghenoeghen ende sine moghen nemmermeer mee
[113] willen dan si hebben. Menech groet dinc uan
[114] wondere ende van wesene hebbic daer toe ghehatet,114
[115] om dat ic allene der minnen wesen woude, ende115
[116] om dat ic niet wel ghelouen ne conste dattene
[117] enech mensche so herteleke minde alse ic; nochtan117
[118] alse ics soe seker wane sijn alse sonder twiuel/, [119] soene canics niet
gheloeuen noch gheuoelen, so
[120] na ben ic gherenen.
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]

*

110
114

115
117

121

124
125

Met dus meneghen groten wondere ben ic gode121
allene in purre minnen ende minen heileghen in
minnen, ende dan allen heileghen elken na sine
werdecheit, ende den menschen / Na dat elc minde124
ende was ende es noch. Doene bekindic minne in125

110 A geen heilighe B heilege 112 B gen. B si en; meer 113 A na dan staat h geexp. A
Menich 114 B ende v.w. i.r. bijgev. B geh. 116 A en c. B en gel. en c. 117 B enich; soe B
alsic 118 C waene maar e geexp. 119 A soe canics B soe en; ghelouen A noch geuoelen (i.r.
bijgev. d.l.h.); soe na 121 B Met (et op ras) B meneghen (ne erb.) 122 B pure A mine heilighen
B minen (op ras.) heilegen 123 A heilighen B heilegen B elken (op ras.) na hare w. 124 B
menschen (schen op ras.) 125 A ende was i.r. bijgev.; Doe ne bekinde ic B Doen en;
De heiligen kunnen niet meer verdienen.
van wondere van wonderen of wonderbaarlijke dingen te verrichten, vgl. 1, 372 vlg... van
wesene waarschijnlijk wat zij is in de visioenen, toestanden waartoe zij verheven wordt, als
b.v. hier één met s. AUG. te zijn.
Dit is misschien ook een reden, waarom ze niet één met s. AUG. wilde zijn.
nochtans, als ik daarvan (dat er menschen zijn die God meer beminden dan zij) zoo zeker
meen te zijn als zonder twijfel, toch kan ik 't niet aannemen noch gevoelen, zoo machtig
word ik door de Liefde aangeraakt, Vgl. Br. 11, 28 vlg. Dit is een ervaring die vele
hartstochtelijke Minnaars van Christus hebben gehad, en die toch vol nederigheid is.
Op die wonderbaarlijke wijze (als in dit visioen geschetst) wíl ik God toebehooren in zuivere
Liefde. Minen heilighen is misschien de h. AUG. alleen; wat hier volgt wordt dan verder
verklaard.
volgens wat ieder was en nog is. Of daar gezinspeeld wordt op dooden en levenden, weet ik
niet.
doene Ik versta: in dit streven naar pure Minne. Daarin heeft zij nooit verpoozing, volle
vreugde en zaligheid gehad.
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[126] ghere manieren van rasten, so sere wasic uerladen
[127] in onghenaden van minnen. Want ic mensche127
[128] was, ende de godheit es So ureseleke ende soe
[129] * onghenadeleec etende ende berrende sonder spa[130] ren/; de ziele es in .i. cleine beke beloken: die
[131] diepheit es saen ouergaen ende die dike sijn saen
[132] te broken/. Aldus heeft die godheit de menscheit
[133] saen alte male te hare ghesaect.
[134] Den heileghen || mindic hare wesen/: dat en was*134
[135] mi maer ene beniedheit, also uele rasten dat hi135
[136] sijns daer in ghebruuct; maer alsoe ghedane raste
[137] heeft mi dicke wee gedaen/, ya/ emmer wel .xl.
[138] werf wee ieghen .i. gherieuen/. Dat moestic weten/
[139] * datmen hen loech ende ic weende/; ende si hen
[140] belouen ende ic mi beclaghe/; ende si gheeert sijn
[141] van heme ende hi van hen in alle lande, ende ic
[142] ghelachtert: dat was mine meeste raste om dat142-146
[143] hijt woude. Maer aldus ghedane wasse, alse hen
[144] pleghet te sine die minnen ende ghebruken bega-

*

126 soe 128 A soe vr. ende soe onghenadelec B soe vreselec ende soe ongenadelec 130 B
die z. B in ene 131 A de dine B de dike (op ras*) B zijn 132 die m. (A na menscheit staat
te broken doorgeh.) 1 33 B ges. 134 A heilighen B heilegen B haer 135 beniedtheit; alsoe
136 B gebr.; mer B ged. 137 B heuet A ghed.; ia 138 B een gh. 139 A hem l. B. hen l. 140
A A gheheert B geheert zijn 141 A van hem B hen B in allen landen 143 B alse dus ged. A
hem pl. B hen pleget 144 B begharen
127 Welk een prachtige plaats! en aangrijpender beeld als dit van 130-133 is moeilijk denkbaar.
En dadelijk wordt, onder de zwelling van 't gevoel, de zinsbeweging rythmischer, de klanken
voller en geschikt tot rijmen.
134 hare wesen wat zij zijn in God; hun heilig-zijn.
135 en maakt den zin niet ontkennend, maar staat versterkend bij maer: dit was voor mij enkel
een beniedheit. Dit woord (niet in Mnl. Wdb.) wordt in Mnl. Handw. verklaard als: aangenaam
gevoel. Ik vraag me af, of 't niet komt van beniden: een gevoel van afgunst; nl. zij benijdde
hun vooral dit geluk, dit wesen, zooals blijkt uit wat volgt; also vele rasten verklaart dit: in
zooverre nl. dat God zich zelven in hen geniet en voldoening heeft. God kan ons, de heiligen,
alleen beminnen, in zooverre Hij zich zelven in ons bemint.
raste schijnt te beteekenen: de voldoening die God aan de heiligen heeft. Het bewustzijn
daarvan heeft haar zoo groot wee gedaan, door de vergelijking van den zaligen toestand der
heiligen met hare ellende.
142-146 raste: maar een raste van een vreemde soort! Eigenlijk wee! Om God echter heeft zij er hare
raste in gezocht. Maar die was als de raste van hen die M. verlangen te genieten en haar niet
hebben.
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[145] ren, ende aldus ghedaen wee daer af hebben alse
[146] ic doe/.
[147] * Nu vanden menschen was mine raste dat icse147
[148] minde elken int sine/, dat ic elken sijn lief ghe[149] scien liet allene ende sijn goet ghescien allene,
[150] waest in hem seluen, waest in gode, dies en onder[151] want ic mi niet/. Maer datse hadden inder min[152] nen, dat mindic gode, dat hijt hem seluen con-152
[153] forteerde ende wassen dade volmaecteleke/; dit
[154] begherdic/. Met dat ic sine ghemintheit minde,154
[155] daerne woudic ander ghenoeghen af dan dat.

*

LXXX-d.

[156] alse vanden menschen die hem te lettel waren [157] ende vremde, dat was mi
swaer/. Want ic van157
[158] minnen also uerladen was te hem ende beset, dat
[159] ic qualeec ghedoghen mochte, dattene yemen men*159
*
[160] minde dan ic/. Die karitate wonde mi oec betterad misericordiam
*
[161] leke sere, dat hise so vremde liet wesen || ende
*
13 b.
[162] * soe bistierich van al sinen goede dat hi selue in162
*
[163] minnen es. Dit heeft mi so ouerswaer gheweest in
LXXXI-a.
*
[164] menegher vren, dat mi was ghesciet alse moysen
*

moyses

*

147

152
154
157
159
162

145 B ged. 148 B elcken in tsine B elcken B gesc. 149 B gesc. 150 onderwandic 151 mer
154 A ghemindtheit B gemintheit 155 B gen. 156 Alsoe 157 vreemde B zw. 158 alsoe 159
A qualic B qualike gedogen A iemen B yemanen min 160 B car. B bitterleke zere 161 soe
A vreemde 162 bistierech B ende van alle den (i.r. bijgev.) sinen 163 soe A ouer swer B
ouerzwaer gew. 164 B gesc.
Mijn genoegen aan de menschen was: dat ik ze liefhad, elk in 't zijne, en ieder gunde dat
hem zou geschieden alleen wat hem lief, wat hem goed was; zonder me er mee te moeien of
dit hun natuurlijk (in hen selven) of hun bovennatuurlijk (in Gode) goed was.
dat mindic Gode voor God, opdat Hij het zou versterken voor zich zelven, en zou doen
groeien.
sine ghemintheit zijn gemind-worden.
Wat volgt is een prachtige plaats, onze mystieken overwaardig, waaruit weer blijkt hun groote
Liefde tot God.
Plaats dit tegenover r. 117.
bistierich verstoken van al het Goede, dat Hij zelf in de Liefde is.
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[165] uan siere suster minne, dat ic woude dat hi hem165
[166] minne gaue ochte mi name; oec haddict hen
[167] gherne ghecocht dat hi hen minde ende mi haette.167
[168] * Oec haddic gherne selke wile, dore dat hijs niet168
*
[169] ne dede, mi van hem ghekeert in minnen, ende hen
54 a.
170
[170] ghemint dore sinen toren om dat die ellendeghe
[171] niet ne mochten weten die soete herteleke minne/, [172] die in sine heileghe
nature woent, so haddicse
[173] ouergherne ghemint, haddics macht ghehadt,
[174] Ay die karitate heeft mi meest ghewont/, sonder174
[175] minne selue. Wats minne selue? dats godlike175
[176] moghentheit die moet vore gaen; also doetse
[177] * hier ane mi/. Want die mogentheit die minne177
[178] selue es diene spaert niemanne in hate noch in *
[179] minnen; noch daer ne wert nemmermeer ghenade
[180] in vonden/. Dese moghentheyt dwanc mi weder180

*

165

167
168
170

174
175
177
180

165 B ziere 166 B haddic hen A hem 167 B gerne gec. 169 en d. 170 hem ghem.; na toren:
die hi soe ghehaedt (B geh.) hadde; A ellendege 171 en A zoete B zuete 172 A heilighe B
sijn heilege; soe 173 B gehadt 174 gew. 175 godleke 176 B mogentheit; alsoe 177 B
mogentheit 178 B spart; niemene B haten 179 en B gen. 180 C wonden (w geexp. tot v) A
moghentheit B mogentheit C dwanc (i.r. bijgev. v.a.h.)
van siere suster Minne wegens de liefde zijner zuster. Is dit zinspeling op Mozes door zijn
zuster gered, toen hij bij zijn geboorte op de oevers van den Nijl werd verborgen? (Ex. 2, 3
vlg.) of: op het gebed van Mozes voor Maria met melaatschheid geslagen? (Num. 12.)
ghecocht ik had dit voor hen ontgolden: gekocht ten prijze van.
hijs nl. hen niet minde.
dore trots: vgl. Rom. 9, 3: optabam ego ipse anathema esse a Christo pro fratibus meis. A
en B hebben na toren: die hi soe ghehaedt hadde, misschien oorspronkelijk: ghehaedt nl.
omdat Hij hen niet tot de Liefde riep, ze zoo vremde liet wezen.
Die karitate, die barmhartigheid tegenover de zondaars.
Minne echter is een goddelijke kracht, die het moet winnen van die karitate.
Die kracht van Minne ontziet niemand; bedoeld is: dat Minne die karitate wegneemt, om
slechts voor die zondaars te willen wat God voor hen had bepaald.
Ook dwong die macht haar en belette haar de menschen, de zondaars, anders te bevrijden,
dan zooals God hen verkoren had.
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[181]
[182]
[183]
[184]
[185]
[186]
[187]

daer toe, dat ic met enen ommesiene niet alle
menschen uerledecht en hadde el dan daer hise
in uercoren hadde /. Alse ic mi also ieghen hem183
keren mochte, dat was scoene mensche gheleeft
ende vri/. doen mochtic eischen wat ic woude/.
Maer alse ic in dander was, so wasic scoenre/ || ende*
naerre op ghenomen in godleker naturen/.

[188] Dus saechte hebbic mensche gheleeft, dat ic188
[189] in heileghen noch in menschen raste en hebbe
[190] ghenomen/. Ende also ellendech hebbic gheleeft190
[191] buten minnen in minne uan gode ende vanden
[192] sinen/; ende want ic dat van hem niet ne hebbe192
[193] dat mine es, dat mi van gode ghebrect, ende dat ic
[194] * nochtan hebbe/, ende dat mine bliuen sal/. Aldus
[195] ne gheuoeldic die minne nye/, maer altoes in195
[196] * ene nuwe doot/; doet mijn tijt was/, dat ic recre-196

*

13 c.

*

LXXXI-c.

*

54 b.

*

183

188

190
192

195
196

182 verleedecht B el ontbr. tusschen dan en daer: dan doorgeh. 183 A als ic B alsic (verb.)
alsoe C ieghen (i.r. bijgev. v.a.h.) 184 scone B gel. (C heeft hier een groote scheur toegenaaid)
185 Doe B eyschen dat ic; soe 188 sachte 189 A heilighen B heilegen 190 B gen.; alsoe B
ellendich A heb ic B gel. 191 minne; in minne ontbr. 192 en 193 B gebr. 195 A de minne;
nie; mer
Zich zoo tegen God te mogen keeren om de zondaars tot Hem te brengen is schoon en het
voorrecht van den vrijen mensch (de heiligen, die hun wil geheel in God gevestigd hebben,
kunnen dit niet meer, vgl. 105 vlg.) Echter alleen Gods wil te verlangen ís schooner en maakt
ons aan de goddelijke natuur meer deelachtig.
Zoo rustig (= zonder onrustige e i g e n z u c h t ) heb ik als mensch (denk weer aan de
gelijkvormigheid met den Godmensch in zijn Menschheid) geleefd, dat ik in heiligen noch
in menschen genoegen of voldoening, heb gezocht.
Maar nu de ellende van haar leven was: de Liefdegenieting te ontberen, als ze toch God en
de zijnen minde; in minne ontbreekt in A en B; schijnt toch vereischt.
ende want bepaalt, misschien, verder waarom zij ellendech geleefd heeft.
Bedoelt schijnt de Godsgenieting, waarop zij reeds eenig recht heeft: dat heeft zij nog niet
van God, maar behoort haar reeds toe, en zal haar blijven toebehooren.
maer tenzij: haar Liefdebeoefening was steeds ene nuwe doet.
Doet Hoofdzin van dezen bijzin is: 201, dat es... gods, met anacolython.
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[197] atie soude hebben/, ende mi god te kinne soude
[198] gheuen volcomene fierheit / vander minnen, te
[199] wetene hoemen de menscheyt ter godheit sal199
[200] minnen ende rechte bekinnen in eenre naturen/: [201] dat es dat werdechste
leuen dat / dat ye gheleeft
[202] was inden rike gods/. Dese rike raste gaf mi god202
[203] ende wel bi staden/.

*
199

202

196 A doedt A tusschen recreatie en hebben staat soude doorgeh. en doen geexp. 197 B
kinnene 198 B geu. 199 menscheit 201 dat ontb. eenmaal
hoe men de menscheit ofwel de menschen, die men alleen moet minnen voor God, in één
Liefde; ofwel: hoe men Christus' menschheid zal minnen om te komen tot zijn Godheid; in
eenre naturen zooals in Christus de Menschheid met het Verbum vereenigd een eenheid,
een persoon uitmaken (nature niet in den philosophischen zin van het woord; maar: in een,
in een persoon, samen).
Zie algemeene beschouwing..
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Twaalfde Visioen.
Inhoud.
Op Driekoningendag, gedurende de mis.
HAD. ziet een groote, prachtige stad; te midden zat iemand op een ronde schijf die
voortdurend open- en toeging; die daarop zat bleef stil boven de schijf, maar binnen
de schijf draaide hij onophoudelijk snel. De schijf draaide in een onmetelijk diepen
afgrond. De schijf was, van binnen langs haar bovensten kant versierd met allerlei
schoone gesteenten, langs haar ondersten, donkeren en immer-bewegenden kant,
gelijk vreeslijke vlammen. Niemand die niet tot deze vlammen behoorde en in dien
diepen afgrond geworpen was kon het Aanschijn van Hem die op de schijf zat
herkennen. Maar dit Aanschijn gaf leven, vernieuwing, rijkdom, sterkte aan al wie
er in staarde, en veréénde ze allen. Wie daarop zat, had een wit kleed aan; vóór zijn
borst droeg hij zijn naam: alre ghelieve lief. Een arend verscheen, die HAD. viermaal
toespreekt. Toen kwam in de stad een groote menigte, alle Deugden, die een Bruid
geleidden. Deze droeg een kleed: het kleed van den ‘enighen volcomenen wille’. Dit
kleed was gesierd met al die deugden, die er hun naam op hadden: Geloof, Hoop,
ware Trouw, Karitate, Begeerte, Ootmoedigheid, Onderscheid, voorname, machtige
Werken, Rede, Wijsheid, Vredelijkheid, Verduldigheid. Zoo treedt de Bruid, geleid
door ‘'tghebod van dogheden’. Zij vindt in de stad ‘tghebruken’. Zij wordt als Bruid
met den Bruidegom veréénigd: zij heeft 't verholen woord best begrepen.

Algemeene beschouwingen.
Een der best begrijpelijke visioenen, dat de mystieke Bruiloft van de ziel met den
goddelijken Bruidegom uitbeeldt.
In het beeld van God in de Liefdezaligheid is van belang, de voorstelling van de
kracht en omschepping der Liefde, r. 24 vlg., en de wijze waarop de vereeniging van
allen in God wordt uitgedrukt: uit de veelheid en menigvuldigheid van hun
geschapenheid worden zij in de zalige genieting één.
Op te merken is ook, dat het kleed der Bruid genoemd
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wordt: kleed van den volmaakten Wil, eene deugd waarop in de Nederlandsche
mystiek vooral nadruk wordt gelegd. Dit kleed nu was met alle deugden versierd.
Die deugden zijn twaalf in getal, als de glossa doet uitkomen. Dit getal schijnt als
een vast getal te zijn geweest: zoo ook in 't aan RUYSBROECK toegeschreven werk
Vanden XII Dogheden, hoewel de deugden daar behandeld verschillen van die door
HAD. vermeld.
De rol van vredeleecheit, Pax, komt eenigszins vreemd voor. De uiteenzetting
ervan gaat duidelijk uit van het Schriftuurwoord: justitia et pax osculatae sunt. De
vredeleecheit doet de gelijkvormigheid met Christus omarmen: zij verwijdert immers
alle oneenigheid, alle ongelijkheid.
Verder kunnen de woorden: valle niet in dit anschijn met de verklaring ervoor
gegeven (r. 44 vlg., 165 vlg.) andere dergelijke plaatsen helpen begrijpen: dit geldt
klaarblijkelijk van de ziel in de mystieke vereeniging, welke plaats heeft, boven 's
menschen geschapen wezen, in zijn ongeschapenheid in God.
Men ziet ook hier weer, welk een voorname plaats het leerstuk van onze
gelijkvormigheid met den Godmensch in HAD.'s mystiek inneemt en in hoe vele
bijzonderheden dit parallelisme wordt doorgezet.
De ridderlijke opvatting van de deugdenbeoefening komt ook, in een beknopte
voorstelling weliswaar, telkens toch prachtig ter gelding.
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[1] JN enen dertiendaghe wasic binnen der*1
*
[2] messen op ghenomen inden gheeste vte mi
.XIJ.
[3] seluen/; daer saghic ene stat groet ende wijt ende
[4] hoghe ende ghesciert met volcomenheiden; ende
[5] daer in midden sat .i. op ene ronde sciue, die5
[6] alle vren haer seluen oppenbaerde/ ende besloet6
[7] in bedectheiden; ende die daer op sat bouen der7
[8] sciuen, hi was in enen stillen sittene/; ende binnen8
[9] * der sciuen draiedehi altoes in onseggheleken|| lope/;* [10] ende die wiel daer die
*
sciue in liep daer hi in
LXXX-d.
*
13 d.
[11] draiede, die was so onghehoerdelike diep ende so
[12] doncker dat en ghene eiselecheit daer ieghen ghe[13] liken en mach; ende die sciue was binnen in13
[14] douerste anesien van alrehande sconen ghesteinte/ [15] ende in dier varuwen
van ghepuerden goude; ende
[16] in die donckerste side daerse so vreselike liep/,

*

1
5

6

7
8

13

2. B missen B gen.; geeste 3 A sach ic B sagic 4 B hoge: gheciert 5 A enen ronden sciue 6
hare A oppebaerde B oppenbarde 8 C stille 9 B drayde C onseggheleke B ontseggheleken
10 B viel II drayede; soe A onghehoerdeleke B onghehordeleke (h van hor erb.); soe donker
12 eys. B iegen gel 14 B scone 15 A ende i.r. bijgev. B gep. 16 donkerste B zide; soe vreseleke
Het epistel van de mis van dien dag begint met Surge, illuminare, Jeruzalem, wat aanleiding
heeft kunnen geven tot het visioen.
Die ronde scive herinnert aan 1, 221: enen zetel ghelijc ere sciven, en 1, 236. Boven op die
scive zat iemand in enen stillen sittene, die r. 152 zetel genoemd wordt. De bijzonderheden
der beschrijving worden door de uit te beelden gedachten bepaald, zonder dat het daarom
steeds mogelijk is zich die te samen concreet voor te stellen. Die scive zal wel een soort sfeer
geweest zijn, en moet God in zijn eeuwigheid verbeelden.
die... bedectheden verbeeldt het uitgaan der goddelijke Personen (waardoor de hl. Drieënheid
voorgesteld wordt zich te openbaren) en het terugkeeren in de Wezenheid (waardoor zij
voortdurend besloet in bedectheiden).
De Godheid nl. in haar wezen beschouwd.
Binnen de scive draaide Hij in een oneindigen draaikolk: de kolk der goddelijke
ghebrukelecheit (1, 243 vlg.) in hare verhoelnen stormen. Die loop verbeeldt de levende,
voortdurende uitvloeiing der Personen en de Liefdeomhelzing in de ghebrukelecheit.
binnen in doverste anesien zoodat die scive doorzichtig was: en van boven, langs de
binnenzijde, allerlei gesteenten had met een grondkleur van gelouterd goud. Dit herinnert
aan de wijze waarop Jerusalem versierd is met de twaalf steenen.
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[17] daer wasse ghelijc vreseliken vlammen/ die hemel17
[18] ende erde uerslinden / ende daer alle dinc in uer[19] uaert ende verswolghen wert/.
[20] Ende die daer op sat, sijn anschijn en mochte20
[21] * niemen bekennen / dan die behoerde te diere
[22] vreseliker vlammen/ van diere sciuen / ende die
[23] gheworpen was in dien diepen afgront die daer
[24] onder was/ Ende dat anschijn trac alle dode te24
[25] hem leuende/, ende alle dorre dinc bloeiden daer
[26] * af/; ende alle diere in saghen arme ontfinghen26
[27] grote rijcheit /; ende alle die crancke worden
[28] staerc/; ende alle dier uele ende menechfout wa-28
[29] ren, worden in dat anschijn .i.. Ende die daer op
[30] die stat sat, hi was ghecleedt met enen clede
[31] wittere dan wit/, ende daer ane was ghescreuen31
[32] vore de borst: alre ghelieue lief was die name/.
[33] Doe vielic vore dat anschijn om ane te bedene
[34] die waerheit / van dien vreseleken wesene / dat

*

17

20
24

26

28

31

17 B gel.; vreseleken 18 A erden B veruart A veruaert 19 ende in v. B verzwolgen 20 A
anscijn 21 bekinnen B behorde 22 vreseleker; dier 23 gew. 24 A aenscijn A doedde 25 A
bloyden B bloyde 28 starc 29 A worden i.r. bijgev. A aenscijn 30 B cleede 31 B gescr. 32 B
vor; die b. 33 aenscijn
die donkerste side, is de zijde der goddelijke ghebrukelecheit waarin de zaligen worden
verzwolgen (172) in de vlammen der Liefde. Donker waarschijnlijk verbeeldt het niet-kennen
met onderscheid in de Godsgenieting; of donker, omdat dit is in de goddelijke wezenheid.
Gods Wezenheid kan men alleen kennen in die liefdeomhelzing der goddelijke Personen.
Wel gaat het hier over de kracht van het goddelijk Aanschijn, dus van God. Maar feitelijk
opgevat als Liefde, zooals blijkt. r. 32. Wat hier volgt is een treffende plaats over de kracht
der Liefde.
dierre = die daer, die er; 28 dier = die der, genitiefvorm in plaats van n o m i n a t i e f v o r m ,
wat wel meer gebeurt. Zie FRANCK Mnl. Gr, § 217, Anm.. Hier vooral wordt het pronomen
met een soort partitieve beteekenis gebruikt; hoewel het tweede dier misschien door analogie
met het eerste verklaard moet worden.
Beeld der vereeniging van allen met den Geminde, met God. Men ziet hieruit, hoe de eenheid
der Minnevereeniging kan opgevat worden: één in de zaligheid, verloren in den afgrond van
God.
Als de hoogepriester der Oude Wet. Vgl. Ap. 19, 16; 14, 1; 17, 5.
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[35] ic daer gheopenbaert sach/. Doe quam een aer
[36] vlieghende met eenre groter stemmen roepende
[37] ende seide/: Noch en weet die lieue niet al || welc*37
[38] si comen sal/. Ende een ander seide: Noch en38
[39] weet die lieue niet welc hare ouerste wech es/.39
[40] Ende die derde seide/: Noch en weet die lieue
[41] niet welc dat grote rike es dat si bruut van haren
[42] * brudegoem sal ontfaen/. Ende die vierde seide
[43] te mi/: Ghedoochdi ende beide/, ende en valle43 *
[44] niet in dit anschijn. Die in danschijn vallen ende
[45] anebeden die ontfaen ghenade/; die dore danschijn
[46] staende sien/, si ontfaen gherechticheit ende wer[47] den moghende te bekinne die diepe afgronde die
[48] * so vreseleke sijn te bekinne den onbekinden.

*

14 a.

*

LXXXIJ-b

*

ne cadas in faciem

*

54 d.

[49] Ende doe wardic op ghenomen met dier stem[50] men van dien aer die te mi sprac/. Ende doe50

*

37

38
39
43

50

35 gheoppenbaert B geoppenbart A .I. 36 ere 38 I. ander 39 B haer 40 B weet (op ras.) 42
A brudegom 43 A ghedoechde B ghedoechdi (i uit e)* 44 A aenscijn A daenscijn B daenschijn
45 A Doe: o geexp. i erb. A daenscijn 46 A gherechtecheit B gerechtecheit 47 mogende B
bekinnene, C diepte 48 soe B zijn te bekinnene 49 gen.
Deze toespraak, volgens het algemeene anticipatie-procédé, wordt verder verklaard (r. 160
vlg.) Door deze viervoudige toespraak worden waarschijnlijk de vier Evangelisten bedoeld.
Cf. Ap. 7, 10.
alwelc hoedanig.
wech vgl vis. 8.
vlg. Wordt verklaard r. 165. Iets dergelijks, vis. r. 265. Zij die ter aanbidding op hun aangezicht
neervallen ontvangen ghenade: het staan is eigen aan de minnenden, die gherechticheit
(volmaaktheid van leven) hebben en in God worden opgenomen. HAD. zal als Bruid van
God gevierd worden. Daar-door wordt uitgedrukt, dat de ziel als Bruid, op gelijken voet met
den Bruidegom verheven wordt. Ook, meen ik, omdat men, om de Liefde te kennen, met
God moet vereenigd zijn; eerst in ons ongeschapen leven en dus als vereenigd met God,
kunnen wij bekinnen die diepe afgronde... Zoolang men ghenade ontvangt, is de ziel nog
niet met God zelf vereenigd, in 't bezit van God. Vgl. l. 121 vgl.. waar ghenade = een
geschapen gave, niet God zelf.
Deze stoet van Deugden herinnert reeds aan de sinnen der moraliteiten. Zij verbeelden HAD.'s
(of der ziel) deugden, die de Bruid hadden fier (heerlijk) gehouden, zoodat zij haar op waardige
wijze aan den Bruidegom konden voorstellen. Vgl. vis. 10.
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[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]

quam in die stat ene grote menechte gheciert /
Ende elke rike van haers selues werken/. Dit
waren al doghede, ende volleiden .i. bruut te haren
lieue, ende hadden hare scone ghedient/, ende
haddense so fier ghehouden / dat sise tameleke
voltonen mochten/ vore den moghenden groten god
diese te brude ontfaen soude/.

[58] * Ende si was ghecleedt met enen clede dat was58
[59] met eneghen volcomenen wille/ altoes sonder ver[60] noyen/, ende talre doghet ghereet/, ende ghetoghet
[61] met alre saken die daer toe behoert. Ende dat *
[62] cleedt was met al ghenen dogheden ghesciert ende
[63] elke hadde hare teken daer ane/ ende haren name
[64] bekint alse ghescreuen/.

*

LXXXIJ-c.

*

vestis voluntatis perfecte
ornata XIJ virtutibus.**

[65] Die ene was gheloue: die hadse op ghedraghen*65
[66] van nederheiden/.
[67] Die andere hope/: die hadse ghehoecht bouen *
[68] hare seluen ten groten toeuerlate || der eweliker*
[69] ghenuechten/.

*

fides

*

spes

*

14 b.

[70] Die derde, gherechte trouwe, orcontse edel/;70 [71] want si haers nie af en stont
bi enegher noet die71 *
*
[72] so groet was/.
fidelitas
[73] Die vierde karitate: die orcontse rike/; wantse*73
*

caritas

*

58

65
70
71
73

52 B elkerlike van hars; selfs 53 B alle; doechde 54 A hadde B ged. 55 soe A tameleken 56
C voltoemen 58 B cleede 59 enegen 60 B doget ger. 61 B zaken B behort 62 cleet; doechden
gheciert 63 B elc; haer 64 B gescr. 65 B gedraghen C op ghedraghen tot 67 die hadse: ben.
i.r. bijgev. d.a.h. 67 B geh. 68 B har; eweleker B gen. 70 B ger. A vôôr die staat der g
doorgeh.); B orcondese A orcondese (bov. d staat iets dat op een e gelijkt en door B
waarschijnlijk als egelezen werd). 71 C diese soe 73 B IIIJ.; caritate; die ontbr. A oercondse
(bov. nd: e) B orcondese
Het kleed van Volmaakten Wil, waardoor de wil in alle lijden volkomen met Gods wil gelijk
blijft. Al de deugden sierden dit kleed en hadden haar teeken eraan; en haar naam stond er
op geschreven, alse = namelijk; of eenvoudig: als, zijnde.
Het Geloof, dat tot de kennis en beoefening der bovennatuurlijke, goddelijke dingen verheft.
De Hoop wekt het betrouwen op de eeuwige zaligheid.
Trouw zoo 'n echt ridderlijke deugd, haers = van trouw; si de ziel. orcontse als een blazoen,
of een schildknaap, zijn heer noemt en bekend maakt; orcontse is imperf.. voor orcondese.
die so groet was hoe groot ook,
Karitate is steeds naastenliefde.
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[74] hare werke nie en begaf van buten noch van74
[75] binnen/ ende hare nie en ghebrac riker ghichten75
[76] * dore hare ere/; wantse te alre rijcheit bekint was76
[77] * bi hoghen toeuerlate/.

*

55 a.

*

LXXXIJ d

[78] Die vifte begherte: die orcontse wijt in hare*78
[79] lantscap scoene/ ende verweent uan volre rijcheit/79 [80] dat si wel mochte
onthalen al die groetheit des
[81] hemels/.
[82] Die seste oetmodicheyt: die orcontse so diep /*82 [83] ende so ongrondeleec
datse die groetheit wel
[84] ontfaen mach te vollen/ Jn hare ongrondeleecheit/.
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]

*

74
75
76

78
79

82

85

Die seuende onderscedicheit: die orcontse so*85
listech datse elc wesen int sine set: den hemel
in sine hoghede; die helle in hare diepte; dat
vagheuier in sijn wesen /; die inghele in hare
ordinen; die menschen elken in sijn ghetamen in

75 A nye B gebr. B gichten 76 B hogen 78 A De; vijfte B die ontbr. A oercontse; A ende
hare (ende schijnt veranderd) B ende haer 79 scone 82 oetmoedecheit A oercondse; soe 83
soe A ongrondelec A grootheit (A wel staat op versleten pl.) B gr. in o.m. 84 B i.h. grote;
ongrondelecheit 85 onderscedecheit A oercontse; soe
hare = der Karitate.
hare aan de ziel ontbrak het nooit aan rijke gaven die zij deed om Karitate te eeren (ghichten:
gaven van barmhartigheid en naastenliefde, aalmoezen, enz.).
want zij oefende alle rijcheit (rijke vrijgevigheid). Er ís hier klaarblijkelijk spraak van de
milde vrijgevigheid der ziel door karitate; dore hare ere uit eergevoel; of: om karitate te
eeren. Want zij was rijk-gevend in haar hoog vertrouwen. Prachtig beeld van ridderlijke
magnificentia.
wijt immers de Begeerte wordt gedacht als steeds verder reikende. Zij had haar hart verwijd,
verruimd, om God te ontvangen.
Verweent prachtig, heerlijk. dat si wel mochte ze had wel kunnen... of: opdat zij behoorlijk
mocht onthalen. De ziel, in haar grondbezit, is zoo'n weidsche vrouw, ze had den heelen
hemel wel kunnen onthalen.
Ootmoedigheid toch ledigt de ziel van haar zelve en maakt haar diep, grondeloos, om Gods
grootheid geheel te kunnen ontvangen. Een bij de Kerkvaders meermaals voorkomende
gedachte, en steeds een grondbeginsel van alle ascese.
Door Onderscheid kent de ziel aan elk wezen de door God bepaalde plaats toe, in
overeenstemming met Gods wil.
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[90] sijn vallen / ende in sijn opstaen/ Aldus gode laten
[91] te ghewerdene, dat voechde wel ane dat cleet des
[92] enechs willen/.
[93] * Die achtende, hare uorewordeghe moghende93 *
[94] werke/: die orcondense so crachtech dat hare niet94
[95] ontbliuen en mochte si en verwan wel allene alle95
[96] crachte/, ende sine brachte wel alle nederheit
[97] hoghe/ ende alle hoecheit neder/.
[98] Die neghende, redene; die toenese gheordent *[99] ende datse hare reghele
ware/ daerse mede wrachte||*
[100] gherechtecheit alle vren / ende die hare lichte in100
[101] * al den liefsten wille haers lieues; ende si gaf101
[102] benedictie ende doemsele ghelijc hem seluen in al *
[103] sine minnende ende in al sine hatende/; ende si
[104] gaf al dat hi gaf/, ende si nam al dat hi nam/.104
[105] Die tiende wijsheit: die tonese bekint in allen*105
[106] heerscape van elker volcomenleker doegt/, die
[107] men hanteren soude om volmaecteleke ghenoe[108] * ghen van lieue/. Si toense oec bekint dore elken108

*

LXXXIIJ-a.
opera

*

*

ratio

*

14 c.

*

55 b.

*

maledixit

*

sapientia

*
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*

93
94
95
100
101
104
105
108

87 B ende sine; hoechde A De hille A haerre 88 A vageuier B ingele 89 A oerdenen B ordenen
B elcken 90 B zijn v. 91 B te ontbr. B ghewerden 93 A vorewoerdege B vorewaerdeghe 94
A oere.; soe B crachtich 97 B hoge 98 B .IX.; C die ontb. A gheoerdent 99 B regele 100 B
ger. 101 B hars 102 B gel. 103 B minnende (uit ..den) B hatende (uit.. den) 104 B alle dat
hi gaf 105 C tonese (se erb.) 106 herscappe B elcker; volcomeleker doecht 107 omme B
genoeghen 108 B elcken
vorenwordeghe hare trouwe, machtige werken.
Die betuigden haar zoo krachtig, dat zij zich geen punt van volmaaktheid liet ontbreken,
maar wel alle kracht hadde overwonnen.
en Rede toonde dat zij de regel der ziel was; toenese imperfectum: toonde ze.
lichte voorlichtte.
Zij zegende en doemde met den liefsten wille haers Lieves, gelijk Hij zelf, al Zijne minnenden
en zijne hatenden (zondaars).
Door geven en nemen wordt iemands heele handelwijze uitgedrukt; vgl. 6, 5.
hoe zij kennis had om alle deugden volmaakt te beoefenen; bekint = bedreven, ervaren.
bekent dore kennis hebbende van; misschien dan: kennis hebbende van de werken, die men
moet doen om met elk der drie personen gelijkvormig te zijn, dan dore = over geheel de
uitgestrektheid dier werken, tot ze leiden in de Eenheid der Wezenheid. De wijsheid is steeds
de kennis van de goddelijke dingen: cognitio divinorum.
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[109] persoen der driuoldicheit in die enecheit die daer
[110] so diep wiel was onder die wonderleke vreseleke
[111] sciue / daer hi in sat die de bruut ontfaen soude /.
[112] Die .XI. vredeleecheit: die toende hare ende *
[113] orconde goet ghelaet / ende scone ende constech113
[114] in ghehelen behelsene / ende in enen doregaenden114
[115] cussene/ ende in alre eren ende in allen hanteerne/
[116] also lief liefs in minnen pleghen sal/, ende die116
[117] met hem was gheboetscapt ende gheboren, ende
[118] hare lijc vyte anderen gheboren ende met hem op118
[119] wassende ende met hem mensche leuende in alre
[120] gheliker pinen in aermoede in uersmaetheiden,
[121] in ontfaermene alder gheenre dien de gherechti[122] * cheit verbolghen was, ende dat haerlijc vte anderen122
[123] gheuoedt was/ van binnen ende van buten, ende
[124] * nie vremden troest en ontfinc/, ende met hem
[125] staerf ende met hem alle gheuanghene verledech-125
[126] de/ ende bant dat hi bant / ende met hem opuer[127] stont/ ende met hem te sinen vader .i. voer/ ende127
[128] daer met hem sinen || vader / vader bekinde/ ende*
[129] hem met hem/ sone / ende met hem den heileghen

*

113
114
116

118
122
125
127

109 drieuoldecheit C wiel (uit viel verbet.) 110 soe 112 elfste vredelecheit 113 A oerconde
114 B geh. 116 alsoe B plegen 118 A yte B ute 119 B metten menschen 120 armoede 121
ontfermene; gherre A diede B diende (uit diede*) A gherechtecheit B gerechtecheit 122 B
verbolgen, haerljc 124 A vreemden B vremde 125 A starf B starf B allen gheuangene
verledeghe 129 A zone A heilighen B heilegen
vredeleecheit wat volgt moet afgeleid zijn uit het: justitia et pax osculatae sunt.
goet ghelaet een goed voorkomen; misschien is hare reflexief: zij toonde zich en betuigde
een.
Zinspeelt op de gelijkvormigheid, door vredeleecheit tot stand gebracht tusschen HAD.'s
menschheid en Christus' menschheid. Zoo is ook de Bruid met Jezus geboodschapt, en
geboren geworden, enz.. Ende die hangt af van toende en orconde.
hare lyc vyte anderen gheboren als uit elkander geboren.
ende dat hangt af van orconde
De ghevanghene uit het voorgeborchte.
En samen met Hem tot zijn Vader opvoer, en daar met Hem zijn Vader als Vader erkende,
en Hem (den Zoon) met Hem als Zoon enz.. één voer gelijk één vallen; met Hem één
geworden. Zie Woordenlijst.
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*

[130]
[131]
[132]
[133]
[134]

gheest heilech gheest bekinde/ ende met hem ghelijc hem kinne sise al .i. ende dwesen daerse met131
.i. sijn/. Dit orcont hare al vredeleecheit, dat sijs
dus gheploghen heeft ende voert volmaecteleke133
sijns wel met minnen in minnen pleghen sal/.134

[135] Die .xij. verduldecheit diese alre noselheiden*135
[136] buten heeft ghehouden sonder enech vernoy in136
[137] allen vernoye, alse instrumente ten goeden werken*
[138] weert/ ende alse in een nuwe behelsen/: si toenese138
[139] * godeleec in enen wesene ende in enen werke/.139

*

pacientia

*

instrumenta bonorum
operum
*
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[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]

*

131
133
134
135
136

138
139
143
145
148

Dus eest volciert metter godleker naturen dat
cleet van eneghen wille/. Dus gheciert comt die
bruut met al desen sconen gheselscape in ghelike- *
nessen gheseghet/. Si hadde in die borst een vore-143
span vanden godleken ingheseghele/ daerse metter
godleker enegher enecheit bekint es/. Dat was een145
teken datse dat verhoelne waert hadde uerstaen
van hem seluen vte diere diepheit/. Dus quamse
in die stat met deser gheselscap gheleidt tus-148

130 geest; heilich geest B gel., 132 B zijn A oercont A vredelecheit B vredelijcheit 133 B
geplegen B vort 134 B plegen 135 XIJste 136 B geh. B enich 137 B als 138 wert; .I.; tonese
139 godelec B godeleec (maar e van de geexp.) A in .I. werke B in .I. werken 142 B
geselscapen 143 .I. 144 B ingheseghele (le erb. bijgev.) 145 .I. 146 B tekin A woert
kinne sise: met Christus, Hem gelijk, kende zij de drie personen als één wezenheid;
imperfectum.
vredeleecheit betuigt van haar, dat ze dit alles dus heeft beoefend.
Sijns des Zoons; hangt af van pleghen: met Minnen in Minnen nu zij immers zijn Bruid wordt.
die ze buiten alle schade van zonde heeft gehouden. Of misschien noselheit in gewone bet.:
vijandelijke gezindheid, ontevredenheid, misnoegdheid.
en, te midden van, alle verdrieten, beproevingen, die als werktuigen waren tot goede werken
te.. weert = tot. De Regel van den hl. BENEDICTUS, cap. IV, heeft de uitdrukking: quac sunt
instrumenta bonorum operum.
ende alse in paralleel met in allen vernoye en alsof't in een nieuwe omhelzing ware.
godeleec godvormig (met Christus gelijkvormig).
een vorespan versiering(speld?) ingheseghele zegel; daerse wat beteekent, getuigende van:
vermits ze.
vgl. 169: bekent kennis, ervaring hebbende van.
Geheel dit gheselscap en vooral 't Ghebruken van Minnen en 't Ghebod van dogheden zijn
al echte personnages uit de moraliteiten.
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[149] schen tghebruken van minnen ende tghebod van
[150] dogheden/: tghebod brachte si daer / Ende tghe-150
[151] * bruken vantse daer/.
*

55 d.

[152] Ende doese dus gheleidt wart ten hoghen setele
[153] daer ic af seide vore/, Doe seide die aer die te mi
[154] sprac/: Nu dore sich danschijn ende werde ghe[155] * rechte bruut des groets brudegoems/ Ende sich
[156] di seluen dus/. Ende met dien saghic mi seluen
[157] ontfaen een vanden ghenen die daer sat in dien ||*
[158] wiel op die lopende sciue /, ende daer wardic .i.
[159] mede in sekerheiden der enecheit /. Doe seide
[160] die aer / Doe ic ontfaen was/: Nu sichdi, alwel-160
[161] deghe, die ic te uoren lieue hiet /, dat ghi niet en
[162] wist al welc ghi comen soudet / ende welc uwe
[163] ouerste wech ware / ende welc dat grote rike
[164] ware dat ghi bruut van uwen brudegoem soudet
[165] ontfaen/. Doe ghi vielt te voren in danschijn doe165
[166] bekinne dijt alse een sempele ziele onghenade;
[167] doe ghi op stont ende doersaghet/, Doe saghedi167

*

150
160

165

167

148 A tuschen 149 tgebruken A tgebod 150 doechden B tgebr. 152 B hogen; zetele 153 B
de aer 154 B sich dore A daenscijn 155 A brudegoms 156 mettien A sach ic B sagic 157 A
.I B genen 159 (tusschen sekerheiden en der heeft A twee gaatjes) 160 C en A: seghet hi B
seget 162 B sout B welc v 163 rijc 164 A brudegom 165 doen ghi B te voten A daenscijn B
daenschijn Doen 166 I. A semple siele B simple 167 B doen A doers.. B doersaget; saechdi
Dit legt het tusschen uit van r. 148.
De arend had HAD. vroeger (r. 37 vlg.) lieve geheeten. De drie hss. hebben in plaats van
sichdi: seghet hi waarmee onmogelijk een zin te maken is; seghet hi moet een verkeerde
schrijfwijze zijn voor den 2den persoon enkelv. dien ik sichdi schrijf: nu ziet gij; vgl. beneden
(167) saghedi.
Vgl. 44. vlg.. De bet. van onghenade dunkt me te zijn: toen was het Aanschijn u onghenadech;
gij voeldet het vreseleke wesen van Gods majesteit; gij waart nog niet in de Liefdeomhelzing;
onghenade is waarsch. adj, na bekennedijt.
Maar dit opstaan en doorzien gebeurt eerst in de Liefdever-eeniging: dat doet de ziel, die
Bruid geworden is. Wat HAD. te zien krijgt in de Visioenen over haar zelve betreft veel meer
haar ziel in God. Of liever de Liefde-vereeniging gebeurt in God.
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[168] v seluen volcomenleke met ons gherechte bruut
[169] * gheseghelt metter minnen. Du heues al weldeghe169
[170] diepst ontfaen dat verhoelne woert dat iob ver[171] stont, dat was porro dictum est.*171

*

LXXXIIIJ-b.

*

porro dictum est**

[172] Jn die diepheit saghic mi verswolghen /; Daer
[173] ontfinghic sekerheit met diere vormen ontfaen te173
[174] sine in mijn lief ende mijn lief also in mi.

*
169
171

173

168 volcomeleke B ger. 169 A ghezeghelt 170 (B p.d.e. tusschen twee roode lijnen) 172 sach
ic A verswolgen; ontfinc ic 174 A alsoe
alweldeghe daar zij in God is en God als het ware veroverd heeft in de opperste
liefdevereeniging.
Dit porro dictum est ad me verbum absconditum, dat in het boek Job. 4. 12. een gansch
andere beteekenis heeft, wordt in de ME. bij vele mystieke schrijvers, van den hl. GREGORIUS
af, toegepast op het geheime woord, dat de Liefde in de vereeniging spreekt.
met diere vormen der Bruid.
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Dertiende Visioen.
Inhoud.
's Zondags vóór Sinxen, vóór den dageraad, wordt haar Minne zelf geopenbaard.
Voornamelijk zal ze de verheerlijking zien van stille Minne, die Ootmoedigheid
geborgen houdt.
Haar wordt vertoond een nieuwe hemel, de hemel der Serafijnen, die verborgen
blijft voor allen die niet ten volle moeder der Minne zijn geworden, die niet ten volle,
zooals Maria, Jezus' Menschheid volmaakt in hun leven hebben opgenomen.
In den hemel verschijnt Gods Aanschijn met zes vleugelen: twee in de hoogte,
twee in de breedte, twee in de diepte; langs buiten zijn ze gesloten, langs binnen
vliegen ze voortdurend. De sloten langs buiten worden afgenomen en zoo kan HAD.
zien, hoe de twee bovenste in de hoogte, de twee middelste in de breedte, de twee
onderste in de diepte vliegen. De vleugels waren effen aan 't aanschijn; de zegels,
die ze langs buiten met 't aanschijn verbonden, waren: de eigenschappen van
volmaakte Godvormigheid.
Een groote schaar Serafijnen verschijnen, die een menigte gesierde geesten
begeleiden: dat waren degenen die trouw alle Liefdewerken hadden verricht, welke
de goddelijke Rede hun voorhield, met krachtige Liefde. Zij droegen den zegel der
Minne, waarmee de Serafijnen de middelste vleugelen openen: de geesten varen er
in en bezetten de ruimte.
Hier wordt de beschrijving onderbroken: HAD. wordt door haar Serafijn opgeheven
en mag in 't oog van 't Aanschijn zien. Zij ziet daarin de Liefde, als een machtige
Koningin, met een kroon haar door de ootmoedige minnenden, die steeds zweren
niet te minnen noch te dienen, (door de geesten van de middelste vleugelen) opgezet.
Verdere beschrijving der Minne: HAD. heeft de Minne mogen aanschouwen, wat
zelfs Maria, in revelacien althans, niet had gedaan in haar lichamelijk leven: daar de
tegenwoordigheid van haar Zoon haar steeds de innigste en hoogste hemel was.
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De Serafijn verklaart haar verder, dat ze de drie volmaaktheden, die ze ziet aan de
Minne, bezit in hare onderscheidenheid en in hare geheelheid. Die drie volmaaktheden
zijn de volmaaktheden der drie soorten van geesten, die tot de drie paar vleugelen
behooren, maar die HAD. nu al ziet, omdat ze de Liefde al mag aanschouwen, die
echter verder worden ontwikkeld.
Want nu opent de Serafijn de bovenste vleugelen: daarin verschijnen de
ootmoedigen, die de hoogte vervullen, maar de ruimte, breedte, nog ruimer en
schooner maken en zelfs uit de diepte nog een wonderbaarder lofzang en vuriger
Liefdevlammen doen opstijgen.
Dan gaan de onderste vleugelen openen: die daartoe behooren zijn gering in getal.
Zij hebben de eerste ootmoedigheid overwonnen en hebben niet alleen met de zeven
gaven bemind, maar zijn nog door de Liefde aangeraakt geworden, waardoor zij
voortdurend de Godsgenieting eischen: wat de Liefde hun ook geve, ze vergen steeds
meer, de geheele Liefde zelf. Deze hooge ‘Ontrouwe’ maakt hen stout tegenover de
Liefde.
Volgt hoeveel tot elk paar vleugelen, of tot twee paar behoorden, hoeveel tot de
drie samen (hoeveel nl. de volmaaktheid der drie paar vleugelen samen bezaten). De
Liefdevloed van beneden verslindt allen.
Maria, de eerste van het geringe getal der volmaakten gekleed gelijk Minne, houdt
een laatste toespraak, waarin kort weer de beteekenis der drie paar vleugelen wordt
uiteengezet: loochenen der Minne uit ootmoedigheid (zeggen en meenen dat men
niet mint) is de hoogste stem der Minne (bovenste vleugelen); de werken der hoogste
Trouw der Rede (middelste) zijn de klaarste stem der Minne; het gerucht der hoogste
Ontrouwe (onderste) is de zoetste stem der Minne.
HAD. wordt teruggezonden tot hare gezellinnen, nadat Gods Aanschijn zich ten
volle had geopenbaard en zij in de diepte der Godsgenieting was verzwolgen
geworden.

Algemeene beschouwingen.
In dit visioen is de gelijkvormigheid met God (de Godmensch) voltooid: de ziel is
gelijk, één, met de Liefde geworden: zij heeft de volmaaktheid harer vergoddelijking
bereikt.
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Het visioen wil de verheerlijking uitbeelden van stille Minne die oetmoedecheit
berghet. Feitelijk is het de verheerlijking van de drie hoogste wijzen van
Minnebeoefening:
1. Uit nederigheid belijden en gelooven, dat men de Liefde niet waardig beoefent
en niet eens waardig is ze te beoefenen, en daarom meenen dat men nooit genoeg
voor de Liefde zal doen; dit heet: loechenen der Minnen met oetmoede.
2. Met krachtig werkende Liefde volbrengen al wat Rede, door God verlicht,
voorhoudt als behoorende tot den dienst der Liefde: in allen van Minnen volle
Trouwe..
3. Hoogste Ontrouwe, die de eerste ootmoedigheid overwonnen hebbende, stout
de Liefde zelf aandurft en haar geheel voor zich opeischt, om Liefde ten volle gelijk
te worden.
Deze drie soorten van Liefdebeoefening worden in verband gebracht met de drie
paar vleugelen aan Gods Aanschijn.
Zij zijn niet zóó onderscheiden, dat zij niet zouden samengaan: de zielen kunnen
in een of twee wijzen gelijk volgroeien. De volmaakten bezitten ze alle drie
onderscheiden en geheel.
Er schijnt dus meer gegeven dan in 't begin werd aangekondigd: daar wordt alleen
de verheerlijking van één Liefdebeoefening, die der hoogste paar vleugelen beloofd;
maar waarschijnlijk moet dit zoo opgevat, dat die stemming dier Liefdebeoefening
bij de andere twee ook aanwezig is.
Bijzondere leerstukken in dit visioen vervat zijn:
De Liefde, die voorgesteld wordt als een oppermachtige Koningin, zetelende te
midden van Gods Aanschijn.
De plaats van de zeven gaven van den hl. Geest, in het Liefdeleven. Dit zijn zeven
teekenen van Minne, waardoor bedoeld schijnt, dat de zeven gaven juist in 't
Liefdeleven ter aanwending komen, om de ziel aan de beweging van den hl. Geest,
van de Liefde, te onderwerpen.
Behalve die zeven gaven hebben de volmaakten nog tot beoefening van dit
Liefdeleven: gherynesse van ghebrukene, d.i. zij worden door de Liefde aangeraakt,
die hen aanport om de Liefdegenieting geheel op te eischen, wat hen tot die Ontrouwe,
die hooger is dan Trouwe, voert.
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Geheel het Liefdeleven wordt daarbij weer voorgesteld volgens de algemeene groote
leer der Visioenen: de gelijkvormigheid met den Godmensch, waarvan Maria het
voorbeeld is. Als Maria moet men God ontvangen, Hem voeden, enz., om zoo Moeder
der Minne, Minne zelf, Christus te worden. Het parallelisme tusschen het leven der
ziel en dat van Christus wordt zoo ver gedreven, dat zelfs de Hemelvaart na den
veertigsten dag erin wordt toegepast.
Dit visioen doet wel vreemd aan: de Middeleeuwsche mystieken, HAD., hebben
de leer van den hl. Augustinus, Deus Deum te vult zoo opgevat, dat ze aan de
mogelijkheid om met Christus volmaakt gelijkvormig te worden, niet hebben
gewanhoopt. Men zou haar misschien kunnen verwijten, dat ze voor den meer
nuchteren lezer de grenzen niet genoeg getrokken heeft. Maar zij schreef ook, voor
een goed verstaander (zie Inleiding, bestemming).
Hoe vreemd, hoe onbehaaglijk misschien, dit visioen ook moge aandoen, toch
moet met nadruk gewezen op de voorname beteekenis aan de ootmoedigheid
toegekend: tot die hoogste Godvormigheid komt de ziel door de diepste nederigheid,
d.i. wel door het bewustzijn, dat zoo hooge verheerlijking en volmaking Gods eigen
werk is, waartoe de mensch uit zich zelven niet geraken kan. En zelfs die hooge
Ontrouwe is nog een vorm van nederigheid: slechts na met nederigheid gediend te
hebben, als Maria, mag men tot haar opstijgen, wanneer nl. God zelf, de Liefde, de
ziel aanraakt en tot die maning van ghebrukenesse opwekt. Zoo is de nederigheid de
grondslag van 't geestelijke leven; zoo is ze er ook de kroning van. In dit opzicht zou
deze leer wel kunnen overeenstemmen met die van den hl. Bernardus, dien verheven
zanger der nederigheid; wat daarom niet beteekent, dat HAD. dit van dien kerkleeraar
zou hebben overgenomen. Feitelijk toch is er wel één verschil: bij den hl. Bernardus
moet de Liefde in de hoogste mystieke vereeniging voor de nederigheid wijken; bij
HAD. wijkt de nederigheid voor de oppermachtige Liefde.
In die getallen der drie soorten van Liefdebeoefenaars is er ook meer dan een
bijzonderheid, die den twintigsteeeuwer verbazen zal. Hierin is HAD. wel kind van
de Middeleeuwen, en bepaaldelijk van de extatische beweging der dertiende eeuw.
En toch verheugt het ons katholieken,
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dat zij aan Maria de eereplaats toekent: Zij is voor alle minnaars het blijvende
voorbeeld en de volmaakte Moeder van God. En met genoegen lezen wij ook een
plaats als 101 vlg.: waarin wordt uiteengezet waarom Maria in haar tijdelijk leven
geen revelaciën oefende. Zij was vol van godleker Minnen, en zij behoefde geen
revelaciën, omdat haar Zoon voor haar de hoogste hemel was. Waaruit tevens blijkt,
dat HAD. die revelaciën opvatte als een genadegunst, die God aan de minnenden
schenkt om hen aan te wakkeren en te ‘verzekeren’; en hoegenaamd niet als het
hoogste of voornaamste in de heiligheid. Boven alle revelaciën gelden, ook voor
haar, echte werken van Liefde (l. 158).
Wat de compositie van het visioen betreft, deze is toch zeer geördend en regelmatig,
behalve dat ze eenigszins onderbroken wordt door de beschrijving der Minne in 't
Aanschijn van God, nadat de middelste vleugelen waren opengedaan. In die
beschrijving der Minne worden dan al heerlijkheden vermeld, die haar van de bovenste
en onderste paar vleugelen toekomen, wat het begrip eenigszins verduistert, daar
deze eerst verder, na de opening van beide vleugelen, vermeld worden. Verder dient
opgemerkt dat de heerlijkheid van ieder paar vleugelen ook in de andere hare
uitwerking heeft, zooals in den commentaar wordt aangetoond. De opspronc (r. 150)
of opwal (r. 211) verbeeldt de geheelheid der drie onderscheiden volmaaktheden van
de drie paar vleugelen.
Als literaire voorstelling behoort dit visioen tot de beste, is het misschien wel het
beste. Niemand zal er, meen ik, de apocalyptische grootschheid van ontkennen. En
meteen is het, ondanks het Middeleeuwsche van sommige opvattingen, zeer verheven,
zeer zuiver, zeer matig gehouden. Kinderachtig is het nergens: als uitbeelding van
de Goddelijke Liefde en van de hoogste vergoddelijking der menschen, doet het
geweldig aan. Wat mij daarbij telkens treft is de veilige zekerheid van smaak, die de
dichteres (want een heerlijk poëem is het wel) overal geleidt.
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[1] JC was tsondaghes vore cinxenen vore die*1-12
[2] dagheraet inden gheeste op ghenomen te
[3] gode /, die mi minne cont makede / die mi tote3
[4] * diere vren ye verborghen hadde gheweest/. Daer
[5] saghic ende hoerde wie die loue luudden die comen
[6] van stilre minnen / die oetmoedecheit berghet*/,6
[7] Die waent ende seghet ende swert, datse niet mint7
[8] ende gode noch den menschen/ noch ere noch
[9] recht en doet van minnen noch van dienste van9
[10] gherechter doghet/. Daer saghic ende hoerde wie
[11] * die loue luudden ende cierden die minne alre
[12] minnen/.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

*

*

XIIJ.

*

56 a.

*

amor jurans se nihil dignum
facere**

Ende op die ure||wart mi uertoent een nuwe hemel/*13
die mi nie eer ne versceen/; ende der seraphinne
sanc alleluya/. Ende die seraphin riep met groter
stemmen ende seide: Sich hier den nuwen verlo-16
renen hemel die besloten es vore al die ghene die
nie moeder gods der volcomenre dracht en waren, *
Nochne doelden met hem in egypten. Noch alle
weghe Nochne presenteerden hem daer der prophecien swert dore die ziele ghinc/, ende dat kint niet
manne soegden/, Noch ten inde niet te sinen graue
ne waren/; Dien sal hi ewelike verborghen bliuen/.

1 A sondaechs B tsondaechs (A vóór cinxenen: die geexp., in B die ook geschr. en doorgeh.*)
B sinxenen (vóór s iets geschrapt) 2 B geeste B gen. 3 B minne (i.r. bijgev.) B makede (de
op ras.) 4 B hadden B gew. 5 sachic B horde; luden 7 B zwert; niet ne m. 8 B noch recht
noch ere 10 B ger. B sachic B horde 11 luden: de A minnen 13 .I. 14 A nye; en A seraphinnen
B zeraphinne 15 alleluya 16 B verhoelnen 17 alle die B gene. 18 nye 19 A egipten 20 A
prophetien B prophesien zwert 21 B de z. 22 A man ne B man ne (uit man nen) soechden;
en w. 23 A sel; eweleke
1-12 Geeft als den inhoud van heel dit Visioen.
3 Minne: verschijnt in dit Visioen als verscheiden van Jezus, als een overmachtige Koningin.
6 die nl. Minne, is rechtstr. voorwerp. vgl. r. 73.
7 die nl. oetmoedecheit.
9 van dienste geldt meer ten opzichte van den menschen.
13 een nuwe hemel de hemel nl. der Seraphinnen. vgl. vis. 5 de hoogste hemel.
16 Deze hemel is voor hen die, zooals Maria, Jezus' Menschheid geheel hebben gevolgd en
geleefd; verloren verborgen, de anderen ontoegankelijk.
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[24] Na dien sanc ende na die stemme wart die
[25] nuwe hemel ontdaen /. Daer openbaerde dat
[26] anschijn van gode/, daer hi allen heyleghen/ ende
[27] * menschen int lancste siere eweleecheit ghenoech27
[28] met sal doen. Dat anschijn hadde sesse vloghele28-30 [29] ende die waren alle
buten besloten ende binnen
[30] vloghense alle vren/.
[31] Doe ontdaden buten alle die slote diere vlo-31
[32] ghele/, Ende ic sach waer si vlieghen ende te
[33] welken staden/. Die twee ouerste vlieghen in die
[34] * hoghede daer god die ouerste cracht der minnen34
[35] met ghebruket. Die twee middelste vlieghen in
[36] de wijdde der volcomenre seden der minnen/. Die
[37] twee nederste vlieghen in die grondelose diepte/
[38] daer hi alle wesene in verslint/. Die vloghele
[39] waren alle rechte effene ane dat anschijn ende
[40] die seghele die buten die vloghele ende om dat
[41] anschijn sluten, dat sijn || die gherechte wesene*41
[42] der gheweldegher godheit/, die nieman hem seluen

*

25 B oppenbarde 26 aenscijn A heilighen B heileghen 27 B lanxte sire; ewelecheit B gen.
28 aenscijn; .VJ. B vlogele 30 B vlogense 31 B die erb. slote (uit sloten) 33 B welcken .IJ.
34 B hogede 35 .IJ. B vliegen 36 wide (A seden der i.r. bijgev.) B zeden (A na minnen:
geradeerde plaats van 6 of 7 letters) 37 .IJ. B vliegen in de grondeloese 38 B vlogele 39 A
aenscijn B aenschijn 40 zeghele 41 aenscijn B zijn; die ontbr. B ger. 42 B gew.; niemen
27 Is wel een grootsche gedachte en een prachtige voorstelling van de eeuwige zaligheid.
28-30 Dit kunnen we ons, zooals zoovele der apocalyptische beelden in HAD., niet concreet
voorstellen. Zie bij r. 44.
31 Zoodat HAD. de beweging der vleugelen van binnen kon zien, (vgl. vis. 12, 8) waarvan ze
dan ook zeggen kon: binnen vloghense alle uren. De beweging der vleugelen beteekent dan
Gods Liefdeleven. Maar wordt dit opengaan der vleugelen weer niet proleptisch gezegd?
immers later ontsluiten de Serafijnen eerst elk paar vleugelen. (vgl. r. 57).
34 Wat telkens bij elk paar vleugelen gezegd wordt zal een toepassing vinden in de zielen, die
tot elk paar vleugelen behooren.
41 Die zegels beteekenen: die ghereehter wesene der gheweldighe godheit; de ware
eigenschappen van de machtige Godheid, die de ziel verkrijgt door streven naar
gelijkvormigheid met den Godmensch. wesene wel zooveel als levensvoering zooals de
almachtige Godheid dit vergt, en waardoor de ziel haar gelijk wordt.
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[43] * volcomen gheuen en mach/ hine wille sijns selfs
[44] god ende mensche pleghen/.44
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]

*

44

47
48

51
54
55

Hier na saghic ene grote menechte der seraphinne die songhen alle alleluia amen /. Die
brachten met hen elc de sine / ene grote scare47
ghecierder gheeste/; die waren alle gheciert metter48
ouerster trouwen der godleker redene/ van crachtegher minnen/. Ende si hadden in hare hande
den openen zeghel der minnen, dat es te allen van51
minnen volle trouwe. Ende si hadden in haren
houede den name. Dit zijn die heersche heerscape
dien de seraphinne staen te dienste. Want si54
hebben in minnen verwonnen datse verwonnen sijn55

43 B geuen B en (i.r. bijgev.) seleus 45 sachic B zer.. 47 A met hem B hen 48 geeste A
ghecierdt (d verb.) 49 redenen 50 B haer 52 B hare 53 A sijn B eersche 54 B die zer. A ten
d. 55 minne
Steeds dezelfde gedachte: te leven, te beoefenen, uit te drukken in zijn Menschheid en in
zijn Godheid. sijns selfs i.e. God, of liever den Godmensch Christus.
Dit gelaat met drie paar vleugelen gaat natuurlijk terug op verbeeldingen en schilderijen,
zooals we er nog aantreffen in onze kerken; en op voorstellingen uit de apocalyptische
literatuur (Isaias, 6, 2 waar dit van de Serafijnen gezegd wordt; Ez. 1, 23 van de Cherubijnen;
Apoc. II, 8 van de vier dieren)
Elk Serafijn had een geest, dien hij begeleidde.
vgl. r. 230: zij hadden de hoogste werken van Trouw der goddelijke Rede uit krachtige Minne
beoefend. V. 230 is 't eenvoudig: der Rede die hier goddelijk genoemd wordt, als een afstraling
van Gods Rede: zij hadden trouw alle liefdewerken verricht die Rede hen voorhield, uit
krachtige Liefde.
te allen van Minnen volle Trouw d.i. volle Trouw van Liefde tot alles.
Vgl. vis. 1, 205 vlg..
Zij hebben overwonnen zoodat zij overwonnen zijn, als de onoverwonnen kracht der groeiende
Minne. Men moet de Liefde overwinnen, wat hierin bestaat, dat men door haar overwonnen
wordt. De constructie van het laatste deel is toch niet duidelijk; is also de... cracht rechtstr.
vw. van verwonnen hebben? alse dan in de bet. van: namelijk, te weten; of appositie van si?
alse dan in de bet. van als-zijnde, en voegw. van hoedanigheid? Dit laatste, of zoo iets, schijnt
bedoeld, vooral om wassender, dat alleen van de liefde in den mensch kan gelden.
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[56] alse de onuerwonne cracht der wassender minnen.
[57] Ende die seraphinne namen die ende ontsloten
[58] metten zeghelen haerre hande die twee middelste
[59] * vloghele dies anschijns/. Ende si sijn gheuaren59
[60] daer in ende besitten die wijtheit ende cierense
[61] met diere nuwer coenst/. Want die onbekint was61
[62] * ghelaten in de werdeghe minne/, Ende si verblijd[63] den oec daer met verhoelnen sanghe die ye in
[64] minnen verholenleke met groter stemmen gheroe[65] pen heuet.
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]

*

59
61
72

74
76
77

Ende die seraphin die mine es / ende die mi
daer brachte, hi hief mi op ende alte hant saghic
in die oghe dies anschijns enen setel/, ende daer
op sat de minne gheciert in die vorme van eenre
coninghinnen/; ende die crone die op haer || hoeft*
stoent was gheciert metten hoghen werken der
oetmoedegher / die der gherechter minnen lof72
gheuen ende dat vore waer houden datse der minnen
niet ne dienen Noch ne minnen/: dat swert hare74
waerheit altoes/. Want sine weten hen seluen niet/*
ende si weten minne allene al. Daer omme recht76
hare ellendeghe dolende lof die wijdde al dore/Die77

56 B onverwonnene 57 B zer. 58 A seghele B zeghele: .IJ. 59 aenscijns 60 B de w. 61 B
const 62 B werdege; verblinden 63 B m.v.s.d.y.i. i.r. bijgev. A verhoelen 64 B minnen (op
ras ) A verholenleerke (sic) B verhoelenleke (le i.r. bijgev) B ger. 66 C di A die ende (maar
orde door teeken herst) B zer. 67 sachic 68 A aenscijns B zetel (A tusschen daer en op: m
geexp.) 69 die m. B der c. 70 A coninginnen A hare h. 71 stoet B hogen 72 B ger. 73 B geu.
A voer w. B vor. w. 74 B zwert 76 A ome 77 B ellendege C wijdde (v.a.h. op ras.) A wide
si de gheeste.
vgl. r. 151: coenst = comst; want: tot nog toe had niemand die bezeten; die de wijtheit. Alles
gebeurt in de eeuwigheid.
oetmoedigher nl. van dezulken die tot de bovenste vleugelen behooren (vgl. r. 136). Deze
worden hier proleptisch vermeld, omdat van de kroon der M. werd gesproken en deze kroon
van zulke ootmoedigen komt.
swert vgl. r. 7 vlg.
al tegenover het niet der menschen; recht strekt zich uit.
ellendighe, dolende lof want die lof komt van hun klagen, dat ze Minne niet dienen, dat ze
niet minnen, omdat ze zichzelven niet kennen; en van hun lijden. Maar dit schijnt weer
proleptisch gezegd. En waarom de wijdde? wat op de middelste vleugelen wijst; of is wijdde
de heele ruimte van 't Aanschijn? of hadden die ook invloed op die wijdde? Zie r. 143.
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[78] * nemmermeer dore vloghen ne werdet/; ende die
[79] lof cierde ende verblijdde met nuwen sanghe dien
[80] nemmermeer nieman verstaen ne sal/ dan die/die80
[81] minne in oetmoedecheiden al uerloren hadden/.
[82] Der minnen voeren vten oghen swerde al vol82
[83] vieregher vlammen /. Hare voeren vten monde
[84] blicsenen ende dondere. Haer was dat anschijn
[85] dore scenen dat menre dore mochte sien alle die85
[86] werke van wondere die de minne ye wrachte ende
[87] werken can/; dat motic laten/. Want dat ic daer
[88] * in sach daer af mochte men meer scriuen dan die
[89] soutere dauids in heuet; die swighic nu ende wane
[90] altoes/. Si hadde hare aerme ontploken ende daer
[91] in beuaen alle die dienste diemen ye dore hare
[92] dede ende hare tesue side was al vol gheheelre92
[93] gheoefender cussene sonder sceden/. Haer lichame
[94] was al vol wallender wondere. Ende in hare
[95] * wijdde onder hare voete hadse de .VIJ. gauen/.95
[96] Ende daer vore hadse enen zetel staende/.

*

LXXXV-c.

*

56 d.

*

LXXXV d.

[97] Ende die seraphin die mi op hief/ Sette mi
[98] daer op ende hi sede te mi/: Sichhier, dits die
[99] minne die du sies in midden den anschine der ||*
*

16 a.

*

80
82
85
92
95

78 B vlogen; en A wordet 79 B verblide B sange; die 80 niemen; en sal; die de 81 B al ontbr.
82 B zwerde 84 A blixenen B blixemen B Hare A aenscijn B aenschijn 85 B zien 86 B de
ontbr. B gewrachte 87 moetic 88 B in ontbr. B mochtmen 89 dies B zwighic 90 arme 92 B
geh. 93 B gheoefendere (dere op ras). Hare 94 A 94-111: streep i.r. (B na wondere staat
onder hare doorgeh., in op ras.) 95 B wijde B de erb. 97 B de zeraphin sette mi daer (i.r.
bijgev.) op ende hief ende seide 98 ende seide; de m. 99 A aenscine
die is ow. (hadden); die, door hun groote ootmoedigheid, Minne verloren hadden. Vgl. 75.
Vgl. Apoc. 19, 15.
Hier wordt het doresien van het Aanschijn, in 12, 154 uitgelegd; vgl. bij vis. 14, 43, 52.
gheheelre gheoefender cussene sonder sceden = kussen van een Liefde, die God, de Liefde,
geheel wil bezitten, en haar beoefent zonder scheiden.
De zeven gaven van den H. Geest. Apoc. 5, 6;
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[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]

naturen gods; dese ne wart noyt creaturen hier100 *
uertoent/. Al was marien rechte minne cont,
ende die seuen gauen int werc der volcomenre
doghede, sine plach nie hemelscher reuelacien
vore hare opuaert/. Want si was van stilre redenen104
ende vol van godleker minnen/, ende versekert bi
verwandelinghen ende bi oefeninghen haers soens/,106
daer hare ghenoech te vollen die innechste ende107
die hoechste hemel cont bi was.

[109] Doe seide hi: sich hier selue alle dese hebbene109
[110] der minnen sijn di condere vordane meer dan mi/.
[111] Want du moeder der minnen heues ghesien in dese111
[112] * drie verholene wesene die du sies in danschijn112
[113] der minnen/. Wi sient met dienste dat wi v dienen113
[114] in wondere; ende ghi siet ende selet sien in claerre114
[115] * redenen van kinnessen metter menscheit. Nu115

*

prerogativa ipsius**

*

LXXXVJ-a.

*

57 a.

*

100
104
106

107

109
111
112
113
114
115

100 (A een hand i.r. verwijst naar dezen regel.) (B hier staat boven in doorgeh. tusschen cr.
en vert.) 101 C comt (m tot n geexp.) 103 doechden; reuelatien 104 A hare op wert vaert
(maar wert geexp.) B op vart 106 B zoens 107 C ghenoechte te vollen B genoech te vollen
108 A diere h.h. 110 voert ane 111 A ghesijn B gesijn* 112 .IIJ. verhoelne; ziet (B na
verhoelne gerad. pl.) A daenscijn B daenschijn 113 B wy 114 B B zien 115 A 115-138:
streep i.r. een weinig onderbroken bij de randnota 130
hier waarsch in den hemel der Serafijnen, vgl. 16; of: nooit te voren op aarde?
opvaert Hemelvaart.
versekert bi verwandelinghen haers Soens kan moeilijk iets anders beteekenen dan: bevestigd
(in de goddelijke Liefde) door omgang met haar Zoon. In deze bet. wordt het woord in 't
Mnl. Wb. niet opgenomen. Ik vat het op als vertaling van conversatio, afgeleid van
verwandelen = conversari, onder de menschen wandelen.
Ghenoech is de lezing van A en B, C heeft ghenoechte wat zou kunnen beteekenen de
verpersoonlijkte drang naar Liefdeverzadiging; maar dan ware de datief vereischt na cont
sijn door ervaring bekend. Die hemel is de hemel der Serafijnen.
hebbene eigenschappen.
moeder der M. zij heeft den Godmensch ten volle geleefd.
wesene over deze drie wesene is voorts onophoudelijk spraak. Het zijn de drie soorten van
ootmoedigheid, door de drie paar vleugelen beteekend. Zie 198 vlg..
dat in dien dat, doordat.
in wondere tegenover: in claere redenen schijnt te beteekenen: wij kunnen het alleen
bewonderen.
Zij zal het nog verstaan in haar menscheid; of: al zijt gij mensch.
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[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]

besiet ende besit voert dit ghehele rike / dat ghi116
die minne hier siet besitten/; soe besiet dese drie
ghecierde wesene die ghi siet dat hier de minne
vercieren/ ende die hoghe lof die so uerblidet/. Jn
dese alle drie besiedi v seluen ende vent/, Ende120
ye doch besittijt hier gheheel ende gheciert met al
dien gheheelen wesene daer ghi die minne met
gheciert siet.

[124] Ende alse ic mi besach soe waest alsoe. Ende
[125] doe seidic den seraphin dat hi mi ontslote die .ij.
[126] ouerste / ende die twee nederste seghele vanden
[127] vloghelen die aent anschijn waren; ende hi deedt.
[128] * Ende alse hi || op hadde ghedaen die twee ouer-*
[129] ste zeghele, doe quamen die die bi oetmoedicheden*129
[130] alle vren te nieute waren worden, ende nemmer[131] meer vre hen seluen ne gheloefden der minnen
[132] lieue yewerinc aue te gherakene, ende houden hen132
[133] alle vren vore minne onsalechst. Ende die cier[134] heit die de ghene brachten die was onsegghe

*

116

120
129

132

116. B besit (t op ras.) vort B geh. 117 A minnen; .IIJ. 118 A gecierde 119 B hoge; soe 120
.IIJ. A vent (e onduidelijk) B vent (en op ras.) 121 B geh. 122 A ghehelen B gehelen 124 A
als ic B alsic 125 B doen B ten zer. 126 .IJ. B zeghele 127 A aenscijn B aen daenschijn 128
B hi erb. B hadde (uit... den) ged.; .IJ. 129 A seghele C die quamen (i voor o);
oetmoedecheiden 132 (C of yewerint?) A ane B aue (uit ane)* B ger. 134 B gene B onts.
vlg.. In 't Aanschijn der Minne moet HAD. de drie sieraden der drie soorten ootmoedigheid
zien. Zoo beziet zij haar zelve; immers zij is minne geworden en bezit de drie soorten van
ootmoedigheid, niet alleen in hunne onderscheidenheid, maar in hunne geheelheid; wat weer
het leven der hl. Drievuldigheid uitdrukt. Daar de onderste en bovenste vleugelen nog niet
ontsloten werden, schijnt dít alles proleptisch gezegd. Of reeds kon HAD. door de middelste
vleugelen de geheele Minne aanschouwen.
ende vent en vindt gij u zelven; ende ye doch evenwel bezit gij ze niet gescheiden alleen,
maar geheel, besittijt, nl. het rike, r. 116.
Dit is de tweede soort van ootmoedigen, verscheiden van die van r. 59. Maar het zijn dezelfden
als die van r. 72-81: daar werden ze proleptisch vermeld, omdat HAD. van de kroon der Minne
was komen te spreken; dat zegt HAD. dan ook uitdrukkelijk r. 156.
die nooit van zich zelven vertrouwden, dat ze de genegenheid der Liefde ooit zouden aanraken
door iets van al wat ze voor haar deden
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[135] leker dan eneghe daer men ye af las ochte bi
[136] onsen tiden sach/. Die wesene warent die de136
[137] minne ghecroent hadden ende gheciert hare
[138] anschijn/. hare lof luudde oec met soe soeter stem[139] men, dat opwaert vloyede met nuwen aderen/,139 [140] ende die vlammen met
soe nuwen ontstekene140
[141] * menechfout dat eweleke nuwen brant soude ma*
[142] ken/. Al die ouerste hoecheit wart daer binnen
57 b.
143
[143] soe menechfout verhoeghet /, Ende die wijtheit
[144] wart daer met soe wonderleke wijt ende verciert
[145] bouen alle die daer te voren dore die middelste
[146] zeghele comen waren.
[147] * In die diepheit der minnen soe quam oec een147
[148] nuwe gheruchte dat al waghede / Ende wonde[149] rende onghehoerde loue/. Ende een nuwe wallende149
[150] opspronc wiel daer op met nuwen storme weder150

*

136
139
140
143
147
149
150

135 (A tusschen dan en enege staat y geexp.) B enege dinc (dinc i.r. bijgev.) 136 tide 138 A
aenscijn B anscijn; lude B zueter 139 vloyde 140 B soe (i.r. bijgev.) B ontstekene (uit ..enen)
soe (doorgeh.) 141 B euw. 142 B al (daarna ras. voor 2 lett.) 143 B menichfout A verhoghet
B verhoget; C wijsheit 146 -.I. 147 .I. 148 B ongehorde; .I. 150 B viel
wesene hun deugden, eigenaardigheden.
dat = dat het nl. de lof, enz., aderen van zang.
vlammen het werkw. schijnt te ontbreken, of misschien moet vloeyden herhaald. Die vlammen
zijn waarsch. de Liefdevlammen, van r.83
Niet alleen bezetten zij de hoogste, de bovenste vleugelen; maar zij verruimen ook de wijdheid,
vgl. r. 77.
De onderste vleugelen werden nog niet ontsloten; daarom moet wat volgt nog van de bovenste
geesten verstaan worden: hier wordt gezegd de invloed van hun komst ook in de diepheit.
wonderende... love ook onderwerp van quam; of: dit nieuw gerucht bestond in: wonderende...
love.
opspronc zelfst. nw., wiel van wallen imperf.. z.r. 211. Die opsprong beteekent de opneming
der drie wesene in een. Hij komt uit de diepte: het is een opsprong van vlammen, die de
vlammen r. 140 nog aanvullen, heviger doen branden. Uit de diepte dus komt lofgezang en
komen Liefdevlammen, die het lofgezang en de Liefdevlammen van r. 138 vlg. nog aanvullen.
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[151]
[152]
[153]
[154]
[155]
[156]
[157]
[158]

te wlne die nuwe toecoemste die daer bernen/.
Dese ghecierde gheeste quamen metter hogher152
maren vore minne / ende vore mi in dat anschijn
der vloghele/; ende si worden alle gheset op die
vre elc van sinen seraphin. Ende altehant || worden*
dese gheciert alle in die selue vorme die minne
ane hadde daer se gheciert sat ende diese mi
hadde ghegheuen.

[159] Ende doe op waren ghedaen die twee nederste159
[160] zeghele vanden vloghelen dies anschijns, Doe
[161] quam ene scare onmenegher ende met vele menech-161
[162] foldegheren wonderen / dan alle dandere hadden *
[163] * ghedaen/. Dese waren de ghene die oetmoedecheit
[164] begheuen hadden tusschen hen ende hare lief bi
[165] * vriheiden van minnen, Ende die kinnesse hadden*165
[166] ghenomen tusschen hen ende haren god hoe ghe[167] daen hi ware in siere cracht van siere redenen167
[168] ende van sinen rike / ende van siere goede / ende
[169] van siere suetheit / ende van al sinen wesene daer169

*

152
159
161
165

167

169

*

16 c.

*

humilitatem postposuerunt

*
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57 c.
vertegenheit van
oetmoedecheiden**

151 C nuwe (uit nuuwe: eerste n doorgeh.) A coemste B comste 152 geeste; A 152-155:
streep i.r. B hoger 153 C maren (uit maien) B voer mi A aenscijn 154 B vlogele (l van vl.
erb.) B ges. 155 B worden die ghec. (die op ras.) 158 B gegeuen. 159 .IJ. 160 vlogele A
aenscijns B aenschijns 161 A ende met menege menechfoldeghern B ende met menege
menechfuldegher verwonderen (B heeft de n van A... ghern gelezen als v en er de verkorting
van er bijgev.*) 163 B die gene 164 A tusschen hem 165 (A bovenaan de bl. staat een kruiske)
B kinnessen 166 B gen. A tuschen hem B ged. 167 C van cracht tot goede: i.r. bijgev. B sire
r. 169 B zueth.
Dese gheeste nog steeds van de bovenste vleugelen: metter hogher maren vgl. 228: hunne
stem is de hoogste stem der Minne.
volgen de geesten der onderste vleugelen.
ze zijn gering in getal.
Dezen hebben ootmoedigheid afgelegd en zich stout tegenover God geplaatst om Hem geheel
aan te durven. Daarom hebben zij kennis genomen, als rechtstreeks, tusschen hen en hun
God, hoeghedaen... Vgl. 183. Het beeld schijnt te zijn: dat ze die volle kennis van God klaar
vóór zich, tusschen hen en God, hebben geplaatst, om ze geheel op te eischen.
van siere redenen hangt af ofwel van kennesse (of: hoeghedaen), ofwel van cracht; in dit
laatste geval beteekent het: wat betreft. Rede wordt vermeld, omdat zij ook met Rede hadden
gediend, tot zij hadden afgelegd al datter Redenen behoert.
dus van Gods rike enz. zelf
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[170] hi sijns selues in pleghet. Dese wesene haddense170 *
[171] bekint met dien .vij. gauen die ic eer seide die
[172] de minne onder de voete hadde/. Ende doesi in
[173] dienste waren om die gauen, doe haddense oet[174] moedecheit marien ende der gherre die vte dien174
[175] ouersten seghelen quamen / ende van oetmoede
[176] der minnen loechenden / ende der minnen waer[177] heit soe na bekinden / ende soe hoghe bouen hen,177
[178] Ende hen anders niet en wisten dan vore minne
[179] * niet/. Die .VIJ. gauen sijn .VIJ. tekene der minnen/.179
[180] Ende dat achtende es gherijnnesse van ghebru-180
[181] kene / die al af doet datter redenen behoert, ende *
[182] lief in lief een valt. Maer wantse die gauen hadden182
[183] ende dat achtende kinnende worden / ende hen
[184] minne dat eischede, so maendense alle vren dat184
[185] ghebrukenesse || ende en gheloefden haren lieuen*
[186] minnen niet / ende dochte hen datse allene minden
[187] ende hen minne niet en hulpet. Die ontrouwe187

*

170
174
177
179

180
182
184

187

170 selfs B pleget C wese 172 die v. B doese 174 ute den 175 B zeghelen 176 A lochenden
B loech... (e erb. bijgev.) 177 B hoge A bouen hem 178 A hem 179 B zijn 181 B behort 182
.I.; Mer; de 183 B dat (i.r. bijgev.) 185 A ghebrukene B ghebrukenessen C ende onghel.. 186
A minne B lieue minnen A hem 187 B halp (a op ras., na p gerad. pl. van 2 lett.)
wesene eigenschappen van God, juist vermeld; bekent en beoefend.
Dit wil niet zeggen, dat ze later boven Maria komen. Vgl. 218.
soe na om hun Liefdedrang.
tekene. Hierdoor wordt misschien uitgedrukt, dat de zeven gaven van den hl. Geest vooral
in het Liefdeleven toepassing vinden en de ziel bekwamen om door den hl. Geest, door de
Liefde, aangedreven te worden. Zooals de hl. THOMAS leert: dona sunt quidam habitus
perficientes hominem ad hoc, quod prompte sequatur instinctum Spiritus Sancti. (Summa
theol. I, II 68, 4 c).
gherynnesse nl. het rechtstreeks aangeraakt worden (de mystieke aanraking, tactus Dei) om
God te genieten.
een valt in lief valt, zoodat ze één zijn.
Door die aanraking aangedreven, maenden, eischten ze voortdurend de Godsgenieting. Zij
beschuldigden, in heilige vrijheid, de Liefde van hen alleen te laten beminnen, van hun geen
wederliefde te toonen.
Ontrouwe paradoxaal-dionysiaansch: deze Ontrouwe (vgl. l. 54, Br. 8, 31; Rgd. 10) maakt
hen stout en overmoedig tegenover de Liefde. Misschien is hier Ontrouwe van wegen Liefde
bedoeld, die niet helpt.
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[188] maectse so diep dasse die minne al verwielen,*188
[189] ende si gaen hare met sueten ende met sueren
[190] ane/. Wat die minne gheuet, dats ghesuert ende190
[191] vertert ende verslonden; watse nempt, dats rike ghe[192] * maket van groter ghewout van ghebrukene dies ma-192
[193] * nens der minnen/ alle vren groet effen hare seluen/,
[194] Soe oec datse al die list gods besceden en can.
[195]
[196]
[197]
[198]
[199]
[200]
[201]
[202]
[203]
[204]

*

188
190
192

199
200
204

Dese quamen voert gheciert ghelijc der minnen
in alre cost ende in alre gherede. Dat ghetal van
desen kinnic ende dat es herte cleine ende alle
kinnicse diet sijn in den hemel ende in erde. Ende
die met al drien desen wesenen volwassen sijn /199
ende selen van dien die nu godleec sijn, diere en200
sijn nu inden hemel maer .xxix. ende hier en *
leeftere maer .lvj. ende diere es nu gheboren inde
wighe .xi. ende .vj. loepter achter straten spelen,
ende .v. salre noch gheboren werden, Ende nem-204

188 soe; datse de m. 189 ghaen B zueten 190 de m. B geu. 191 A verteert; nemt B gem. (B
tusschen gemaket en van: heuet doorgeh.) 193 effens (B tusschen groet en effens gerad. pl.
van 2 letters.) B haer 195 A quamen vore B gheciert vort (maar orde door teeken herst.. rt
op ras.*) 196 A 196-211: streep i.r. B in al 197 kinic; herde 198 kinicse A dijt in hemel B
diet (et op ras.*; in C staat bij dezen regel een i.r.) 199 A allen .IIJ. B allen desen .IIJ. wesen
B zijn 200 B ende (op ras.) B die (op ras.) godlec B zijn 201 B zijn 202 B leftere B geb. in
die (C bij 202, 203, 204, 205 staat een i.r.) 203 wieghe 204 geb.; nemmeer
verwielen: in zich geheel kunnen opnemen als in een draaikolk.
Wat de M. hun ook geve, dit is dra verteerd, nooit genoeg; ghesuert = bron van leed, omdat
het nooit voldoende is.
vgl. 184: wat Liefde neemt, wordt vermogend gemaakt van de groote kracht van het genieten
van dit manen, om Minne te hebben gelijk haar zelf. Ik begrijp: Wat Minne ook neemt,
(terughoudt, niet helpt), zij eischen er des te sterker, machtiger, geheel Minne om, en willen
met Minne gelijk zijn, zoodat geen list van God ze nog zou kunnen scheiden van Liefde: die
list is het niet helpen van r. 187. Vgl. 234.
met al drien wesenen bedoelt de eigenschappen van de drie paar vleugelen.
godleec is dus een voorbereideningsstadium voor het volwassen zijn in de drie wesene.
nemmer = niet meer.
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*

[205] mer en salre in allen drien volwassen sijn/. Die
[206] somme es. C. ende .vij.. Die metter middelt ende206
[207] vanden nedersten, diere es van dien tween vol[208] wassen/ drie dusentech ende .VIIJ.. Vander diep[209] ten ende vanden ouersten volwassen IIIJ.M ende
[210] .lxxxiij.. Ende vander middelt wijdden allene
[211] * VIM ende .CC. .LXXXIIIJ.: ende die opwal vanden op211
[212] spronghe die ic vore || seide, die quam met eenre*
[213] groter druust ende verslant in enen wesene alle
[214] dandere. Ende ic seide met eenre groter vieregher
[215] stemmen/: Ghi seraphinne die dit ambacht van
[216] onsen wondere hebt te dienne, staet ende huedt
[217] onse glorie; wi selen alle een werden ende een al/.217
[218] Ende maria die de ouerste was van dien .xxix.
[219] si seide te mi/: Sich hier eest al ghedaen; comt219
[220] dore alle dese wesene ende dore smake die minne
[221] die du in oetmoedecheiden soeghets / ende met221
[222] * ghetrouwer redenen cierets ende berechtes ende
[223] met diere hogher trouwen ende met diere gheheelre
[224] ghewout dwonghes / ende een makets/. Daer bi
[225] ende om dine hoghe ghewout, soe es di dese ver-

205 saller: drien ontbr.* (in de plaats staat in A deren doorgeh.) 206 hondert 207 .IJ. 208

*

206
211

217
219
221

M.M.M. ende achte 209 M.M.M.M.; ende ontbr. 210 A widen B ende v.m.w. alleene VIm.
CC. ende LXXXIIIJ. ben, i.r. bijgev. d.a.h. 212 B ere. 213 A 213-217: streep i.r. 215 B zer.
216 A diene B dienen 217 .I. A .I. B ende .I. werden al 210 A 218-230: nieuwe streep i.r. B
de erb.; vanden 219 B ged. 220 B dese: se erb. 221 B soeghes (s op ras.) 223 B hogere A
trouwe B geh. 224 B gewout (u uit n): dwonges .I. makes 225 hoge B gew.
29 + 56 + 11 + 6 + 5 = 107.
die opwal zinspeelt op r. 149 vgl.. Die opwal moet beteekenen: degenen die de volmaaktheden
der drie vleugelen samen bezitten; waartoe het kleine getal behoorde. Immers werden
opgesomd die behoorden tot de middelste en nederste; tot de onderste en bovenste vleugelen;
dan zou daarop volgen: tot alle drie te gelijk. Of beteekent dit: de vereeniging in Liefde van
allen?
Zinspeling, dunkt me, op Deus omnia in omnibus 1 Cor. 15, 28: een nl. in de Godsgenieting.
Dit is het eindpunt.
soeghets, cierets, berechtes imperf. in oetmoedicheden = bovenste vleugelen; ghetrouwer
redenen = middelste vleugelen; hogher Trouwe = de ontrouwe der onderste vleugelen.
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[226] borghen hemel cont ghedaen aldus; alsoe du
[227] minne hier sies alsoe esse gheciert ende met desen
[228] * sanghe gheloeft/. Want loechenen der minnen228
[229] met oetmoede/, dat es die hoechste stemme der *
[230] minnen/. Die werke der hoechster trouwen der
[231] redenen dat es die claerste stemme der minnen
[232] ende die bequaemste. Dat gheruchte der hoechster
[233] ontrowen dat es die suetste stemme der minnen.
[234] Daer en machse hare niet langhere deilen noch234
[235] sceden. Dese heefstu van beghinne ghehadt sider235
[236] dattu ierst die godheit ontfinghes / dese .iij.
[237] wesene, ende ie sider was die minne van di aldus
[238] gheciert in dit ghehele anschijn der ewegher god[239] heit dat nie mensche meer ne dede alsoe, sonder
[240] die vanden mensten ghe || tale, daer ic dat .xxix.*
[241] af voluulle. Sich wiltuus alsoe voert meer ghebru-241
[242] ken alse ic / Soe moestu dinen sueten lichame
[243] hier hebben. Maer omme die/ die du vercoren
[244] * hebs met di in dit te volwassene die noch niet

*
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*

nota voces in celo

*

17 b.

*
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*

228
234
235

241

228 B sange gel. A lochenen 229 C van met oetmoede tot minnen; i.r. bijgev. d.a.h. 230 de
w. 232 ger. 233 ontrouwen B de zuetste 234 B haer A langere B langher deylen 235 sceiden
B heuestu B geh. 236 A eerst; ontfinges 237 ye 238 A in dijt B dit (t op ras.*) gehele A
aenscijn B aenschijn (A van 238 tot 241: streep i.r.) 240 anden (v is verdwenen, het hs. is
hier wat versleten) B minsten 241 B vort 242 B als; moetstu B zueten 243 ome 244 B heues
loechenen der Minnen met oetmoede behoort tot de bovenste vleugelen; werke enz., tot de
middelste; gheruchte der hoechster ontrouwen tot de onderste vleugelen.
Daer in die ontrouwe.
sider dattu ierst die Godheit ontfinghes; men ontvangt de Godheid door gelijkvormigheid
met den Godmensch: zooals Maria den Godmensch ontving, zoo heeft ook HAD. Hem eens
ontvangen. Vgl. r. 17 vlg. r. 251.
HAD. wordt teruggezonden, om hare genooten te geleiden en tot volwassenheid te voeren:
om de Liefde geheel te kunnen genieten, zou ze haar lichaam in den hemel moeten achterlaten.
Zij wil ter wille van hare genooten afstand doen van deze zaligheid. Maar zoodra ze verlangt,
zal men haar komen halen naden viertechsten dag. Duidelijke zinspeling op Jezus' hemelvaart;
welke voorstelling werd ingegeven door het symbolisme van de leer over de gelijkvormigheid
met den Godmensch. Die viertichste dach moet natuurlijk symbolisch opgevat; zooals
trouwens al die visioenen. Men ziet ook hoe ver het parallelisme tusschen den Godmensch
en de ziel gedreven werd.
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[245] volwassen en sijn ende te vorst die du alre meest245
[246] mijns, so wiltuut noch versten. Ende in die eerste
[247] vre die du wils hale wi di; Ende na dattu nu247
[248] weder coms/ saldi die werelt cume laten leuen,
[249] Ende dinen lichame dien du so edelleke houts
[250] * ter minnen saltu weder met di halen enen corten
[251] tijt naden viertichsten dach*.

*

58 b.

*

videtur de resurrectione

[252]
[253]
[254]
[255]
[256]
[257]
[258]

*

245
247
256
257

Ende dat anschijn ontdede hem al dat was /
ende minne die daer gheciert sat/: Dat anschijn
daer ic alle dinc in bekinde ende sach, daer saghic
in hoghede wijdde diepte. Doe ghinc mi ghebruken als te voren ende ic viel in die grondelose256
diepte, ende quam buten den gheeste op die vre257
daer men nemmermeer af segghen en mach/.

245 B zijn 246 (A 246 tot 249 streep i.r.) A mins B mins (op ras. uit mijns); soe B in ontbr.
247 A nu (schijnt verbet. uit mi) B mi 248 de w. 249 soe edeleke 250 metti 251 A viertechsten
252 C van ontdede tot anschijn: i.r. bijgev. d.a.h.. A aenschijn B aenschijn A (252 tot 257
streep i.r.) 253 B gec.; aenscijn 254 met bekinde; sach ic (A na ic ras. van 2 letters,
waarschijnlijk in) 255 A hoechde B hoge wide B ginc B gebr. 256 C ende erb. B in de
grondeloze 257 geeste
en vooral om degenen die gij meest mint (mijns = minnes), wilt gij 't nog uitstellen.
wedercoms uit de verrukking.
als te voren. Ik meen niet dat dit bet.: zooals vroeger; ze heeft er immers nog niet van
gesproken, (of bij r. 217?); maar: alles overtreffend.
quam buten den gheeste totnogtoe was zij in den gheeste; maar door dit ghebruken komt zij
buten den geeste, nl. in de genieting, buiten alle onderscheiden kennis, en dit was een ure
waarover men nooit iets kan uitbrengen; dat is het onuitsprekelijke. Vgl. 5, 63; 10, 72.
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Veertiende Visioen.
Inhoud.
Na een korte beschrijving van haar orewoet, verklaart HAD. een door haar
geschouwden troon: die beteekent macht, haar door God gegeven om Hem in haar
doghen ten volle te voldoen. Verder wordt kort de hoogheid en de klaarheid van dien
troon aangeduid; waarna een toespraak tot den geadresseerde, over Gods Goedheid
en der menschen langmoedigheid tegenover haar. Dan gaat de verklaring voort:
waarom men alles door de klaarheid van dien troon kon zien, en waarom men alles
in dien troon doorschouwde; welke door een tweede toespraak onderbroken wordt.
De troon wordt opnieuw beschreven: met zijn zetel, en Wie er opzat; met de
heerlijkheid van Diens Aanschijn. De vermelding hiervan leidt een opsomming in
van allerlei gratiën door de zienares verkregen, met een nieuwe toespraak tot den
geadresseerde: dat zij hem dit alles zoo breedvoerig verhaalt, om hem te gehoorzamen.
Volgen weer nieuwe genaden. Een toespraak van Hem die op den troon zat en de
zienares als sterkste strijderes huldigt besluit dit eenigszins onsamenhangend visioen.

Algemeene beschouwingen.
Duidelijk is dit geen nieuw visioen; maar de verklaring van een vroeger, met allerlei
beschouwingen vermengd en met een opsomming van andere genadegaven, die niet
vroeger werden opgeteekend: heel dit veertiende visioen is derhalve een aanvulling
bij een ander visioen, en als een slot bij 't verhaal der visioenen. Daarom wordt het
ook niet, zooals elders het geval is, ingeleid met een tijdsbepaling.
Bij welk visioen nu is dit een aanvulling? Het moet een visioen geweest zijn,
waarin beschreven werd een troon: hoog, klaar, doorzichtig (r. 21, 43, 47), waarop
een zetel stond (71) waarop weer het Aanschijn des Minnaars zat (77). Is ons zulk
een visioen behouden? Lang heb ik er naar gezocht zonder iets te ontdekken; want
van een troon, of althans van een zetel, wordt wel meer gesproken; maar daaruit kon
weinig bepaalds afgeleid.
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Het feit echter, dat dit vis. zonder tijdsbepaling volgt, en zich dus eng bij het
voorgaande schijnt aan te sluiten, te samen met wat ons uit een dergelijk verschijnsel
bij Vis. 8, eveneens zonder tijdsbepaling, reeds gebleken was, wees er mij op, dat
dit veertiende visioen niets anders kon zijn dan een verklaring van het 13de. En
inderdaad: daar wordt gesproken van een zetel, die gezien werd in 't oog van Gods
Aanschijn (67), waarop de Minne gezeten was; het Aanschijn der Minne wordt dan
verder, r. 86, voorgesteld als zoo dorescenen dat menre dore mochte sien alle die
werken van wondere enz.. Vóór Minne stond dan nog een zetel (111).
Al komen deze bijzonderheden wel niet juist overeen met den troon van V. 14,
toch blijft er geen twijfel over, of V. 14 is wel een verklaring van dien zetel, V. 13.
Ook in V. 13 werd HAD. uitgenoodigd haar zelve te erkennen in de volmaaktheden
der Minne, r. 115 vlg., zooals zij dit doet in den troon; ook de Minne is in V. 13
dorescinen, als de troon; en aan het einde van V. 14 herinnert de toespraak: die op
heves ghedaen die beslotene gheelheit duidelijk aan 13, 152: dat Anscijn ontdede
hem al dat was. Trouwens heel dit visioen is toepass ng op HAD. van wat over die
volmaakten gezegd werd: dat zij gheciert waren ghelijc der Minnen (13, 195, 120).
Zoo zouden de losse beschouwingen, als veertiende visioen samengevat, een
toelichting zijn van voorgaand visioen.
Wij kunnen zelfs aantoonen, wat er aanleiding heeft toe gegeven. V. 13, 87 had
ze gezegd, dat ze over dit Aanschijn en over het dore-scinen sijn niet verder kon
uitweiden, dat het anders te lang zou worden. De geadresseerde moet er haar dan
toch meer uitleg over hebben gevraagd; juist zooals hij over het getal der volwassenen
is verwonderd geweest en ook hierbij om toelichting heeft verzocht; waarom dan
HAD. ook, na het visioen verder te hebben verklaard, de gewenschte lijst der
volmaakten aan het slot meedeelt.
Dit veertiende Visioen is van het grootste belang. Vooreerst kunnen wij daaruit, met
groote waarschijnlijkheid, zoo niet met zekerheid, opmaken, wie de geadresseerde
der Visioenen is geweest. Hierover zal breedvoerig gehandeld worden in de
INLEIDING: Bestemming en bestemmeling. De kennis daarvan zal ons oordeel over
de Visioenen krachtig beïnvloeden.

Hadewijch, Visioenen

156
Een grooten invloed ook op onze beoordeeling der visioenen zullen plaatsen als r.
24 vlg., 57 vlg., 110 vlg., blijken te bezitten: daaruit toch spreekt de groote nederigheid
van HADEWYCH en het klare bewustzijn, dat al wat haar gebeurd is boven anderen,
een loutere genade van God is, die de mendere kiest ende de meerre verstotet. Zulke
verklaringen plaatsen de visioenen, wat men ook over hunne objectieve waarde
denke, in een gansch ander licht dan dat van zelfbehagelijkheid of hoogmoed. Verder
meer in de INLEIDING.
Belangrijk ook is de plaats r. 139 vlg. over de Liefde: deze bevat wel de kern van
HAD.'s opvatting: God Liefde in zichzelven; de liefde in den mensch mededeeling
van Gods Liefde. Het thema dat vooral in de Strophische Gedichten wordt uitgewerkt:
hoe de Liefde met de ziel handelt, wordt hier duidelijk en bondig aangegeven.
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[1] JC was ende ben noch in groter begherten*1
[2] * ende in oerewoede/, so dat ic waende ende2
[3] oec wel wiste dat ic niet leuen ne mochte met so
[4] groter ongheduricheit alse daer ic in was/ ende
[5] noch ben, god en gaue mi nuwe cracht/; ende doe5
[6] dede hijt, danc hebbe hi.

*

XIIIJ.

*

LXXXVIIJ-b.

[7] Die troen dat was ene gheweldeghe nuwe stat/,7
[8] Daer hi mi rikere in siere gheweldegher rijcheit
[9] mede woude maken dan ic te voren was. Jc was
[10] doe rike van vele dogheden buten die ghemeinte10 [11] die nu sijn. Maer || die
gheweldecheit die hi mi*
*
17 c.
[12] doe gaf dier ic te voren niet en hadde, Die nuwe12
13
[13] ghewout, dat was ene cracht van sijn selues we[14] sene/ hem god te sine met minen doeghene na14
[15] heme/ ende in heme, ghelijc dat hi mi was doe15
[16] hi mensche leuede te mi; Dat was ic soude

*

1

2
5
7
10
12
13
14

15

2 soe 3 en; soe 4 A ongheduerecheit B onghedurecheit 5 B noch in ben B doen 6 B dede hi
7 A van 7 tot 12: streep i.r. A troen (of trone? de verkorting staat boven oe) B een gheweldege
8 B riker C rijchijt 10 doechden 11 B zijn; Mer 12 A van 12 tot 18: streep i.r.) 13 A sijns
selfs B zijns selfs 14 A doghene (o gelijkt op e) B doghene (o schijnt verbet. uit e)
Zonder tijdsbepaling, bewijs dat geen nieuw vis. bedoeld wordt. Aangenomen, wat zeker
schijnt, dat hier een verklaring volgt van V. 13 (zie Alg. Besch.), dan zal Ic was beteekenen:
ten tijde van dit visioen.
oerewoede komt hier voor het eerst voor, blijkbaar als syn. van begherte en ongheduricheit.
Dit vorige visioen werd haar dus geschonken, om haar te steunen en nuwe cracht te geven.
troen Zie alg. besch.; was = beteekende; stat zal wel zijn: toestand, zielstoestand, waarin zij
een nieuwe macht ontvangen had.
ghemeente wel geen klooster-gemeenschap, maar: buiten de gewoonte, het gewone (van
dogheden).
dier gen. vorm in plaats van acc., toch met een soort partitieve bet., na hadde, of: van, in
zaken die.
van sijn selues wesene van zijn eigen goddelijke kracht, een mededeeling van Hem zelf.
om, als Hij, Godmensch te zijn met mijn lijden: God waarschijnlijk nom., niet datief; na
Hem naar zijn voorbeeld; in Heme in vereeniging met Hem, geheel overgegaan in Hem.
Denk aan de leer van het mystieke Lichaam van Christus.
Welk een treffende zielsdrang onzer mystieken, om in alles met Christus te zijn! Zoo krijgt
hun onverzaadbaar verlangen naar lijden, dat met Christus gelijk maakt, zulk een hooge
beteekenis!
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[17] moghen minne ghedraghen/ alsoe langhe alse mi
[18] * ghebrake ghebruken van minnen/, Dat ic soude
[19] * gheweesleke ghedraghen die scaerpe schichte die19
[20] minne in mi sciet/.
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]

*

19
21

22
24
28
29
31
35

Die troen/, dat was die hoecheit van minen21
eneghen vercoernen leuene/. Die claerheit van22
siere ghedane, dat was die puerheit van menegher
vlecken daer de vreemde in vallen / Die hi alsoe24
vercoren niet en heeft te wesene,/ des hebbe god *
danc, alsoe hi mi heeft. Ay/, alse mi ghedinct
wat mi god wilt / ende wat hi mi ghedaen heeft
vore andere/, Soe eest wonder hoe ic gheduere28
maer metter groter minnen die al vermach. Maer29
dats groet wonder: alse mi ghedinct wat mi
god wilt ende dat hi mi wilt vore alle creaturen*31
die ic ye sach/, wondert mi vele meer vanden
menschen die leuen ende dien hi soe vele onthoudet vore mi/, datse mi soe langhe laten leuen*,
ende datse eneghen raet ochte enech sparen/,35

17 B mogen B lange; als 18 A gebrake C ic ontbr. 19 A gheweseleke B geweseleke gedragen;
scerpe scichte; 21 A troen (of trone? zie r. 7) 22 B vercornen A claerheit B cierheit 23 B de
p. 24 vremde 27 ged. 28 A wondere B wonder (uit...dere) B gedure 29 mer; Mer 30 ged. 31
A van 31 tot 34; streep i.r. 32 A ie 34 B se mi (i.r. bijgev.) 35 enegen r... (de van ne erb. A
van 35 tot 46: streep i.r., B ochte enegen
De symboliek der Minneschichten is dus, in onze literatuur, al veel ouder dan de Roman de
la Rose.
De troon beteekende verder de verhevenheid van haar enighen vercoernen levene het leven
waartoe zij uitverkoren was, om in eenigheid met Christus te zijn. Vgl. 160 vlg.: om mensch
en God met den Godmensch te leven.
Zijn klaarheid beteekende HAD's zuiverheid van alle vlekken.
vlg.. Treffende zelfvernedering onder alle menschen! Treffende verheerlijking van Gods
werk in haar!
vore boven; gheduere blijf leven.
maer tenzij.
wilt bevoorrecht, verkiest, verheft.
raet bescherming, of ten minste gedoogzaamheid; sparen is subst.: ontzien, ontzag.
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*

58 c.

*

Memoria benefieiorum

*

Praerogatiua

*

cur non interficitur

159
*

[36] * ochte ghenade te mi hebben, sine tormenten mi36
[37] altoes || met nuwen tormente/; ende oec bi dien*
[38] dat mi god soe vele doeghens gheloeft heuet / om38
[39] die ghelijcheit sijns selues/ dat ic vore allen men-*39
[40] schen doghen soude / ende oec bouen alle men[41] schen om hem ghenoech te sine ende volmaect
[42] mensche te leuene.

*

LXXXVIIJ-d.

*

17 d

*

pena super omnes

[43] Dat men alle dinc dore die claerheit van dien43
[44] trone sien mochte/ dat was dat / dat wesen was
[45] deighen wesen gods/, ende dat al dwerc dat ic van
[46] * hem hadde ochte dat mi van hem beuolen was/, [47] dat ic dat vant ende bekinde
*
int wesen van sijns
58 d.
[48] selues wille/ daer hijt mi in beuolen heeft vander
[49] minnen hogher ghewout/; ende daer buten en
[50] * vandict nie noch en ghemiste sijns willen niet
*
[51] in al minen werken.
LXXXIX a.
[52] Dat ic alle dinc in dien troen dore sach/ dat52
[53] was in gode, al mine werke / ende minen wille *
[54] vrileke / ende fierleke in hem, met al diere oere-

*

36
38
39
43

52

facit voluntatem eius
semper**

36 gen. 37 A tormente (het verkortingst... staat boven m) B tormenten 38 doghens ghelouet
(daarna in A woord van 2 lett. uitgekrast) 39 B gelijcheit zijns; alle 41 A genoch B genoech
42 B mensche (uit...schen) 45 B deigen; twerc 46 (A vóór was: hadde doorgeh.) 47 A sijn
39 B hoger gew. 50 A vant ict 51 B in alle minen wesende ende in werken 54 oerwoet
sine zonder dat zij mij tormenten, en mij niet tormenten.
gheloeft beloofd, voorspeld: volgt een andere reden, waarom het haar wondert dat zij nog
niet meer te lijden heeft.
vore boven, meer dan; of misschien: ten aanzien van, vermits boven volgt.
Zet de verklaring van de claerheit, r. 22, voort; de bedoeling is niet duidelijk, wel ook omdat
niet gezegd wordt wat die troen verbeeldt. Ik meen dat het is HAD. zelf, maar godvormig:
zoodat de troen kan gezegd worden 't eighen wesen Gods; vgl. 21, 166. Ik begrijp dan: HAD.
heeft, niet haar zelven, gezocht, maar alleen Gods wil; zij heeft niets gedaan, dan alleen wat
in dien wil is, en vindt niets van hare daden daarbuiten. Zoo was haar leven klaar, met geen
vlekken van eigenzoekelijkheid.
Het volgende is weer niet duidelijk; vooreerst reeds schijnt er in de constructie uit te haperen.
En dan, wat wordt eigenlijk bedoeld? Zij doorschouwde alles, nl. al hare werken en haren
wil, in den troen, nl. in God; misschien: omdat haar meewillen met Gods Wil zoo ridderlijk
koen en krachtig was, met (ondanks?) al den orewoet, en al de gruwelen die dit liefdeleven
meebrengt, veizwaard nog door het meevoelen van 't leed van een ander. Zij kon niet anders
dan vrileke en fierleke alles in God doen en willen, wat leed ze daarbij ook gevoelde.
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[55] woet daer ic was te heme doe verwonnen ende
[56] in soe groten gruwele in alle vren alse ic van min[57] nen was / ende ben alle vren noch/. Ende dat ic57
[58] di soe sere minde ende ne ghene vre dijns verghe[59] ten en conste noch en can/, dat ic dier doet /
[60] ende dijnre onghenaden van minnen soe na te di60
[61] gheuoelde in verstormtheiden te gode dat mi te61
[62] meer was te gode met di/, dat swaerde mi te
[63] meer/; ende om dattu kint waers / ende mensche /63
[64] des waest mi te swaerre. ende om dat ic te voren64
[65] soe moghende was || in minnen ende si mi doe soe uer-*65
[66] loren hadde / alse si mi heeft ende / mi wel scijnt / [67] ouermids dat soe mi
wart ghetoent die hoghe67

*

57
60

61
63
64
65
67

55 ic in was 56 A allen B alsic A minne 58 B zere 59 A doot 61 A geu. B gheuoelde (uit...den)
62 A swerde B zwerde 63 B om erb. 64 B zwaerre 65 B mogende B doe erb. 67 dat se mi
B getoent (daarna Ende doorgeh.) B hoghe (h van ho erb.)
Die andere is de geadresseerde, dien zij zoo zeer minde, dat zij hem nooit kon vergeten: dier
doet haar eigen doet (vgl. 11, 196) van Minnen, of wel dier = dynre;
onghenade van Minnen zoodat hij in verstormtheiden te Gode was: uw eigen onvoldaan-zijn,
of ongenadig behandeld worden door Minne, en uw verstormd-zijn te Gode. Dit voelde HAD.
soe na te di, zoo dicht bij hem, bijna als hijzelf (ofwel: als u zoo verdrukkend).
Dit verstormd-zijn had HAD. te meer tot God, voegde zich bij haar eigen orewoet, zoodat dit
te swaerre werd.
vooral omdat hij nog onvolwassen was in de Minne en als mensch de menschheid van Christus
nastrevende in lijden, zonder Godsgenieting.
Vat ik op als nog een ander reden, waarom zij om hem leed: zij kon hem niet meer helpen.
Te voren de geadresseerde zal best geweten hebben wanneer dit was.
doe nu zij aldus geheel Godvormig is geworden.
overmids legt uit waarom haar dit nu blijkt.
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[68] * troen nuwe / ende claer / ende rechte gheciert na68
[69] die tameleecheit/ des groets minnaren, die
[70] makere es der minnen ende weseleke wesen/.
[71] Ende in midden den nuwen troen stont een71
[72] sitten ghelijc der hoechster moghentheit / ende
[73] ghelijc der stat daer alle ghesetene onder sijn/.
[74] * Ende daer op sat die makere onser minnen Ende74
[75] die meester dier gherechticheit/, doemende die
[76] minne in haren gherechten / van groten ordele/.
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]

*

68
71

74

79
81

Ende dat anschijn dat hi doe hadde in dier
vren/, dat was onsienleec ende onuerdrachleec te
gherijnne in siene enegher creaturen/ die nie en79
becoerde menscheleker ende godleker minnen in
enen wesene/, ende en connent verstaen noch81

68 A gec. 69 tamelecheit 71 A van 71 tot 74: streep i.r. A .I. B Ende in midden den troen
stont .I. nuwe sitten 72 B mogentheit 73 dier st. A ghesatene B ghesetene (uit ghesateene: a
op ras eerste e van ee geexp.*) 75 gherechtecheit B gerechtecheit; de m. 76 B ger. A oerdele
77 A aenscijn B aenschijn B doen A en B hebben ghesienlect in pl. van in dier uren 78
ontsienlec A ouerdrachlec B onuerdrachelec 79 C in siere wat geen zin geeft. (B tusschen in
en siene: te doorgeh.)
samenvatting: nuwe, vgl. 7-20; hoghe vgl. r. 21: claer vgl. 22, 43; rechte gheciert na die
tameleecheit geheel gelijkvormig aan den Minnaar, moet samenvatting zijn van r. 52.
Op den troon nu zetelt de Minnaar zelf; op een zetel die gelijk was aan de hoogste
Moghentheit, die haar paste, de zetel der Godheid; en als de stat waaronder alle ghesetene
zijn. Wat bedoeld wordt is weer niet klaar: A heeft ghesatene (door B toch veranderd) en
heeft dus verstaan: de tot rust gekomenen, de zaligen? stat plaats in ruimste beteekenis: alleen
de uit te beelden gedachte telt: onder de Almacht der Liefde zitten, rusten alle zaligen.
De voorstelling is die van den Godmensch als opperste Rechter. Minne staat hier weer
tegenover gherechticheit, als meermaals, vgl. l. 59: doe ghevoeldi der wesene vander
drivoldicheit in gherechticheit ende in Minnen; gherechtecheit schijnt te beteekenen de
zedelijke volmaaktheid. De tegenstelling keert terug in doemende die Minnen in haren
gherechten: ik versta: recht sprekende over de Minne in hare rechtvaardigen (in hen die haar
aankleefden), volgens hunne volmaaktheid, van groten ordele een soort gen. van wijze:
opperst, met beslissend oordeel.
te gherijnne in siene om te aanschouwen, voor hen die nooit goddelijke en menschelijke
Liefde in één pleegden.
en connent verstaen noch voeden is paralleel met verdrachleec te gherijnne in siene: zij
kunnen het ook niet verstaen noch voeden in één enkelvoudigen smaak, die onghesceden,
menschelijke en goddelijke Minne smaakt; met de geheele Godheid (i.e. meen ik, de Godheid
in haar geheelheid beschouwd) dorevloyende (die door hen vloeit) en dan alle een (zelf geheel
één geworden) terugvloeit in de Godheid. Vgl. vooral 140; ook 163, 175. Wat hier uitgedrukt
wordt is, meen ik, niets anders dan het volledig Godmensch zijn in enkelvoudigheid, zoodat
de geheele Godheid de ziel doorstroomt en de ziel, ook één, enkelvoudig, terugvloeit in de
Godheid.
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[82] voeden / in ere naturen smake onghesceden metter82
[83] gheheelre godheit / dore vloyende/, ende alle een
[84] weder dore vloye in die godheit/.
[85] * Jn die vorme vanden anschine dat / dat was /85
[86] en haddickene nie ghesien vore die vre; nochtan
[87] haddict te voren ghesien in die selue transfiguratie [88] daert sente peter in
sach ende die met hem waren
[89] op thabor/. Jc hadde dat doch herde langhe be[90] gheert te siene eert mi ghesciet/. Jc hadde horen90
[91] segghen dat Sinte peter sider dat hijt sach / nie *
[92] en loech/; dat || haddic gherne ghenomen / also*92
[93] ellendech hem ghenoech te wesene in doyen ende
[94] in veruaren na hem/, ende niet te eer te steruene/,94

*

82

85

90
92
94

*

LXXXIX-c.

dicitur postea petrus non
risit**
*
18 b.

82 B voeden (voe op ras.) A in eere (in A schijnt te hebben gestaan eeree: voorlaatste e
doorgeh.) 83 B geh.; .I. 84 A dore vloyt B doer vloyt 85 anscine B van dien aenschine A van
85 tot 102: streep i.r. 86 A hadickene B ges. 87 B haddic A ges. B in die transfiguracie 88
B dart 89 B langhe beghert 90 ghesciede 91 sente 92 A hadic B gen. A alse B also (o op
ras.*) 93 B gen. 94 B na hem (i.r. bijgev.)
voeden is vreemd, waar men voelen verwacht; maar de bet. schijnt te zijn: zij kunnen het
niet uitstaan noch onderhouden: verstaen stand houden tegen? of misschien toch eenvoudig
begrijpen; dore vloye A en B dorevloyt; men verwacht het meervoud na connent, (of
dorevloyende?) of is het onderwerp: het Aanschijn, (staande dan natuurlijk voor de Liefde),
zoodat de zin ware: zij kunnen dit Aanschijn, de Liefde, niet verstaan noch voeden, zooals
zij in een enkelvoudigen smaak met de Godheid in haar geheelheid door hen vloeit en dan
weer terugvloeit in de Godheid? zooals r. 140 gezegd wordt van de Liefde.
Nooit had HAD. Gods Aanschijn zoo gezien, hoewel ze het reeds aanschouwd had, zooals
het was in de transfiguratie op berg Thabor. Volgt eene uitweiding hierover: nadat zij dit
Aanschijn aldus had gezien, had zij verlangd, als St Pieter, nooit meer te lachen; en ze had
er kracht uit ontvangen, om alles gelijkmoedig te verdragen wat haar overkwam.
geschiet beter: ghesciede, z. var..
ghenomen voor mijn levenslot aanvaard.
te eer en niet des te liever te sterven, maar... Vgl. hiermede het woord van de h. THERESIA:
Non mori, sed pati.
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[95] maer altoes in ellenden verderuende te sine/. Doe
[96] alset mi gesciede ontfinghicker in selke moghent[97] heit daer ic al bi verdraghen mochte / dat mi
[98] te voren quam in ghetempertheiden, bliscap ende*98
*
equaliter omnia
[99] rouwe/, lachen ende wenen, in lachtere ende in99
100
ponderauit**
[100] vernoye, in allen manieren sonder rouwe; ende
[101] * alrehande manieren van gratien ende van moghent-101
[102] * heyden, die hoghere es dan gracie/: die ontfinghic [103] ie sider wel sonder *LXXXIX-d.
*
59 b.
enegherande uerheffen ende103
[104] alrehande moghende miraculen / ende werke/, [105] ende wien soe ic vten
sonden verledechde/, ochte105
[106] wien ic vten despiratien verledechde/, ochte van
[107] doeden die opuerstannesse daden bi dier cracht
[108] die god in mi woude/; dits ghesciet van hen108
[109] vieren/.*
*

videtur .IIIJ. resuscitasse

110-115

[110] Jc maect te lanc om dat ghijt gherne hoert in
[111] wat gheualle dat was dat soe scone was ochte soe111
[112] onmenscheleec / ende der menscheit gods soe ghe-

*

98
99
100
101
103
105
108
110-115
111

96 B ges c. A doe ontfincicker B doe ontfincker selcke mogentheit 97 B verdragen (mochte
uit..ten) dat (d op ras.) 98 blijscap 99 B weenen 100 B in alle 101 B gracien A moghentheiden
B mogentheiden 102 hogere A gratie ontfinc ic 103 B ye; enegerande 104 B alrehande
miraculen die moghende zijn; werken 105 A soe ic sonden ute v. B in wien soe ic sonden
ute* 106 A ute A desperatien B desperacien 107 B doden 108 B gheschiet 110 (B na lanc
ras. van 2 lett.) A van 110 tot 113: streep i.r. 111 A scoene 112 A onmeschelec B
onmenschelec
in ghetempertheiden schijnt af te hangen van verdraghen: ín gelijkmoedigheid, zonder haar
in blijde of droeve zaken, te verliezen.
in lachtere ende in vernoye, is paralleel met in ghetempertheiden dat alleen bliscap ende
rouwe, lachen ende wenen beinvloedt.
in allen manieren sonder rouwe, in alles, wat ook, zonder droefheid er over te voelen.
ende alrehande manieren hangt waarsch. direkt af van 96 doe ... ontfinghicker in, of van
102: die ontfinghic ic.
zonder dat ik er mij over verhief, bewust dat het een loutere gunst van God was.
In plaats van een subst. rechtstr. vw., een onbepaalde relatiefzin.
Vgl. 5, 33 en aant..
Weer toespraak tot den geadresseerde. Deze had om nadere verklaring gevraagd.
dat nl. 95 vlg. De plaats is zeer belangrijk voor de beoordeeling der vis., daar hieruit vooral
blijkt, dat ze bestemd waren niet voor het publiek, maar voor iemand, wien zij in alles wilde
gehoorzamen.
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[113] lijc/; van allen bleuic ie seder onuerwandeleec/.113
[114] Ende ic plach alse god dede/, die al sine werke*114
*
[115] sinen vader op gaf daer hise af hadde/; ende dat
opera obtulit
[116] ic hebbe van heme/, dat ontfinghic van diere
[117] transfiguratien/, ende van anderen siene, in anderen
[118] * manieren van anschinen / daer ic v lest af screef118 [119] ende v eer ghescreuen
*
hebbe, ende vele meer daer
XC-a.
[120] ic || v niet af ghescreuen en hebbe; dats mi*
*
[121] nochtan leet, na dien dat ic uwen wille begare
18 c.
[122] te doene / Ende na dien dattuut mi gherne al
[123] wists/, soe eest mi ouerleet / dattuut niet en wets
[124] dattuus weten wils/.
[125] Jc hebbe op selken tijt onder nacht ende dach125
[126] op drie vren ghesien / dat onverdrachleke ouer[127] scone anschijn onser minnen dijt al es/, Ende
[128] elc anschijn in siere sonderlingher vormen / na
[129] dat ghetamen der sonderlingher ghichten die hi
[130] mi op elke vre gaf; van elker vren doe ende130
[131] * altoes ontfinc ic nuwe ghichten die mi daden
*

59 c.

*

113
114
118

125

130

113 B ye; sider onuerwandelec 114 B alle sine 116 C dan o..; ontfinc ic B vander 118 A
aenscinen B aenschinen A van 118 tot 125: streep i.r. 120 B gescr. B dat mi nochtan leet es
(es erb bijgev.) 121 B beghare 122 A nu gh. B dattuut al gherne C l van al gelijkt op een b)
123 weets 125 B selcken C dach erb. bijgev. A van 125 tot 130: streep i.r. 126 .IIJ. B ges. B
onuerdracheleke C ouerdrachleke (verk vergeten) 127 A aenscijn; die al es 128 aenscijn B
sunderlingher (er op ras.) 129 B sunderlingher gichten 130 op selcke ure B elcker 131 C ic
ontbr. B gichten
Niets kon mij sedert dien storen, doen wankelen. Herhaling van r. 95 vlg.
God = J. Christus; die had zijne werken van zijn Vader; HAD. had de hare van Hem.
Deze plaats is belangrijk voor de wijze waarop de visioenen opgesteld waren: dus in
verscheiden redacties, waarvan er misschien wel eenige verloren zijn. De vriend had alles
over hare visioenen willen vernemen. HAD. verlangt zeer zijn wil te voldoen; het doet haar
spijt, dat hij 't niet allemaal weten kan, hoe zeer hij verlangde het te weten. Zoo schrijven
visionnairen gewoonlijk voor haar biechtvader.
Om toch aan zijn verlangen te voldoen, verhaalt HAD. nog van eenige verschijningen en
visioenen die zij gehad heeft. Eens, in een nacht en dag, is haar 't Aanschijn der Liefde
driemaal verschenen, telkens in anderen, eigenaardigen vorm, volgens de gaven, die de Liefde
haar telkens wilde mededeelen.. De verschijningen zijn telkens aangepast aan wat geleerd
wordt of aan de ziel wordt meegedeeld. Zoo juist zijn alle visioenen van HAD.
ure maal: ieder maal.
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[132] weten hoe verre / ende in welken ieghenoeden ic132
[133] doe ghetreden was / ende ghehoeghet/; ende alsoe*133
*
[134] van anderen reuelatien menechfout / ende van
haec omnia percepit
*
[135] gheeste van prophecien / ende van wesenen der
*
[136] hemele te siene / ende vander erden ende van
XC b.
[137] purgatorien, ende vander hillen/; ende verstannesse
[138] alrehande redenen/ die vandien .iiij. wesenen*138
*
.IIIJ. wesene*
[139] sijn/; ende verstannesse der minnen, hoe hi onse139
[140] minne in hem seluen es / ende vte hem seluen
[141] minne in ons, ende dat die minne dene wile dodet/ [142] ende dandere wile
gheneest/, ende waer bi si de142
[143] mendere kiest ende meerre verstotet. Jc laet
[144] aldus bi alre verstannessen/.144
[145]
[146]
[147]
[148]

*

132
133
138
139

142
144
145

Jc hebbe op selke .iij. daghe / ende also mene-145
ghen nacht gheleghen in op ghenomenheiden / van
gheeste in dat anschijn ons lieues; ende dat heuet
herde dicke also langhe gheweest / Ende oec

132 ieghennoeden 133 A gheterden B ghetreden (tre op ras.); ghehoghet 134 B reuelacien
135 geeste A prophetien B prophecien (uit..tien); C ter h. 136 A eerden 138 B diere van 139
B zijn 141 B deen 142 A die; A van 143 tot 152: streep i.r. 143 mindere B meerre i.r. bijgev.
145 B selcke; alsoe 147 geeste A aenschijn B aenscijn 148 alsoe
in welke streken, in welke liefdetoestanden, hoe hoog ik was verheven.
Dit was niet meer bij die drie verschijningen; maar zinspeelt op andere, die hier worden
samengevat; waaruit zij ook ghichten ontving, vgl. 130 doe ende altoes.
die op die vier wesene: hemel, aarde, vagevuur, hel, betrekking hebben.
Deze plaats is belangrijk voor de opvatting der Minne: God is onze Liefde in zich zelf; en
uit Hem zelf is Hij Liefde in ons: onze Liefde is een mededeeling van zijne Liefde; of: zijne
Liefde treedt als 't ware buiten Hem uit in ons. Wat toelaat: 's menschen Liefde en Gods
Liefde als één Liefde op te vatten, zoodat 's menschen Liefde in Gods Liefde eindigt en
uitloopt als in haar eigen wezen. Vgl. Br. 20.
ende waer bi wijst op het gunst-en genadekarakter der Liefde; wat de ziel, die er het voorwerp
van is, in nederigheid houdt.
bi alre verstannessen: ik weid er niet verder over uit, omdat dit genoeg gekend is; of: omdat
gij dit genoeg weet.
Extazen dus van drie dagen en drie nachten: dat zij in den geest werd opgenomen. Zij heeft
meermaals zoo lange verrukkingen gehad.
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[149] dicke also langhe altemale buten den gheeste/, mi149
[150] ende allen menschen || hier verloren / ende hem in*
[151] ghebrukene: te wetene hoe hi sijns selues daer
[152] pleghet, dat verwent al datmen van hem hebben
[153] * mach / ende dat hi selue gheleisten mach buten153
[154] den gheeste in hem te sine, ende dan en es men154
[155] niet min dan hi es/. Sonder dat te sine / buten155
[156] den gheeste/, sone waren alle die andere vertoe[157] nessen niet teghen dat anschijn / dat ic inden
[158] nuwen troen sach / van onsen lieue; want elc
[159] haddic ghesien / na dat ic was ende een deel na
[160] miere vercorenheit; maer nu saghic dit / ende160
[161] * was gheraect oec te minen coere/, daer ic toe ghe
[162] coren was / dat ic mensche ende god in eenre const
[163] smaken soude/, dat nie mensche doen ne mochte
[164] hine ware al alse god ende altemale was die onse
[165] minne es.165
[166] Die daer op den nuwen troen sat die ic was / hi
[167] was oueral ghedaen alse dat vreseleke wonder[168] leke anschijn, ende het sprac te mi ene stemme

*

149

153
154
155
160
165

149 alsoe A altemael B altemaele (maar e van ae geexp.*); geeste 151 B hi erb. 154 geeste
B en ontbr. 155 niet men A van 155 tot 161: streep i.r. 156 geeste; soene C waren (met e
erb.) A vertoenessen 157 ieghen A aenscijn B aenschijn 158 B lieue (uit lieuen) 159 B ges.;
.I. 160 mer; sachic 161 C gheraet 162 A van 162 tot 165: gekronkelde str. i.r. 163 C menschen;
en 166 A opten (B na was: ende doorgeh.) A van 166 tot 171 str. i.r. 167 ged. 168 A aenscijn
buten den gheeste dit is een hoogere graad dan opghenomen inden gheeste: in die eerste
extaze schouwde en zag ze nog; hier is ze verloren in Minnegenieting, buiten haar zelve en
alle menschen, alleen met God in Liefde. Vgl. b.v. 10, 71: ende mi ghebrac des gheests meer
te siene ende te hoerne, ende ic lach in dien ghebrukene... 6, 82: doe vielic buten den gheeste
van mi ende van al dien dat ic in Hem ghesien hadde, ende viel al verloren in die
ghebruckeleke borst siere naturen der Minnen. Meer in Inl..
buten den gheeste in hem te sine is het ow. van dat verwent, overtreft.
Dan is men één met Hem: de unio sine differentia, niet in zijn, maar in voelen.
Behalve dit; nl.: met Hem buiten den geest dus één te zijn, was de vertooning van dit Aanschijn
het schoonste, hoogste, wat zij ooit te zien kreeg.
Die Troon verbeeldde dus hare algeheele gelijkvormigheid met den Godmensch, de volheid
van hare uitverkorenheid. Vgl. 129.
Die troon verbeeldde dus ook HAD., was HAD. zelf, om hare gelijkvormigheidmet den
Godmensch.
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[169] van groten dondere / alse gheruchte ghelijc ere169
[170] * druust die al verstillen woude sonder dat hare te170
[171] hoerne/, die seide te mi /: Starkeste alre wighe / [172] ende die al verwonnen
heues / ende op heues ghedaen
[173] die beslotene geelheit / die nie ontdaen en was173
[174] van creaturen / die niet en bekinde met ghear[175] beider minnen ende met gheanxender hoe ic god
[176] ende mensche ben. Ende want du coene / dus
[177] coene best ende dus niet ne bughes, soe heetti
[178] coenste / ende soe eest recht dattu mi te vollen
[179] kins/.

*

169
170
173

169 B ger. A eere 171 B horne C alle A wieghe B wighe (een e na i gerad.*) 172 C di; heefs
C heues i.r. B ged. A van 172 tot 180 gekronkelde str. i.r. 173 A gheheelheit B geheelheit;
nye; ondaen 174 ghearbeiter 177 B buges A heeti B heti 179 B kints.
alse gheruchte: wat het gerucht, het geluid betreft: donder als gheruchte.
sonder behalve haar gerucht, om dit te doen hooren, opdat men het hoore.
geelheit = gheheelheit: van den Godmensch. Dit brengt dit vis. in verband met het voorgaande
r. 252.
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Lijst der volmaakten.
Inhoud.
Deze lijst is, weer, geen afzonderlijk visioen. Zij past bij het dertiende en zou moeten
volgen na r. 205: die somme es C ende VIJ. Het is de lijst dergenen die met al drien
wesene volwassen sijn (r. 199); die gheciert sijn ghelijc der Minnen r. 195 en 120.
Dus een aanvulling bij dit dertiende visioen, juist zooals vis. 14 er al een toelichting
van was.
Duidelijk kan men in deze lijst een drieledige verdeeling ontdekken: 1. de
volmaakten vóór HADEWYCH's tijd, tot den 21sten; 2. de gestorven tijdgenooten, tot
den 29ste; 3 de nog levenden; maar hier worden geen namen meer genoemd, tenzij
aan 't slot, in 't algemeen.
Het eerste deel volgt geen streng chronologische orde, al loopt het toch in 't
algemeen van de eerste eeuwen tot de dertiende; zonder dat ieder volgende heilige
ook chronologisch na den voorgaande heeft geleefd.
Zoo is GREGORIUS, de 7de, wel zeker Paus GREGORIUS de Groote, (540-604), wiens
schriften in de ME. zoo bekend en verspreid waren. Men zal wel niet mogen denken
aan een der Grieksche kerkvaders, GREGORIUS van Nazianze (328 389) of GREGORIUS
van Nyssa (332-400). HAD. heeft paus GREGORIUS gekend en gebruikt; invloed van,
of bekendheid met de andere GREGORII blijkt nergens.
Nu volgen daarop de H. Hilarius, zeker de groote Kerkvader, die echter vóór den
h. GREGORIUS geleefd heeft, en bisschop was van Poitiers, van 350 tot 367: hij was
de groote verdediger van de Godheid van Christus tegen de Arianen; en de h.
ISIDORUS, zeker de h. ISIDORUS van Sevilla (570-636) wiens Etymologische werken
ook zeer geliefd werden door de symbolische mystiek; dan weer de hl. AUGUSTINUS,
voor wien we wel geen anderen mogen veronderstellen dan de groote kerkleeraar
(354-430). De hl. MARTINUS, weer de beroemde bisschop van Tours (316-397) eerst
de 12de. Van een streng chronologische orde kan dus geen spraak zijn.
Verwondering verwekt de plaats van den h. PAULUS, die eerst de 14e komt. Men
zou kunnen meenen, dat niet de
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apostel PAULUS, maar een andere bedoeld is. Dit is echter al hierom onwaarschijnlijk,
dat HAD. toch elders in hare werken blijken genoeg geeft van groote vereering voor
den Apostel. Daarom zal de apostel toch ook wel zeker onder de volmaakten vernoemd
worden. Is hier niet de apostel bedoeld, dan zou deze geheel ontbreken, wat nog veel
minder kon verklaard. Overigens, in het weinige dat over dien PAULUS gezegd wordt,
zijn er duidelijke zinspelingen genoeg op den apostel.
Hoe dan verklaard, dat hij zoo laat genoemd wordt? Werd een andere dan de
chronologische orde gevolgd? of werd, althans met inachtneming der drie groote
verdeelingen, binnen elke verdeeling op nog een andere orde misschien gelet? Nergens
toch blijkt welke deze zou geweest zijn: de volgorde der volmaaktheid? Mogelijk,
maar dit komt niet uit, en zeker is, dat met de laatste ook de tijd van HADEWYCH
nabijkomt. Eenige vrijheid heeft HAD. zich wel in de schikking veroorloofd: misschien
heeft zij zelf niet juist geweten in welke eeuw ieder heilige geleefd heeft. En zou 't
niet kunnen zijn, dat zij de namen heeft opgeteekend naar gelang zij haar te binnen
kwamen? dat zij op een zeker oogenblik gemerkt heeft, dat zij den h. PAULUS had
vergeten en hem dan daar vermeld heeft, met een bijzondere lofspraak, dat hi al in
Minnen woende?
In de tweede verdeeling der gestorven tijdgenooten komt de groote visionnaire
HILDEGARDIS de voorlaatste. Wilde nu iemand beweren, dat HADEWYCH nog geleefd
heeft ten tijde van HILDEGARDIS, dan zou dit op geen voldoende steun kunnen
berusten. Zeker is het vreemd dat HILDEGARDIS (gest. 1178) daar vermeld wordt.
Maar bij HILDEGARDIS juist komt niets voor, zooals bij degenen die vóór haar en bij
de ééne die na haar genoemd worden, dat op eenige gelijktijdigheid wijst. Zoo zal
men best doen, die vermelding van HILDEGARDIS onder de afgestorven tijdgenooten,
niet te zeer te urgeeren. Vooral daar nergens blijkt dat HAD. een streng chronologische
orde heeft gevolgd. Zij kan HILDEGARDIS, zooals PAULUS, hebben vergeten. Dit
gebeurt ons zelven voortdurend: waar wij een opsomming wagen, ontsnappen ons
soms de voornaamsten, omdat wij zoeken en dan de minder treffende eerst opduiken.
Wel mag uit de plaats van HILDEGARDIS afgeleid, dat zij nog als een tijdgenoote min
of
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meer kon gevoeld worden, wat moeilijk na de tweede helft der 13e eeuw het geval
kon zijn.
De lijst besluit met de opsomming der nog levende volmaakten volgens landstreken,
volgens voornamen: slechts enkele voornamen, lang niet alle, worden opgegeven.
Een laatste bemerking volgt, waarvan de zin niet heel klaar is; maar waarvan de bet.
schijnt te zijn: ‘ik zou nu geen tijd, of gelegenheid, hebben om u het leven van al die
volmaakten te schetsen; daarom weet ik niet wat baat gij er aan hebt, zoolang gij hun
leven niet kendet.’ Is dit soms een beleefde wijze om de geadresseerde te zeggen:
wat kunt gij met al die namen doen? wat hebt gij er aan? en een uiting van HAD.'s
eenigszins wrevelige stemming, waarmee zij die verlangde lijst heeft opgesteld?

Algemeene beschouwingen
Over de authenticiteit van deze lijst, de beteekenis voor de tijdsbepaling van HAD.
wordt in de INLEIDING gehandeld. Hier volgen slechts enkele algemeene
beschouwingen, die bij deze lijst passen.
1. Zonderling is dat de getallen niet overeenkomen! In vis. 13 spreekt ze van honderd
zeven volmaakten: daarvan waren er in den hemel maar 29; op aarde leven er 56. In
het veertiende visioen staat ook als samenvatting van de nog levenden: In dese lvj.
namen. Telt men ze echter op, dan zijn er 57. Men kan niet zeggen, dat HAD. toen
zij in 't 13de visioen het getal opgaf, zich zelven er niet had bijgerekend, wel echter
in de opsomming. Want waar zij na deze opsomming samenvat, zegt ze weer in dese
56 namen, en onder die namen komt de hare ook voor; zoodat ze wel tot die 56
behoorde. Ik hecht aan dit klein verschil niet het minste belang: HAD. kan zich vergist
hebben, één te veel hebben vermeld. Een vergissing van een kopist is ook onmogelijk:
omdat de getallen zich gewoonlijk controlleeren laten, b.v. zegt ze eerst: in Brabant
elf, en dan ontledend: drie mannen, zes maagden, twee weduwen. Een vergissing
ware alleen mogelijk bij: in 't lant van loen woenter .IIJ., die sijn nonnen; dan zou
.IIJ. staan in plaats van .IJ.; wat ik niet waarschijnlijk acht.
De verhouding der getallen is ook vreemd: slechts 29 voor al de verloopen eeuwen,
maar 56 voor haar eigen tijd! HAD. moet dan wel overtuigd zijn geweest, dat haar
tijd een
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bijzonder vurige, een hoogst-godsdienstige en begenadigde was. Nu, de dertiende
eeuw was een groote eeuw, die ten onzent ook zeer vele heiligen heeft voortgebracht.
De levendige extatische beweging, waarin wij HAD. moeten plaatsen, kan die
overtuiging in haar hebben vastgezet. Voor de toekomst echter zijn er slechts 22! En
van die 22 lagen er al 11 in de wieg toen HAD. schreef, 6 liepen nog spelen, en 5
zouden nog geboren worden. Misschien werden in HAD.'s omgeving, en door haar
zelf, eschatologische theorieën gehuldigd, en meende zij dat het einde der wereld
aanstaande was.
2. Bij het GEBRUIK van deze lijst voor de tijdsbepaling van HAD., dient vooral gelet
op het volgende:
Men moet niet het zekere of waarschijnlijkere opgeven voor het minder
waarschijnlijke of onzekere.
Zoo zal men niet uitgaan van ver Leyse en mijn vrouw Nazaret (174) en deze
laatste zonder meer identifieëren met Beatrix van Nazareth. Want, behalve dat de
zin met die namen in hs. C ontbreekt, zoodat hij in A als glossa uit een ander hs. kan
zijn overgenomen, is nog niet duidelijk wat mijn vrouw Nazaret eigenlijk beteekent.
En zou men nu daarvan willen maken: mijn vrouw de priorin van Nazareth, dan ware
daartegen dat BEATRIX niet eens priorin is geweest.
Weinig meer is er te halen uit de meeste andere namen. Voor Maria, kluizenares,
die vroeger non was geweest, heeft men wel eens Maria van Oignies voorgesteld;
maar deze is nooit non noch kluizenares geweest.
HILDEGAERT is zeker HILDEGARDIS van Bingen. Maar, zooals reeds gezegd, het
ware ongeoorloofd uit haar plaats onder de gestorven tijdgenooten meer te willen
afleiden, dan dat zij nog door HAD. kon gevoeld worden als eenigzins tot haar tijd,
den tijd der extatische vrouwenbeweging, te hebben behoord. Om de reeds vermelde
redenen meen ik, dat men niet beslist kan staande houden, dat HAD. nog in haar tijd
zou zijn geboren; al volgt er wel uit, dat men HAD. toch binnen de eerste eeuw na
HILDEGARDIS' overlijden moet zoeken.
Zoo blijven alleen twee namen over, die iets bepaalds voor een geschiedkundig
onderzoek kunnen opleveren: HENDRIK van Breda. (177) en meester ROBBAERT
(193). De eerste moet een heer van Breda zijn geweest; de tweede
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een berucht inquisitor, om hetgeen over hem wordt meegedeeld. Twee HENDRIKKEN
van Breda zijn mogelijk; een inquisitor ROBERT is bekend, die aan 't gegeven
signalement ten volle beantwoordt. Hij vertoefde ook in onze gewesten ten tijde van
den tweeden HENDRIK van Breda. Hierover heb ik breedvoerig gehandeld in Dietsche
Warande en Belfort 1921. I blz. 455 vlg. Meer in de INLEIDING.
2. HAD. spreekt ook van een grau monic (170) en van een predicaer (215); meermaals
van beghinen. Beghine nu was een spotnaam door het volk aan de aanhangsters der
extatische vrouwenbeweging gegeven. Hij komt eerst einde der 12e eeuw op. Niet
voor ± 1230 begint de naam in de officieele documenten op te komen, zonder
spottende beteekenis: mulieres, vulgo dictae beghinae. Bij HAD. is het geen spotnaam
meer. Hierover heb ik gehandeld Dietsche War. en Belf., 1922, blz. 44 vlg. overdruk.
Zie hierover D.J.M. PHILIPPEN De Begijnenhoven, blz. 38. in Dr J. GREVEN Anfänge
der Beginen, Munster i. W. 1912, blz. 27 vlg.
grau monic zou, evenals predicaer, technisch kunnen bedoeld zijn. Grau monic
is dan een Franciskaan. De Franciskanen zijn begin der dertiende eeuw gesticht. Over
de aankomst der Franciskanen in onze streken handelt P. CLAESSENS L'ordre
Franciscain en Belgique, Précis hist., 1882, p. 606, vlg. Hunne eerste huizen waren:
Tienen, 1226; Leuven, 1228; Brussel, Diest, 1228; S. Truiden, 1230; Mechelen,
1231.
Maar het is ook heel goed mogelijk, dat grau monic niet meer beteekent dan
Cistercienser: die werden ook grauw monniken genoemd. Deze beteekenis wordt in
't Mnl. Wdb. niet opgegeven; toch gelden de meeste voorbeelden daar vermeld van
de Cisterciensers, en niet van de Franciskanen. Zoo het citaat uit Beatrijs 1027: Grau
abyt dede hi (nl. de abt) hen an, want de Franciskanen hebben geen abten, wel de
Cisterciensers. Zoo het citaat uit Lutg. II, 1275 een grauwe nonne LUTGARDIS was
Cistercienserin.
En zoo ook kan predicaer wel, technisch, een predikheer, lid der dominikanenorde,
beteekenen, maar hoeft dit niet noodzakelijk: bedoeld kan zijn een priester, die het
prediken zich tot een bijzondere bediening had gemaakt. Als zoodanigen kennen wij
mannen, die in de extatische beweging een voorname rol hebben gevoerd, als Nic.
de LIRA, THOMAS
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van CANTIMPRÉ, JACOB van VITRY, dien MARIA van Oignies, in haar ijver om 't
woord Gods te verkondigen, beschouwde als haar plaatsvervanger en haar prediker,
enz. Zie Leven van Maria van Oignies, AA. SS. Jun. IV, 667 in het supplementum,
en vgl. GREVEN o.c. blz. 55-56.
Het gebruik dezer woorden is dus wel geen hindernis om HAD. nog in 't begin der
13e eeuw hare Visioenen te laten schrijven. Lastiger is 't woord begijn. In deze zal
het best zijn, niet bij één enkele bijzonderheid te blijven, maar alle in hun samenhang
te beschouwen en na te gaan omtrent welke jaren zich alle best samen verklaren
laten.
3. Geheel de geest van deze lijst laat zich ook best verklaren in de eerste helft, of het
midden der dertiende eeuw: het is duidelijk de geest der extatische vrouwenbeweging,
en nog wel in hare ontwikkeling, vóór ze in bepaalde curtes of in Begijnhoven was
uitgeloopen. Zie Dietsche War. en Belf. 1921, blz. 38 van overdruk: de geestelijke
atmosfeer van de lijst der volmaakten.
4. Het mag ook verwonderen dat sommige der best bekende heiligen uit de dertiende
eeuw, bijvoorbeeld, de hl. LUTGARDIS of MARIA van Oignies of CHRISTINA de
Wonderbare, enz. niet op die lijst voorkomen. Wel zou men van anderen, als b.v.
van ALEYDIS van Schaerbeek of van BEATRIX van Nazareth mogen vermoeden, dat
zij bedoeld worden waar er spraak is van .J. alyt, .J. Beatrys. Maar de andere? Hoe
dit uitgelegd?
Hier kunnen wij natuurlijk maar gissen.
Het treft al, vooreerst, dat HAD. naar verhouding, veel minder namen van vrouwen
noemt dan van mannen. Ze had van 56 volmaakten gesproken: daaronder zijn 24
mannen en 32 vrouwen. Waar ze nu de namen opgeeft vermeldt ze 23 namen van
mannen (dus, vreemd! één enkel man wordt niet met zijn naam genoemd) en slechts
19 namen van vrouwen; zoodat dertien namen verzwegen worden. De vrouwen van
Vlaanderen en Brabant samen nu zijn juist 13. Heeft ze die namen verzwegen? Heeft
zij niemand uit haar naaste of uit de bekende omgeving met haar naam willen bekend
maken? En zou daarin de reden liggen, waarom de naam van sommige van die
heiligen niet op haar lijst voorkomt? Best mogelijk, alhoewel toch weer in Brabant
van geen nonnen, maar alleen van maagden en weduwen gesproken
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wordt. Maar ook die kunnen kloosterzusters geweest zijn, althans de maagden.
Of zullen wij moeten veronderstellen dat HAD. hare visioenen schreef vóór den
tijd van deze heiligen? Einde twaalfde, begin dertiende eeuw? Maar toen leefde toch
al Maria van Oignies. Indien dit de eenig mogelijke verklaring ware, zou dit natuurlijk
een sterk argument zijn ten voor deele van nog een vroeger vervaardiging der
Visioenen dan ik heb aangenomen, Maar 't spreekt van zelf dat andere verklaringen
lang niet uitgesloten zijn.
Of zouden wij, verder, moeten aannemen, dat HAD. de in abdijen levende vrouwen
minder gekend heeft? Of dat haar sympathieën bepaald gingen naar de vrouwen die,
zooals zij zelf, buiten de kloosters die extatische beweging aanhingen? Wat daarom
niet beteekent, dat ze de in kloosters levenden zou miskend hebben! Wij moeten ook
bedenken dat de heiligen, die in kloosters leefden, meer kans hadden om een biograaf
te vinden; zoodat de namen van dezulken ons nu bijzonder zijn overgeleverd. Maar
waren ze in hun tijd ver buiten hun kloosters bekend? Nu beschouwen wij ze als de
grooten, omdat de anderen verdwenen zijn. Maar was dit zoo in hun tijd? Konden
in bepaalde omgevingen niet anderen hooger hebben gestaan of bekender zijn
geweest? al zijn hunne namen verdwenen, daar zij geen biograaf hebben gevonden.
Ja, is dit niet het geval geweest met HADEWYCH zelf?
Dit zijn enkele gissingen, om het achterblijven van sommige namen te verklaren.
Men zou er nog een paar andere kunnen bijvoegen. In alle geval, uit dit verzwijgen
kan niets gehaald worden voor de tijdsbepaling van HAD.'s visioenen. Het zwijgen
van den naam b.v. van de hl. LUTGARDIS, gesteld zelf dat HAD haar zou gekend
hebben, kan niet alleen uitgelegd omdat HAD. vóór LUTGARDIS' tijd zou geschreven
hebben, maar ook omdat LUTGARDIS, toen HAD. hare visioenen opteekende, nog in
't leven was, en HAD. geen bekende, levende personen wilde noemen.

Beoordeeling.
Het valt niet te ontkennen, dat deze lijst in meer dan een opzicht bevreemden moet.
Wat ook de visoenen al wonderbaars bevatten, deze lijst is wel het wonderbaarste.
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Wat ons eerst al onaangenaam aandoet, is het feit zelf van zulk een lijst: hoe iemand
er toe komen kan, zulk een reeks namen op te stellen van personen, die tot de algeheele
volmaaktheid zijn opgeklommen. Maar dit gevoel vermindert toch al eenigszins,
wanneer men bedenkt; dat zoo iets met den aard der visioenen zelf die hier gegeven
worden samenhangt. Het dertiende visioen als visioen, als alle visioenen hier vermeld,
is wel zonderling, maar behoudt toch een zekere dichterlijke grootschheid en
schoonheid. Daarmede echter was ook zulk een lijst verbonden. Zoo hangt die met
de heele visionaire literatuur uit dien tijd samen. En hierin is HAD., de toch zoo sterke
en zoo hoogstaande vrouw, wel een kind nog der Middeleeuwen. Om die lijst te
beoordeelen, moet men zich dus eerst al verplaatsen in de geestelijke atmosfeer,
waaruit die visioenen zelf geboren zijn.
Wat dit onaangenaam gevoel nog versterkt, zijn wel de zonderlinge dingen, die
over sommige personen worden meegedeeld. Maar ook die indruk vermindert,
wanneer wij het volgende overwegen:
Vele inderdaad groote heiligen, met Maria aan het hoofd, worden er toch in
vermeld. Zoo vier groote mystieken: de hl. Gregorius, de hl. Hilarius, de hl. Isidorus,
de hl. Augustinus, met ten slotte den hl. Bernardus. Daarbij populaire heiligen, als
de hl. Martinus; of andere in onze gewesten vereerde heiligen, als de hl. Brigida van
Schotland, en de hl. Amalberga.
Daarneven vermeldt zij er anderen, die niet als heiligen vereerd worden en ook
niet door haar heiligen worden genoemd. Maar ook in dezen kunnen wij verschillende
invloeden aanwijzen, die al het vreemde wat over die personen verhaald wordt sterk
verzwakken.
Daar is b.v. die zonderlinge Constans, die veertig jaren op handen en voeten kroop.
Dat moet uit een of ander legendenboek over de Oudvaders, over de monniken en
eremieten uit de woestenijen van Egypte of van Palestina getrokken zijn. Zulke
werken, als b.v. Vitae Patrum, Historia monachorum, Historia Lausiaca van Palladius,
Pratum spirituale van Joannes Moschus, met andere zeer talrijke biographieën van
heilige monniken, werden nog in de Middeleeuwen gretig gelezen, vooral in de
verzameling die Simeon Metaphrastes er in de tiende eeuw van vervaardigd
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had, onder den titel Vitae Sanctorum, waaruit de exempelen-literatuur dan overvloedig
heeft geput. Die Constans is zoo een Oudvader geweest, want een van zijn broeders
komt hem bezoeken, en hij richt tot hem het woord met de toespraak: Vader. Wat
een vreemd leven die Constans ook leidde, vreemd was het niet voor de
Middeleeuwers. En zoo wordt zijn voorbeeld nog met lof aangehaald in een van
TAULERS authentieke Sermoenen: Ascendit Jhesus in naviculam (in de uitgave van
Ferdinand VETTER Die Predigten Taulers, 1910, blz 174). Also liset man von einem,
gieng in den walde vierzig jor uf henden end uf fussen, und stot von ime das er nie
gotlichen trost enbefunde: do ist inkein twifel an, er enhette me gotliche trostes wan
tusent ander; aber im engenugte nut, er hette es in der aller hochster wise do man es
muge haben...’
Misschien heeft TAULER dit uit HAD; want zijn bericht vat juist samen wat HAD.
over hem meedeelt. In alle geval bewijst dit, dat zelfs een TAULER door zulk een
leven niet geërgerd was. Integendeel. Daarbij moet men ook steeds weer bedenken,
dat mannen als CAESARIUS van Heisterbach, JACOB de Voragine, THOMAS van
Cantimpré, in hunne exempelen soms nog heel wat zonderlinger zaken vermelden
en met lof ter bewondering, zooal niet ter navolging, voorstellen. Zulk een
beschouwing kan al heel wat den ongunstigen indruk door deze lijst van HAD. in
sommige plaatsen verwekt te haren gunste wijzigen. De Middeleeuwers waren, ja,
Middeleeuwers. En dat ze zulke feiten bewonderden bewijst den eenvoud van hun
geloof, dat niets vreemd of overdreven vond, wat ter eere van God werd gedaan.
Zij zochten ook de heiligheid nog veel meer in buitengewone boetplegingen, die
wij toch wel kunnen goedkeuren om de goede bedoeling waarmede zij werden verricht
en om de hooge liefde die er uit spreekt. Over dit ascetisch leven der eremieten in
de ME. kan men lezen, b.v. Louis GOUGAUD, O.S.B. La vie érémétique au Moyen
Age, in Revue d'Ascét. et de Mystique, 1920, blz. 229 vlg. of nog in hetzelfde
tijdschrift, 1923.
In 't begin der dertiende eeuw leefde te Villers de monnik ARNULFUS wiens
boetplegingen nog aan die van Constans herinneren. AA. SS. Jun. V, 610 vlg. Ook
in de Chansons de Gestes is er meermaals spraak van eremieten, die dergelijke
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boetplegingen beoefenden. In Girard de Roussillon b.v. wordt van een eremiet gezegd,
dat hij placht te bidden uitgestrekt over den grond, op zijn naakte knieën en ellebogen.
(Uitg. Paul Meyer, blz. 235.)
Wat over die Jonkvrouw Geremina verhaald wordt zal ook al minder zonderling
voorkomen, als men daarbij denkt b.v. aan Christina de Wonderbare, van wie iets
dergelijks is overgeleverd.
Het gebeurde met de jonkvrouw Sara, een geboren Jodin, staat in verband, met de
exempelenliteratuur uit die dagen, waarin Joden en Jodinnen nog al een ruime plaats
innemen. Vgl. b.v. THOMAS van Cantimpré, Bonum universale de Apibus, l. II, c.
XXIX, de bekeering van een Rachel.
Honorius die op een steenrots in de zee verbleef, is ook al geen uitzondering:
eremieten zochten gaarne de eilanden in de rivieren en de zee op, om er in de
eenzaamheid God te dienen. Zie hierover b.v. Louis GOUGAUD a.c. blz. 223 vlg. In
de 12de eeuw leefde een Barthelemy op het eiland Farne, dat een beroemd oord voor
eremieten was. Anastasius (a.c. blz. 220) leefde op het eiland Tombeleine. In den
prozaroman van Tristan, ook in de Reis van S. Brandaen en in het duitsche Lied van
S. Oswald is er spraak van eremieten, die op een eiland midden in de zee verbleven.
Verdere Literatuur hierover zie GOUGAUD, a.o. blz. 224.
De Jonkvrouw Lane, van Keulen, die met HAD. door geesten, enz. in verbinding
stond, is ook een motief, dat in de hagiographische literatuur niet onbekend is. Zoo
stond b.v. ELISABETH van Spalbeek in verbinding met een Maria van Rijsel. Zie b.v.
RAISSIUS, Auctarium in 19 Nov. 2, of FISEN, Ep. Leod. II, 18.
Wel onder invloed van de Kruistochten, die het Westersche christendom in
betrekking met het oostersche hadden gebracht, worden de eremieten of monniken
vermeld, die op den berch, of op den muur te Jerusalem verbleven. De bergstreek
tusschen Jerusalem en den Jordaan was van in de vroegste eeuwen een der vermaarde
woestenijen van Oudvaders. Ten tijde van de Kruistochten zullen er daar nog wel
verbleven hebben, en de Kruisvaarders zullen bij hun terugkomst in hun land over
hunne wonderbare levenswijze menig verhaal hebben verspreid. In verband hiermee
dient opgemerkt, dat C r. 171 heeft: berch, waar A en B
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hebben: opten muer Verder r. 195 heeft C op die mure; A en B weer: opten muer.
Met op den berch zou men heel die bergstreek kunnen verstaan, of in 't bijzonder
den Olijfberg; maar opten muer? Leefden die daar soms als stylieten? Muer zou ook
de beroemde rotswand kunnen zijn in de woestijn op den weg naar Jericho, waar
juist veel eremieten verbleven. Op een foto lijkt die rotswand treffend op een muur.
Over die monniken van Jerusalem, zie b.v. POURRAT, La spiriualité chrétienne I,
blz. 439 vlg.
De sonderse die vermaect es in enen mure zinspeelt op de im muratio van
kluizenaars en kluizenaressen. Ook al een gewone boetpleging: dat waren de inclusae
in technischen zin, die belofte aflegden hun leven in een kluis door te brengen zonder
er ooit uit te komen. Zij werden er dan ook practisch ingemuurd. Zie hierover mijne
opstellen Dietsche Warande en Belfort, 1922, blz. 97 overdruk. Over de plechtigheden
bij die inmuring gebruikelijk zie F. SAINTE-MARIE FERRIN, La belle Vie de Ste
Colette, blz. 72.
Verder heeft HAD. nog Levens van Heiligen gelezen. Wat zij over den H.
Augustinus meedeelt zal ze wel nergens gevonden hebben. Het is een toepassing van
het leven der Hoogste Ontrouwe, waarvan in Vis. 13, 163 vlg. Zij spreekt ook nog
van wonderbare dingen die zij weet over den H. Martinus en die niet in zijne vite
staan. Over de vele levens van dezen populairen heilige zie b.v. ULYSSE CHEVALIER,
Répertoire des Sources historiques du M.A. i.v.
Indien wij nu, bij de beoordeeling van deze lijst, al deze bijzonderheden vóór
oogen houden, zullen wij die ook beter gaan begrijpen en er minder door gestoord
worden. Wij moeten daar niet als rationalistische twintigst-eeuwers gaan
tegenoverstaan; maar alles verplaatsen in de Middeleeuwen, en bepaaldelijk in de
geestelijke omgeving van de extatische vrouwenbeweging uit de eerste helft der
dertiende eeuw. Zie verder INLEIDING Hadewych volgens de Visioenen.
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Dit sijn die volma||ecte ghecleedt ghelijc minnen/*
Die hadewich sach elc met sinen seraphinnen/:

*

19 a.

[1] MAria die yerste/.
[2] § Johannes baptista dander/.
[3] § Johannes ewangeliste die derde/.
[4] § Maria magdalene die vierde/; hare haesteghe *
[5] minne die veruolghedese te haerre groetheit /,5 [6] ende gaf hare alle dinc
diese volmaecte in die
[7] .IIJ. wesen / die ene sijn /.7

*

Magdalena

[8] § Sente Peter die vijfte/; die was in voller
[9] minnen ghefundeert/.
[10] * § Sente Jacob die seste; die hadde .XXVIJ. hogher*10
[11] reuelatien van gode / sonder die hi hadde op den
[12] berch van thabor vander transfiguracien /: die
[13] was die yerste/. Diere hadde hi .VJ. binnen ons
[14] heren leuenne, ende na sijnre doet .XXJ. alle
[15] vanden wonderen ons heren/, sonder andere mene[16] * gherande zuete gheuoelnisse/ die hi allen vren
[17] wel na hadde, seder dat hi den heileghen gheest
[18] ontfinc/; dat en wert nie vre van hem ghe[19] bluust/. Soe en dedet oec van en gheen der

*

5
7
10

Dit opschrift met rooden inkt staat alleen in C en is natuurlijk niet oorspronkelijk. In plaats
van rangtelwoorden hebben A en B overal hoofdtelwoorden als .I. .IJ. .IIJ. enz. en geen par.
C twee regels hooge, blauwe versierde M. A en B twee regels hooge roode M. B heeft hier
ook randglossen: S. Jacob .VIJ., Gregorius, Ysidorus, Augustinus .X., nota bij r. 85; Mertinus
.XIJ. Constant .XIIJ.; Beatus Paulus.
B .I. ontbr. 2 A Jhoannes (?); babtiste 3 Jan 4 B haestege (ghe op ras.) 5 vervolghese A hare
B harre 6 A volmaecten B volmaecte (uit., ten) 7 wesene; .I. 8 C voller: r erb. bijgev.; volle
9 A gefondeert B gefundeert 10 B hogher ontbr. 11 opten 12 transfiguratien; 13 díerste C
Dat; haddi 14 leuene; siere; al 15 B menegerande A van 15 tot 21: str. i.r. 16 A suete A
geuoelnesse B gheuoelnesse: alle 17 sider A heilighen B heiligen B geest 18 ne A nye;
gheblusschet 19 A doet B deet (ee onduid. op ras.) A van geen der B geen van den ap.
vervolghedese bet. hier, meen ik: zette ze aan (charitas christi urget me! van den h. PAULUS).
.III. wesene hier en verder, waarvan spraak in vis. 13, r. 117 vlg.
Sinte Jacob Deze lof over s. Jacob getuigt van hooge vereering voor hem. Leefde HAD. soms
in een parochie, bij een godshuis, aan dien heilige gewijd? Zij had het vierde visioen op zijn
feestdag.
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[20] apostelen/ sonder van drien/. Maer die en noemic20
[21] v niet/, om dat haer confuse waer, dier swighic nv/.
[22] § Sente Gregorius die .VIJ.de die in allen drien
[23] ouer volmaect was/.23
[24] § Sinte hilarius/ die .VIIJ.de dien menech ver[25] holen guet ghesciede van gode/ ende die in allen25
[26] ouer gherecht was/.
[27] § Sente ysidorus/ die .IX.de: die was so volmaect
[28] * in allen doechden/ dat al dat men van hem wist
[29] was als een dau bi anderen stormen, || soe ouer*29
[30] groet was hi van allen goede.
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]

§ Sente augustijn die .X.de; hi gheuoelde int*31
ander iaer vore sijn doet dat hem wart op een
vre soe wee van minnen/ dat hi soe verdoelt wart
op die vre vore minne, dat hi gheuoelde verteghenheit van minnen; ende daer sach hi der minnen
groetheit bi sijnre cleinheit/. Daer viel hi in onthopenisse van minnen/, Hoe ende waer mede hi der
groter minnen ghelijc soude werden/.

[39] na die helle die hi doe smaecte Soe viel hi39

*

20
23

25
29
31

39

20 A noeme ic B noem ic 21 hare confuse; was; diere B zwigic 22 B heeft hier zeuene 24
A ylarius B hylarius; menich A verhoelen 25 goet B gesc. A alle 26 B ger. 27 A vóór .IX.
had XI geexp.; soe 28 wiste 29 alse .I. 31 augustinus; hi veruolghede in dander 32 sine A
doot; ene 36 grootheit(?) B bi op ras.; siere (A na hi staat op geexp.); onthopenessen 37
waer met mender gr. 38 B gel. 39 Na die A hille
Wie deze drie apostelen waren en of dergelijke meening elders in de ME. verspreid was, is
mij onbekend.
De hl. GREGORIUS de Groote, de hl. HILARIUS, de hl. ISIDORUS Hispalensis, de hl.
AUGUSTINUS waren de groote mystieke schrijvers, wier werken in de ME. het meest gelezen
werden. Dit zou van belang zijn voor de bronnen van HAD.
in allen nl. wesenen; of eenvoudig: in alles.
als een dau bi anderen stormen; als een dauwdrop in een storm, als een verfrissching terwijl
het elders stormt (?)
Over hetgeen hier van den hl. AUGUSTINUS gezegd wordt is verder, naar mijn weten, niets
bekend. Het is overigens een toepassing van het leven der hoogste ontrouwe waarvan in vis.
13, 163 vlg..
helle dit eerste leven was als een hel. Zoo ook in Br. 22, 169 vlg.
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[40] int vagheuiere met enen groeten toeuerlaet ende
[41] wart soe fier / Dat hi haer alle minne wesen41
[42] woude / ende soude / ende dat hi haer oec wael
[43] ghewassen soude. ende daer quamen oec ander
[44] heileghen te hem dien troesten op die vre die sijn
[45] vriende waren /. Sente iohan ewangeliste ende
[46] * andere sine hemelsche vriende wel si .IX. ende46
[47] rieden hem dat hi zijn recht sette ieghen minne/,47 [48] hi soude verwinnen/.
Ende doen vertoende hem
[49] seraphin der seraphinne / ende seide /: Als du49
[50] * effene weghes / ende alle dinc dat haer gheues
[51] ende dien du mins in sine stat settes, soe en sal di51
[52] nieman buten hem kinnen / noch hem buten di /.
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]

*

41
46
47
49
51
55
58

Doe quam hi buten alle twiuel / ende viel in
allen stormen van ontrouwen/, dat hi der minnen
gheen recht van vordeel en woude gheuen/. Daer55
inne bleef hi alle vren tot sijnre doet: al en bleef
hi alle vren niet in die verweentheit || hi bleef int*
rike ende in die werke/. Ende doe gheuoeldi hi58
der wesene vander driuoldicheit in gherechtecheiden ende in minnen/.

40 vagheuier A .I: groten 41 hare al 42 hare; wel 43 andere 44 A heiligen B heilegen; diene;
sine (A op ras.) 45 sente ontbr. 46 C hemelsche erb. 47 A sijn r. B iegen 48 C vertoende:
ver erb.; doe 49 B zer. tweem. B ende: e op ras (rood eraf gekrast) alse 50 B weges; allen
dinghen A hare B geu. 51 C ende erb. C mins op ras. A in dine; B in sine (uit dine*); sets
52 niemen A kennen 53 B Doen; allen twifele 54 storme 55 A geen B van rechte geen vordele
A vordele geu. 56 in; tote A siere B sire 57 B verwentheit 58 C rike erb.; inde; gheuoelde
59 C wesene: e van ne erb.; drieuoldecheit B ger.
alle Minne I.e. al Minne, geheel Minne.
wel si IX minstens negen waren zij.
Zooals de ontrouwen; zijn recht tegenover haar doen gelden.
Vgl. vis. 12, 85; effene weghes: als gij gelijk beschouwt...
di gij zult nl. geheel in Hem overgaan.
gheen recht van vordeel hij zou niet toelaten dat M. met recht kon zeggen, dat hij niet genoeg
deed, dat zij meer deed.
int rike der Minne waarschijnlijk.
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[61] § Een Joncfrouwe ende hiet geremina die .XJ.te:61
[62] si was alle vren binnen .ix. iaren met so groter *
[63] * persen van minnen datsi in gheenre wisen rusten
[64] en mochte noch der minnen vergheten/. Si dede
[65] hare dicke alse wee ochte si in arbeide van kinde
[66] ghinghe/ Ende dat hare alle hare lede waenden
[67] spliten /; ende wart soe gruwelic wijt / dat hare
[68] dochte dat si verslant alle die helsche te ver-68
[69] deruene mitter nuweheit hare minnen, ende die69
[70] eerdsche te voedene ende te hoedene elken in
[71] sijn ghetamen; ende alle die hemelsche verslantse
[72] oec ende verwandelse in nuwer glorien/ ende droech72 [73] om met nuwen
tronen/ Ende si was dicke alse73
[74] sterc dat haer niet te voren staen en mochte, Ende
[75] also snel dat se alle minnaren doede Ende leuende
[76] verrechte te mids/. Soe stijf stonden hare die76
[77] hande altoes dat hare dochte dat alle ertrike

*

61
68
69
72

73
76

61 Ene A heet B hiet (uit heet); ierenina 62 A na uren: buten geexp.; in soe 63 B perssen;
dat se; i. gh uren 64 A vergheuen (maar u geexp. erb. t) 65 B also (o uit e); arbeite 66 A
ghinghe B ginge A alle de lede wanen B dat hare die lede w spliten (spl. op ras.) 67 C wart
erb.; gruweleke B haer 68 datse; hilsche 69 metter B nvheit; haerre 70 A aerdsche B erdsche
B huedene elcken 71 A al de h. 72 verwandelese droechse 73 omme; Hare was oec dicke
alsoe 74 hare 75 alsoe C se erb.; dode 76 B mits 77 A handen B haer; al A aerdrike B erterike
Geremina dat zij de hl. Germana van Bar-sur-Aube zou zijn, meen ik niet. Niets dergelijks
wordt van deze in haar leven verteld. (AA, SS. Oct. I, 35).
Vgl. HAD. over haar zelf 10, 39 vlg. 10, 266 vlg.
te verdervene om ze te ‘verderven’ in 't verderf storten, zooals God.
droech om met nuwen tronen bedoelt misschien: verhooging hunner glorie, door heerlijker
tronen verzinnebeeld (?); dus synonieme uitdrukking voor verwandelse (verwandeldese) in
nuwer glorien. Dan wordt bedoeld, dat de zaligen daardoor een gloria accidentalis verkregen,
zooals b.v. HAD.'s geestelijke Bruiloft, in het 12de vis... Maar de uitdrukking is vreemd. Zulk
een nuwe troen had ook HAD in vis. 14. Merk echter op, dat het maar was: dat hare dochte.
wat hier gezegd wordt, komt ook voor in 't leven van CHRISTINA de Wonderbare.
verrechte te mids: verrechten misschien in de beteekenis: aantasten; dat zij alle scharen van
minnaren, levende en doode, te midden hadde overvallen (in wedstrijd ermede) snel dan, als
episch epitheton: dapper.
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[78] * verdraghen niet en mochte hebben leuende en78
[79] * hadse leuende minne niet onthouden/ Die onsterf[80] lijc is/. Na die .ix. iaer soe hadse .viij. iaer also
[81] sinkelike minne ende alsoe een ghenoechde mitten81
[82] heileghen vader / Ende mitten sueten soen
[83] ende mitten claren heileghen gheest, dat se al
[84] minde dat si minden ende dat si wrac dat si
[85] wraken /; Ende dat si liet alle dinc ghescien *
[86] sonder || wonder ende sonder iamer Ende si en *
[87] minde doe niemanne dan die die si inden wesene
[88] kinde van minnen inden hemel / ende op der
[89] eerden, dode Ende leuende ende ongheboren/. doe
[90] was hare alle anders al eens, als mi nv wel na es/.90
[91] doe volwiesse die minne in die volmaecte wesene.91
[92] van haren beghinne en segghic niet/; Want het
[93] * was scone/ ende groet ende met gherechter oet[94] moedecheit. Maer aldus ghedane was hare hoechte/.

*

XCIJ-a.

*

60 c

omnia fecit cum domino
sine miseria etc.
*
19 d nullam animam dilextt

[95] § Sente martijn die .xij.ste: hi was soe ghefun-*95
[96] deert in caritaten van gronde in minnen dat die

*

78
81

90
91
95

79 onsterfelec 80 alse 81 C sinkeleke: eerste ke erb bijgev. A ghenoechden B ghevoechde
(aan v werd verb.); metten (in B erb.) 82 A heilighen B heilegen; metten A soeten B zueten
A soene B sone 83 metten A heiligen B heilegen; geest 84 A dat se B dat si (uit se*) 85 Ende
si liet B gesc.. 86 B iammer 87 C niemanne: ne erb.; niemene C tweede die erb. 88 C kinden
A opter 89 erden C dode erb.; doede 90 alse anders al eens (B alleens) C al; alse mi 91 C
wesene: slot-e erb.; volwiese de m. 92 seghic 94 C ghedane erb.; Mer dus ghedaen (B ged.)
was dat hoechste 95 merten; ghefondeert 96 A gronden B gronde (uit.. den) van m.
verdraghen misschien eenvoudig: dat niemand ter wereld het zou hebben kunnen verdragen,
en in 't leven blijven.
sinkelike Minne. Een woord dat nog elders bij HAD. voorkomt. Br. XX, 126 heet het van de
Liefde: si es soe sinckeleec in hare selven, si doet al ghenoeghen in hare nature. Moet zoo
iets beteekenen als: vast gegrondvest in de diepste zaligheid, zoodat niets die rust of zaligheid
nog storen kan; verzonken in den Liefste.
Zoo iets toch had HAD. ook beleefd in vis. 13.
volwiesse of var. volwiese schijnt niet meer dan het imperf. te zijn: volwies; of: die M. deed
haar volwassen?
De hl. MARTINUS, bisschop van Tours († 397 of 401), een der populairste heiligen uit de
ME.: in caritaten misschien zinspeling op zijn bekende barmhartigheid tegenover de armen;
van gronde gaat m.i. met ghefundeert geheel en al, funditus.
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[97] hertelicheit van sijnre minnen alle hemelrike ende
[98] eertrike ghichte; hi was ghetroest des volmaecten98
[99] wesens .vj. Jaer vore sijn doet, ende hi wart op
[100] gheuoert in die wesene daer hi in ontfaen was/ alse100
[101] die drieuoldicheit/ ende die gherechte vader nam101
[102] den enen ouer den anderen/. Van hem wetic won-102
[103] der dat men niet en leest in sine vite; men en
[104] screeft in .vij. deser tafelen niet/.104
[105] § Die .xiij.de die was een ende hiet Constans;*
[106] hi croep .lx. iaer ouer hande ende voete als een
[107] beeste/; hi seide tot enen sinen broeder dien
[108] * alsoe crupende vant ende also naect, doe hi hem
[109] vraghede hoe dat hem met gode stonde/, hi
[110] * seide weder/: lieue vader, in allen desen arbeide110
[111] van .lx. iaren en ontfinc ic nie volcomenen troest
[112] des heileghen gheests. Dit dochte den anderen
[113] swaer / want hi en verstons niet/; Want hi hadde
[114] alle daghe gheoefent sinen troest vanden heileghen
[115] gheeste. Want vroude ende zueticheit van binnen
[116] dit dunct den lieden vanden || heileghen gheest/;* [117] dat es waer/, Ja yet
van gode, dat es god altemale.117
[118] Maer dat men beiaghet met oefeninghe dat es haest*

*

constants

*

60 d.

*

XCIJ-c.

*

20 a.

*

acquisitum per exercitium

*

97 hertelecheit; siere; al h. 98 A erdrike B erterike gichte; hi wart B get.; volmaecte 99 A
sine d. B doot. 100 B geu. A inde B inde (uit.. den); in ontbr. 101 drieuoldecheit B ger.,
namden 102 weetic; wonders 103 leset; Menne 104 ghescreeft; derre 105 A XIIJ B XIIJste A
.I. ende hiet ontbr.; constans 106 ende ouer voete alse A ene B .I. 187 te enen B brueder 108
A alsoe in cr. (in onduid.) B alsoe ru (r verb.); alsoe 109 C met goede 110 A in al desen
arbeite III C lx. op ras. A ontfincic 112 dies heylichs (B heil.) geests C Dit dochte - gheeste:
ben. i.r. bijgev. d.a.h. 113 B zwaer;: hine verstonts 114 geoefent sine troeste; heiligen 115
A goest (sic) B geest; A vrede A suetecheit B Want - dat es ontbr. 116 A heilighen geest
118 beiaecht; oefeninghen; dats saen v.
98
100
101
102
104
110

117

ghichte begiftigen, als b.v. HAD. in het 12de visioen.
alse toen nl.
In de Liefdeomhelzing der drie Personen werd hij omhelsd.
vite. Er bestonden verschillende levens van den hl. Martinus. Zie U. CHEVALIER, Répert.
Van belang voor de wijze waarop HAD. hare visioenen opteekende: op wassen tafeltjes.
vader: tot zijn medebroeder, hij was dus zelf een monnik (of eremijt) en leefde in een
gemeenschap. In de dietsche vert. van TAULER'S Serm. heet hij: eremijt. Dat zal hij wel
geweest zijn.
Zoo ook Br. 28, 179 en 181.
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[119] verdaen, als van dien manne ende van vele menschen/119 [120] die hen met
gratien beiaghen, ende es hen paraclijt120
[121] ghenoech. Maer lieue gheuondi volcomen para-121
[122] clijt, ghi en verloerten nemmermeer vre noch en
[123] ghemisses sijnre bande: dat hi gheeft dat es*123
[124] onwandelachtich ende onuerganckelec; daer om
[125] en verstont die man Constant niet noch vele liede
[126] die inden anderen lieden den heileghen gheest
[127] niet en bekennen soe groet/. Die toe name heilech127
[128] * dat es die volcomenheit der persone daer die drie
[129] in wonen/. Daer om en hadde hi volcomen den
[130] troest des heilichs gheests niet, om dat hi niet en
[131] was ghebrukelic in die drie ghehele wesene daer131
[132] ic u af segghe/. Nochtan was hem wel cont dat
[133] werc des heilichs gheests.
[134] § Sente paulus die .xiiij.ste; hi was herde*134
[135] obedient; hi gheuoelde vander minnen in sinen
[136] gheest bernende dat vier vanden heileghen gheest/,

*

119
120

121
123
127
131

134

119 alse C vanden 120 A hem A beiagen C paraclijc 121 gen; Mer; ghewondi; volcomenen
(B ene op ras.) C paraclijc 122 ghine A verloertene B verloertenne C vre erb. 123 ghemisset:
sier A gheuet B geuet; 124 onw.. eeh A onuergancleke B onverganckeleke; ome 125 Constante
126 die in a.; C gheest erb. A heilighen; geest 217 C be van bekennen erb.; bekinnen 124 C
persocne; maar e geexp.; .IIJ. 129 A omme B ome B volcomenen (uit.. men) 130 C heileghe
B heilechs; geests 131 ghebrukeleke C gheheel B geheele 132 segge 133 heilechs geests 135
geu.; al v.m. 136 geest; berrende; heiligen geest
als vandien manne nl. van hem die Constans ondervroeg.
die hen met gratiën beiaghen die in hun geestelijk onderhoud voldoen met gratie; bedoeld
schijnt: die zich tevreden stellen met wat gunsten, en niet den hl. Geest willen bezitten. paraclyt vertroosting van den hl. Geest.
lieve tot den correspondent? of alleen uitroeping?
gij zoudt niet meer zijn boeiën missen, er niet meer uitkomen.
heilech voegen wij bij den naam van den Geest; dit beteekent de volmaaktheid der personen
waar de hl Drievuldigheid in woont.
ghebrukelike. Hij kende wel het werk van den hl. Geest; maar niet den hl. Geest zelf, omdat
hij nog niet was ghebrukelike in de Liefdevereeniging van de drie wezens in hun geheelheid.
Die wesene zijn de drie wesene van vis. 13 maar vereenzelvigd met de drie personen der hl.
Drievuldigheid. Vgl. 13, 121.
S. PAULUS vreemd, dat de hl. Paulus zoo laat komt! Is he een vergetelheid geweest, die HAD.
hier herstelt? Of wordt soms een andere Paulus bedoeld? Ik meen van neen: hem en gherochte
wat sijn lichame ghedoghede zinspeelt duidelijk genoeg op al wat de hl Paulus te lijden had.
Zoo ook obedient waarschijnlijk op zijn: Quid me vis facere? tot Jezus op den weg van
Damascus; en de laatste woorden op zijn: Superabundo gaudio in omni tribulatione nostra.
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[137] ende sine minne woende altoes daer bouen; ende
[138] * hem en gherochte wat sijn lichame ghedoghede
[139] om haesten ende om ghebrukenesse der minnen
[140] daer hi al in woende/.
[141] § Een Joncfrouwe ende hiet sare die .XVde: si141
[142] hadde .xvj. iaer iodinne gheweest; doe hoerdese *
[143] van Christus doet segghen ende van sinen leuenden
[144] seden, ende si waert beruert in ontfermherte[145] * cheiden/; ende haer dochte datse gheuoelde dat
[146] Christus || bloet op hare herte vallende quam, ende*146
[147] hare wart wee ende wonderlike; ende si ontstal
[148] haren vader ende moeder, ende quam in ene stat
[149] bouen colen daer kersten woenden/, Ende si seide
[150] datse iodinne hadde gheweest. Doe woudemense
[151] doepen; ende si seide si waer ghedoept/. Doe
[152] leerde si kersten seden; Ende si wart ghenomen
[153] inden gheeste, ende si wart ghebaedt int bloet
[154] Christi, Ende haer wart drincken ghegheuen

*

141

146

138 rochte; doghede A omme B ome; 139 haeste A omme 141 Ene B Joffrouw C ende hiet
i.r. A hiet i.r.; zara 142 horese 143 C leuende 144 B zeden; wart A beroert; ontfermecheiden
145 A hare C datse geuoelde ben. i.r. 147 wonderleke; ontstal 148 A Ende hare m. (A tusschen
hare en m.: vo geexp.) B ende haren m. 149 coelne; kerstene C Ende si s. - doepen: i.r. bijgev.
d. a h. 150 A hadden B gew. B Doen 151 dopen A ware ged. 152 A leretse B lerese; kerstene
B zeden; gen. 153 geeste 154 cristi A drinken B gegeuen A ghegeuen
Van deze Sara weet ik niets: nog zoo'n exempel uit een of ander verzameling gehaald.
Wonderbare bekeeringen van Joden en Jodinnen werden in de ME. exempelen-literatuur
aangetroffen. Vgl. Bonum univ. de apibus l. II, c. XXIX, de bekeering van een Rachel.
bloet waarsch. bloed: Christus' bloed, als r. 153; niet bloot: rechtstreeks, zonder middel
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[155] vanden kelc/. Na die ure dat si doen weder quam,
[156] soe hadse .lxxiiij. scoener reuelacien ende oec den
[157] gheest van prophecien/, ende oec, dat bouen al
[158] gaet, gherechte werke van minnen/. Si verstont158
[159] alle redenen ende hadde alle sciencie/. Ende si
[160] hadde den heileghen gheest in hare ziele / ende in
[161] * haren lichame/. Ende si was met alre oefeninghe
[162] moeder gods volcomen/.162
[163] § Sente bride die .xvj.de: van hare wetic al eest
[164] luttel/.
[165] § Sente amelberch die .xvij.de; daer en wetic165
[166] oec niet vele af/.
[167] § Sente bernaert die .xviij.de: daer af wetic oec167
[168] luttel/.

*

155. A kelke B kelcke B Na de; se doe 156. A scoene reuelatien B scone 157 geeste A

158
162

165
167

prophetien 158 B dat i.r. A geet B gheet (op ras.) B ger. C werken (A er vóór me geexp.; B
heeft het meegelezen*) 159 redene 160 A heilighen B heilegen geest 161 alre volcomene
(B.. nen) oefeninghen 162 volcomen ontbr. 163 brigida A weetic 165 B amelberghe 168 oec
.I. lettel.
't Doet deugd, te midden van al die zonderlinge dingen toch nog de gezonde gedachte te zien
bovendrijven, dat de werken van Liefde alle revelaciën en propheciën overtreffen.
BRIDE of Brigida. Zij is niet de beroemde Brigitta van Zweden, die eerst 1302 geboren en
1373 te Rome overleden is. Een populaire heilige Brigida in de ME. was de hl. Brigida van
Schotland († 1 Febr. 523. Zie AA. SS. Febr. I, p 99 vlg.). Zij was eene beroemde
wonderdoenster, en de zonderlingste mirakelen worden van haar verteld Ook in onze gewesten
werd ze en wordt ze nog zeer vereerd.
Amelberch, de hl. AMELBERGA, overleden 772. Een Vlaamsche heilige. Zie AA. SS. 10 Jul.
III, 72-88. Biog. Belg. I, 259-260.
Sente BERNAERT. De hl. BERNARDUS 1091-1153, heilig verklaard 1174. Het is vreemd
genoeg, dat HAD slechts weinig weet van hem. Te later men HAD. wil laten leven, te minder
dit te verklaren is. In haar Brieven citeert zij hem wel een enkel maal: (15, 11) Jezus is honig
in den mond, maar dit veronderstelt hoegenaamd geen bekendheid met zijn werken, daar dit
een vers is uit de beroemde en vroeg verspreide hymne: Jesu, dulcis memoria.
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[169] § Een sijn brueder ende hiet henric die .xix.de.169
[170] § Een grau monic ende hiet dyderic die .xx.de.170
[171] * § Een hiet eligius ende lach op den berch te171
[172] iherusalem die .xxj.de.

*

61 b

[173] § Ene clusenersse / ende hiet maria die .xxij.ste;173
[174] die was tierste nonne: verleyse ende mijn vrouwe174
[175] nazaret kindese wel.
[176] § Mine / clusenerse die verre dore sassen lach,176
[177] daer ic heren henric van breda toe sande die
[178] .xxiij.ste.
[179] § Honorius die in die zee op een steen roedse179
[180] lach die .xxiiij.ste, daer ic enen monic toe sende
[181] die tot mi dicke || te comen plach.*
*

20 c.

*

169

170
171
173

174

176

179

169 Een (in A onduid. er schijnt te staan Ehen: of is E het teeken van par..?) 170 A graeu
A monec B moenc B ende ontbr.; diederec 171 hiet ontbr.; opten muer 173 A clusenerse;
heet 174 Si was; tierst C verl. - wel ontbr. 175 C Mine is van cl. door een rood streepje
gescheiden B clusenersse A varre (a verb.) 177 A herren heynreke B herren C breda
onderstreept; seinde 179 C Honorius onderstreept B die i.r. in de A ze; op de steenroke (in
A en B: e van enr. verb.) 180 A monec B moenc; seinde 181 die dicke te mi te comene plach
(B te vóór comene i.r.)
HENRIC moet een ordebroeder geweest zijn. Ten tijde van den hl. BERNARDUS leefde er met
hem te Clairveaux een heilige leekebroeder Henricus, over wien CAESARIUS van Heisterbach
(Dial. mirac. Dist. I, CXVI) zegt, dat hij was: vir grandaevus et sanctus.
Zie Alg. besch. De naam Dyderic is te onbepaald, om eenige gissing toe te laten.
Eligius. Geen heilige eremiet van Jeruzalem is bekend onder dien naam. C heeft berch hoewel
195 op die muere; A en B: opten muer. Zie Alg. besch.
Maria: men heeft wel eens voorgeslagen, MARIA VAN OIGNIES (1177-1213). Maar die is
nooit non, en nooit kluizenares geweest, hoewel ze toch op 't einde van haar leven te Oignies,
bij 't klooster, een soort kluis had en er met een klein gezelschap godvruchtige vrouwen
woonde.
De vermelding: verleyse..wel staat niet in C. 't Kan heel goed een latere glosse geweest zijn,
die in A werd opgenomen en vandaar in B. Die namen zijn te onbepaald, om een gegronde
gissing toe te laten.
Mine C heeft dit duidelijk als een eigennaam opgevat: Mina; dore moet beteekenen: over de
uitgestrektheid van, als in 't lat.: per Saxoniam. Sassen is Saksen, in Duitschland, vgl. 200.
Henric van BREDA, heer van Breda, omtrent midden 13e eeuw (1246-1256). lach, als 180,
195, reeds 171 = woonde, verbleef.
Een HONORIUS die aldus zou geleefd hebben is mij onbekend. Vele eremieten leefden dus
op een eiland.
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[182] § Een Joncfrouwe van colne ende hiet verlane,182
[183] die .xxv.ste: si plach oec dicke te mi te comen met
[184] * gheeste ende oec te senden gheeste ende inghel /
[185] ende seraphinne / ende heileghen / ende menschen/.
[186] § Ene vrouwe van colne waert ende hiet oede186
[187] die .xxvj.ste: si plach oec te mi te comen/.
[188] § Ene beghine ende hiet helsewent / ende woende188
[189] bi viluoerden / die .xxvij.ste: si verschiedt al sin[190] ghende/.
[191] § Hildegaert die alle die visione sach die191
[192] .xxviij.ste.
[193] § Een beghine die meester robbaert doedde193
[194] om hare gherechte minne die .xxix.ste.
[195]
[196]
[197]
[198]
[199]

§ Vanden leuenden legherder .vij. op die mure
te iherusalem alse heremiten / ende .iij. woenter
in die stat/; die sijn wive: .ij. Joncfrouwen ende
die derde was een sonderse ende es vermaect in
enen mure/.

182 Eene; coelne C verlane onderstr. A ende heet lane B ende hiet (uit heet) lane 183 C van
si plach tot menschen: onderstr.; comene 184 geesten; sendene; geeste; Inghele 185 B zer.
A heilighen B heilegen 186 coelne wert C oede onderstr. 187 comene 188 C hiet erb.
helsewent onderstr. B elzewent 189 viluorden (daarna den doorgeh.) A versciedt B verschiet
191 A Heldegaert B heldegart; alde C visioen B visioene 193 Ene; robbeert B dede (i.r.
bijgev.) doden 194 B ger 195 A vóór vanden wordt hier i.r. het teeken van par. geplaatst;
leuende leeghter opten muer; 196 heremite; woentere 197 B in de stat B zijn C en A wijf B
wive (i.r. bijgev. vóór twee ras.) B ende ontbr. 198 ene; 199 muer;

*

182
186
188

Keulen was een middenpunt van mystiek leven reeds in de eerste helft der 13e eeuw. een
Lane is onbekend.
Oda onbekend, te vaag.
Helsewent onbekend onder de begijnen van Vilvoorden. Over dit begijnhof, zie PHILIPPEN,
De begijnhoven, blz. 425; vlg. mijn opstellen in Dietsche War. en Belf., blz. 48 overdr.

191

Hildegaert. Wel de groote visionnaire Hildegardis van Bingen (1098-1179). Van de 13e

193

eeuw af werd zij als heilige gevierd te Gembloux; van de 14e door de Benedictijnen. Ze is
echter nooit heilig verklaard geworden, hoewel haar naam in 't Roomsch martyrologium
voorkomt, den 17 September.
Meester ROBBAERT. Zie Alg. besch. Hij moet een berucht inquisitor geweest zijn.
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[200] § Jnt lant van doringhen / woenter viue: .ij.200
[201] manne ende .iij. wiue/.
[202] § Jn brabant allene .xi.: .iij. manne .vj. maghede
[203] * .ij. weduwen/.
*

61 c.

[204] § Jn inghelant .ix.: vijf heremiten, .ij. clusener[205] sen ende .ij. Joncfrouwen/.
[206] § Jn vlaenderen viue: .iij. beghinen ende .ij.
[207] nonnen/.
[208] § Jn zeelant .vj.: .i. priester, .ij. beghinen/,
[209] * een clusenare in middelborch ende een wedue
[210] van groter macht; die zeste es een verborghen
[211] manneken/.

*

XCIIJ-d.

[212] § Jn hollant een dat es een verstoeten priester
[213] ende ouerlicht/.
[214] § Jn vrieslant oec een priester/.
[215] § Een predicaer van zeelant ende woent in215
[216] denemaerken.
[217] § Jnt lant van loen woenter .iij., die sijn nonnen.
[218] § Noch hebbic || een vriendinne die woent int*
[219] lant van biheem / ende es clusenerse/.219
[220] § Te parijs woent een vergheten meesterken220
*

200
215

219
220

200 .V. .IIJ. wijf .IJ. man 202 C Jm (geexp tot Jn); allene ontbr. man A magede 203 B twee
(i.r.); wedewen 204 ingelant A heremite A vóór .IJ. staat .IIJ. geexp. B clusenerssen 2o5 B
ende ontbr. 206 ende ontbr. 208 A zelant 209 A clusenere B clusenere; ene B weduwe 210
A seste B .VI A .I. 212 B es erb.; I. verstoten priestere 213 ouerverlicht 214 B vrieslant; .I.
priestere 215 predekere; zel.; ende ontbreekt 216 A denemerken B denemarken 218 A hebic;
ene B vrindinne; die woent ontbr. 219 bihem B clusenersse 220 A 220-223; streep i.r. B .I.
Doringhen = Thuringen.
predicaer Dominikaan. De Dominikanen hadden een klooster in Denemarken reeds vóór
den dood van hun stichter; 1230 waren er reeds achttien stichtingen van Dominikanen in dit
land(HEIMBUCHER Ord. und Kongr. der kath. Kirche II, 111-112). Misschien bet. het woord
alleen prediker.
Biheem zal wel Bohemen zijn. De vormen Behin en Behain worden opgegeven door H.
OESTERLY. Hist. geog. Wörterbuch des Deutschen MA. Gotha, Parthes, 1883, i.v. Boehmen.
meesterken waarschijnlijk een magister in godgeleerdheid. Men mag zich hierbij de vraag
stellen, of HAD. soms aan de Universiteit van Parijs zou gestudeerd hebben. In A is deze
passus bijzonder aangeteekend.
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[221] alleen in een celleken/; hi weet meer van mi dan
[222] ic goets van mi seluen weet.
[223] § Daer bi soe woent oec .i. soe volcomen wijf
[224] in ene cluse / ende heit gerenina, dat ic nv ghene224
[225] beter en weet.
[226] § Op ghenen rijn wonen .ij. menschen, die sijn226
[227] noch soe verborghen dat deen Joncfrouwe der
[228] ander niet liden en wilt dies dat si nochtan van hare228
[229] * ghesien heeft ende met hare inden gheeste gods/.
[230] Si en willen niet minnen segghen vore gode; noch[231] tan heeft minne alle hare lede doer scenen ende
[232] verlichtet/. Si en dorren oec haerlijc anderen van
[233] binnen metten gheest noch metten monde heten
[234] lieue; nochtan sijnse die Jacob die gode soe dore234
[235] sien hebben, Ende hi hen doer mint, dat hi haer
[236] god ende haer lief es/, alsoe hi die onse es ende
[237] wesen sal.

*
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[238] * § Jn dese .lvj. namen sijn .vij. iohanne, .ij. die-238
*
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224
226
228
234

238

221 allene C weent: n doorgeh. A dat (maar t geexp. en verkorting boven a) 223 C .I. erb. C
volcomenen (?); soe vôôr woent ontbr. 224 C gerenina onderstr. B cluze; heet B geene 225
betere 226 B zijn 227 verborgen A dan B dat (t op. ras.*) dene A Joncvrouwe B Jonfrouwe
228 anderen A lien B lyen; datse 229 B ges.; heuet; C met haren geeste A goeds 230 minne
231 heuet; al; leden B dore sc. 232 Sine 233 geeste 134 C se erb.; de J. B die g. (i erb.) 235
dore m.; hare 236 hare; de onse 238 A .lvj. (verb. uit .XXVJ.: XX doorgeh. en geexp. l erb.)
B lXXVI (heeft alles meegelezen); ianne; diederecke
Gerenina of waarsch. Geremina, onbekend.
ghene aan den overkant van den Rijn.
liden belijden, bekennen.
die Jacob. Verschillende verschijningen van God aan Jacob worden in het boek Genesis
vermeld. De voornaamste is die van zijn strijd met den Engel, met God, waarin aan Jacob
gezegd wordt dat hij: contra Deum fortis fuisti, (een gewoon motief bij HAD. in den strijd
met de Minne) en waarna Jacob verklaart: Vidi Deum facie ad faciem (XXXII, 24 vlg.).
Hieruit begrijpt men hoe Jacob een beeld van den waren Minnaar kon worden
Het komt me overbodig voor veel over deze namen na te vorschen. Wel zou men bij eenen
of anderen kunnen voorstellen of niet deze of gene heilige bedoeld is, maar daar heeft men
toch niets aan. In verband echter met S. ALIJT mag vermeld, dat in het leven van de hl.
ALEYDIS van Schaarbeek (gest. 1250) gezegd wordt, hoe een heilige vrouw uit haar tijd haar,
bij haren dood, zag opstijgen tot de Serafijnen, wat juist met het 13e Vis. overeenstemt. Zou
deze vrouw onze HADEWIJCH niet zijn? (Zie AA. SS. Junii II, 482, n 33.). De schrijver van
het leven der Gelukz. Aleydis was een Cisterciënsermonnik uit haar tijd.
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[239] deric, .iij. claes/, een ghielis, .J. bonefaes .J.
[240] godeuaert, .iij. henric, .iij. wouteren, .J. robbart,
[241] .J. godescalc, .ij. saren .J. hadewich, .J. alijt, .iij.
[242] emmen, .v. magrieten, .ij. agneten, .J. agate, .J.
[243] beatrijs, .ij. oeden/. Jc en hadde .v. ghene stade
[244] te segghen van allen deser lieden leuen; daer om244
[245] en wetic watter v beschiettet, ghi en wist hare245
[246] * leuen / Ende met hoe wonderliken wonder dat si
[247] tot deser volcomenheit comen sijn / Ende selen
[248] comen/.

*

244
245

239 clause; gielijs B godeuart 240 B heinreke B heindrecke; robbert 241 B twee zar A ene;
Hadewijch C hadewich onderstr. A een alijt 242 mergrieten; aghate 243 beatrijs; gheen st.
244 segghene; al derre liede leuene A ome 245 wat dat; bescietet B ghine B haer 246 C van
met tot wonder: onderstr. wonderleken; datse te 247 B zijn A 61 d is niet verder beschreven;
in B blijven 3 reg. wit.
ghene stade hebben geen gelegenheid hebben, de tijd zou mij ontbreken.
De slotbemerking is weer duister. Men zou meenen dat de zin is: ik kan u over al die personen
niet vertellen; daarom vraag ik me ook af, wat al hetgeen ik hier gezegd heb u kan baten,
vermi's gij toch hun leven niet kunt weten, dat ik allemaal niet kan schrijven. Een beleefde
afwijzing van verdere vragen? Voor watter hebben A en B wat dat, nl. misschien al die
namen; watter = wat daarvan, van die namen. selen comen van de levenden.
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Woordenlijst
Doel van deze woordenlijst was:
1. Niet alleen de weinig gebruikelijke en aan HAD. eigene woorden en beteekenissen
van woorden te verklaren;
2. maar een voorstelling mede van HAD's gewonen taalschat te vergemakkelijken.
Daarom werden ook anders in 't Mnl. zeer gebruikelijke woorden opgenomen, zoo
die er toe konden bijdragen om HAD.'s taal te kenschetsen. Natuurlijk werden hierbij
niet alle plaatsen aangehaald; gewoonlijk zelfs wordt niet eens de beteekenis
aangegeven; slechts naar enkele om een of andere reden interessante plaatsen werd
daarbij verwezen.
Ook deswegen werden anderszins gewone woorden opgenomen, wijl zij toelaten
over HAD.'s taal in elk afzonderlijk aan haar toegeschreven werk te oordeelen, en
zoo eventueel te bepalen, of ook al deze werken van een en dezelfde schrijfster zijn.
Bij zulke woorden was het allerminst noodzakelijk alle plaatsen te vermelden, daar
het er alleen op aan kwam te weten of een woord tot haar gewonen taalschat behoort.
Soms werden ook enkele vormen en wendingen opgeteekend, die, hoewel uit het
Mnl. bekend, toch als eenigszins treffende voorbeelden konden gelden. In 't algemeen
werd liever een woord of een vorm te veel dan te weinig opgenomen.
De woorden die eenigszins tot de mystieke taal behooren, werden alle vermeld,
gewoonlijk met zoo goed als alle plaatsen waar ze voorkomen. Dit kan ook helpen
om door vergelijking duistere plaatsen te begrijpen. Toch was ook hierin, voor
doorgaans gewone woorden of beteekenissen van woorden, volledigheid wel
overbodig.
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A
A a, uitroeping van wee, 5, 15.
abolghe, znw. vr. verbolgenheid (van God) sonder uwe - te mi, 5, 34; sonder
-, 11, 110.
achtende, bnw. achtste, 12, 98; 13, 180, 183.
achter, voorz. achter straten lopen langs, 13, 203.
adere, znw. vr. waarsch. zenuw. 7, 4; fig. van zang 13, 139.
aer znw. m., are, arend, 11, 30, 32, e.e.
af voorz. ook ave, daer ... af (las, enz.) 7, 39; 13, 135, e. e, daardoor, 12, 25,
iewerinc ave, 13, 132.
affectie znw. vr., zinnelijke genegenheid, gevoeld welbehagen, 1, 151; 11, 76;
Minne met - n, 8, 118 waaraan ook de menschelijke natuur deelneemt.
afgaen enen - zich van iem. verwijderen, hem ontrouw worden, 1, 302.
afgront (van God) znw. m., 11, 85; 12, 23, 47.
afstaen enen -, zich op afstand van iem. houden, hem ontrouw zijn, 1, 369; met
gen., 12, 71.
Agate eigenn., Agatha, l. 242.
Agnete eigenn., Agneten mv. Agnes, l. 242.
al zelfst. vnw., en bvgl. nw., gen. als, 1, 291; bijw. ook alle; al een: de drie
personen al een kennen in de geheele eenheid, 12, 131; alle een geheel één, 14,
83; al eens z. eens.
allene schijnt te bet.: geheel één, te zamen in één, 10, 60.
aller in samenst. ook alder 8, 7; alrehande, 14, 138, e.e.
alse schijnt soms bepaaldelijk te beteekenen: te weten, namelijk, 11, 16;
waarsch., 12, 64; wat betreft, 11, 154. ook = also, l. 65, 73.
also ... dat ... genoeg om, 8, 90.
alweldich bvl. nw. almachtig, 1, 120; 12, 160, 169.
Alyt eigenn. Aleydis, l. 241.
amatistus steen, 1, 230; amatist, 1, 242.
ambacht, znw. m. bediening, 6, 14; - te 10, 57; 13, 215.
Amelberch, eigenn. l. 165.
andene ww. met acc. zich over iets ergeren, 1, 284.
ander tweede, 4, 19; 9, 7, 25, 46, e. e; int ander iaer vore l. 31; in een soort
spreekw. uitdr.: als een dau bi anderen stormen, l. 29, z. aant. andere sine
vriende anderen, die zijn vrienden waren, l. 46; dat. vr. enkv. der ander (A, B
der anderen) l. 228.
anderwerf, 5, 21; 10, 15.
anebeden, te - ne 7, 47; wie anebaden 12, 45.
anegaen ww. tr. aandurven, aanvallen, 13, 189.
aneghinne znw. o. van - 1, 24; anebeghinne 8, 59.
anesien ww., met bvgl. nw claerre ane te siene 1, 222; met bep. met gen. ane
te siene van witter varuwen 1, 97, 98; dit was ane te siene als zag er uit, 8, 31.
anesien zelfst. gebr., in doverste - kant, die men ziet, aanblik, 12, 14.
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anschijn, - der Minne (van J. C) 1, 248 vlg.; 12, 20; 13, 59; - van God,
geopenbaard, 6, 44; 13, 25; - der naturen Gods, 13, 100; - van eweleker
ghebruckenessen, 8, 10, 17. e.e.
anxtelike, angst of benauwdheid barende, ontzagwekkend, 6, 81.
arbeit, in - ten sijn, 7, 14; in - de van kinde gaan l. 65 (A.B. arbeite).
Augustijn, - tinus, 8, 11; 11, 50, 56; l. 31.
auriola 10, 8, zie aanm.
avonture, zn. vr., in de bet, van: onzekerheid, mogelijkheid, 1, 84.

B
baden, ghebaedt in 't bloet Christi, l. 153.
bant, van Minnen 4, 96; l. 123.
bat, bw. beter, 11, 37.
Beatrijs eigenn., Beatrix, l. 243.
bedectheit znw. vr., in - den in verborgenheid, 12, 7.
bedenken, hem - met gen., zich iets te binnen brengen, misschien bepaaldelijk:
berouw hebben over, 11, 73.
bedwinghen, so na bedwonghen in nauwen dwang gehouden, 11, 6,
begheren, te begherne met een zuivere meening innig verlangen, 1, 143.
begherlike, - Minne, innig, vurigstrevend, 7, 10.
begherte, znw. vr. min of meer verpersoonlijkt: met - n werken met de werken
van innige vurigheid, 7, 19; als deugd aan 't kleed der Bruid, 12, 78.
begheven, enen - verlaten, 1, 302, 371, e.e.; opgeven, aan iets verzaken. 1, 378.
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beghin, znw. o., eerste Minnebeoefening, l. 92.
beghine, znw. vr, begijn, l. 188, 193, e.e. daar meermaals.
begripelike, omgrijpend, omvattend, 6, 69.
behaghen, hem doen - doen welgevallig zijn, 1, 169.
behaghelecheit, znw. vr., welbehaaglijkheid, aantrekkelijkheid, 1, 169.
behaghenisse znw. vr., welbehagen, 1, 119.
behelsen ww.zelst.gebr., in ghehelen-ne in volmaakte omhelzing, 12, 113; in
een nuwe - 12, 138.
behoeven, 1, 393; 8, 108 met gen. 8, 69;
behoren ter menscheit 1, 359, 360.
bejaghen buit maken, l. 118; hem - met, in myst. bet.: in zijn (geestelijk)
onderhoud voorzien; of algemeener: te werk gaan.
beke, 11, 130.
bekinlike, in - n doghene, zie aanm. 9, 61.
bekinnen, erkennen, 1, 311, 316, 365, 367, 386; 6, 60 e.e. belijden, 12, 128-130;
onderscheiden, 7, 85; bepaaldelijk met de bij bet. beoefenen, 6, 58; 7, 18, 22;
11, 125; 11, 200, e.e.; onse bruloft -, die bruut -; voor waar erkennen en belijden,
10, 21, 22; de afgronde der M.-, door ervaring kennen, 12, 47; hem-in iets, zich
erkennen in, weten dat men is in.., 8, 115; kennen en door zijn leven belijden,
1, 106.
bekinnisse, - der M., kennis, waarsch. bepaaldelijk: kennis door beoefening,
belijdenis, 1, 406 - met smaken van gherechter M., 4, 50.
bekint komt vooral voor in het 12de vis. - te alre rijcheit kennende en
beoefenende, ervaren om alle rijkheid mee te deelen, 12, 76; bekint in ervaren,
12, 105; - dore ... in ervaren, door beoefening van ... komende in, 12, 108; metten godleker enegher enecheit kennende, kennis hebbende van, 12, 145.
Steeds met het bijdenkbeeld: beoefend, ervarend; vore M. bekent sijn opgemerkt,
erkend, ten aanzien van de M., 7, 19.
beclaghen, hem -, 11, 140.
becoren, smaken, ondergaan, menschliker ende godliker M. in enen wesene,
14, 180; becorde, 1, 360.
bequaem, -ste, aangenaamste, 13, 233.
belghen, hem - om, 1, 309.
beloven, hem -, zich gelukkig roemen, 11, 140.
beluken, beloken, inhouden, 11, 130.
benedictie verbonden met doemsel, 6, 48; 12, 102.
beniden, benijden, 8, 59.
beniedheit, 11, 135, Mnl. Handwb. vat het op als: aangenaam gevoel; ik meen,
dat het moet afgeleid van beniden, en bet: een gevoel van jaloerschheid, als uit
den samenhang schijnt te blijken.
berch, bergstreek, l. 171, z. aanm..
berechten, leiden, 1, 75; berechtes 2de pers. imperf., 13, 222.
Bernaert, l. 167.
beroeren, mijn herte wart mi beroert, bewogen, aangedaan, 9, 4; God beruren,
aanraken, 8, 81.
berouwen, hem iet laten - verdrieten, 1, 30.
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berren bernende (A B telkens berrende), 4, 13; 6, 32, 37; l. 136; bernen (A B
ook) 13, 151; berrende imperf. 11, 65.
besceiden, besceden, scheiden, 7, 86; 13, 194.
bescieten, baten, l. 245.
besetten, bezetten, z. aant, 11, 16; van M. beset sijn in bezit genomen, 11, 158.
besien, 13, 116.
besitten, bezitten, 13, 117, 121; op iets zitten, 6, 16.
besluten, omsluiten, 6, 71; 11, 5; wederk.? toegaan, 12, 6.
besoeken, besocht, schouwen, aan een onderzoek onderwerpen, 9, 45.
bestuven, bestoven met stof bevuilen, 9, 31.
bevaen, omvangen, 6. 20; dlw. 13, 91.
bevelen, werc van Gode bevolen, 14, 46, 48.
bevlectheit, 1, 144.
bewarenen, bewarent, toerusten, 1, 276.
Biheem, Bohemen, l. 119, z. aant.
binden, bant, in boeien slaan, 12, 126.
binnen, - .IX. iaren, in de tijdruimtə van, l. 62.
bistierich, beroofd van, 11, 162.
blicsen, - en ende dondere, 13, 84.
bliven, sijns selves niet-, zich zelf niet meester blijven, in eens anders macht
overgaan, 7, 96.
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bluschen, impf bleschen uitgedoofd worden, 2, 16; ghebluust (A, B
gheblusschet) uitgedoofd. l 18.
blussinghe, sonder -, 11, 65.
boetscappen, gheboetscapt, als Maria de boodschap ontvangen, 12, 17.
Bonifaes, Bonifacius, l. 229.
bordene, last, 5, 69.
bosine, bazuin, 4, 36; 9, 17.
boven, meer dan, 1, 294; meermaals: ondanks, b.v. 8, 56.
Brabant, l. 2O2.
breken, van ledematen, uiteengaan, 7, 13.
brenghen, brochte, A, B brachte, 1, 3.
Bride, eigenn. Brigida, l. 163.
broesche, broos, 1, 38.
brudegoem, 12, 42, 164.
bruut, te brude ontfaen, 12, 62; de ziel wordt -, 10, 56; 12, 164, 168.
brulocht, 10, 21.
bughen, toegeven, wijken, 14, 177

C
celleke, kleine cel, l. 221.
cesseren, sonder - ophouden, 1, 160.
cessinghe, sonder -, 11, 33.
cinxendach, chincsen, tsinxendach, 2, 1; 7, 1. vore cinxendach, (B sinxenen)
13, 1.
Colne, Keulen, l. 181, 186, Colen, l. 149.
consciencie, dine vrie -, 10, 32.
Constans, l. 105, Constant, l. 125.

D
Daghelike, dagelijks, 1, 135.
dagheraet, vr. 7, 2.
dat, in de bet. van: in geval dat, 1, 7; voor zoover, 8, 78; soms louter verklarend,
door dat 13, 113.
dau z. anderen, l. 29.
David, 11, 17.
de, in de uitdr. also de = also een 8, 101.
deel, een - gedeeltelijk, 10, 50; 11, 106, 14, 159, in enen dele in eene zaak, punt,
1, 309.
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deelen, deilen, haere - zich niet geheel schenken, zich gescheiden houden, 13,
234.
deemsterheit, geestelijke duisternis, 4, 126.
Denemaerken Denemarken, l. 216.
derdewerf, 10, 18.
dertiendach, de dertiende dag na Kerstmis, Driekoningen, 6, 1; 12, 1.
derven, ontberen, 4, 121; darven (A.B. derven) 4, 125.
des in de bet. tot dat, 1, 323; 6, 101.
desperacie, n, dat., 1, 117; despiratien, 14, 106.
diadema, - ta, 6, 19.
die, gen. vr. derre, 4, 40, 41; enkele malen komt het relat. voor in de lat.
constructie, als die ic seide die 13, 171; die ghi siet dat 13, 118.
Diederic eigenn. Diederik, l. 228; dyderic, l. 70.
dienen, enen iet - iem. iets doen als een trouwen dienst, 8, 92.
dienst in dinen - 1, 206; te - e staen 13, 54.
diepheit, 11, 131.
differencie, een sonder - 7, 83.
dicke, 8, 40.
dike de ziel, 11, 131.
dine vr. derre - 8, 23.
diviniteit leren Godskennis, 8, 19.
doch in de bet toch: dat - 7, 48; althans, 8, 90.
doeden, l. 75, doede conj., doedde, l. 193 liet dooden.
doemen, veroordeelen, 8, 57; beoordeelen (?) 14, 78; beschuldigen (van zich
zelven) 4, 115.
doemsele z. benedictie, 6, 18; 12, 102.
doen zelfst. nw. in allen minen - e 2, 19.
doen conj. dade, 11, 153.
doe(n), toen; hoewel, 11, 37.
doepen, l. 151; myst.: ghedoept inden ghehelen name mijns ghebrukens, 6, 102.
doeyen, smelten, kwijnen, 1, 314, 321; doyen na kwijnen, verlangen naar, 14,
93.
doghen, lijden, maar het denkbeeld van deugen gaat er meestal mee gepaard:
te - ne in elker doghet, 7, 28; ute doghen ten einde lijden, 10, 65 zelfst. gebr:
met vollen - ne, 10, 34; in allen groten - ne, 7, 34; soe vele doeghens 14, 38;
van het passieve Gods-ervaren (?), 9, 61.
doghet, eens in den vorm doegt A, B doecht, 12, 106, mv. doghede dat. doechden
enz. deugd, gewoonlijk met het bijdenkbeeld van lijden, 1, 27; 7, 28; 1, 133; 1,
165; verpersoonlijkt, 12, 53; tghebod van - den, 12, 150; de gheheele eneghe
doghet 1, 173.
dolen, omdolen, 13, 19; afdwalen, 1,
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130; 1, 137 (of hier lijden? zie aant.) dolende lof, 13, 77.
dolinghe, dwaling, 1, 50, 86.
donder, 14, 169; mv. dondere 13, 84.
donkere als zelfst. nw. dat - 11, 6.
dore in de bet.: om, dor minen wille, 1, 282; door, door-heen, dore sassen l.
176; ondanks, in weerwil van, dore sinen toren, 11, 170; ter wille van, dore
hare ere om haar eer te doen, 12, 76.
doregaen, beoefenen, 10, 56;
doregaende, scherp, doordringend - e smake 4, 51; volmaakt, - cussene 12,
114.
dorehoren ten volle hooren, verstaan, 11, 42.
dorekinnen ten volle kennen en ervaren, 11, 40; 10, 23; dorekint sijn met door
en door gekend en ervaren hebbende, 10, 24.
dorelichten, 8, 18.
doreminnen l. 235.
doresien, zien door, 14, 52; imperativus: doresich 12, 154; ten volle begrijpen,
11, 41; met zijn licht doordringen, 11, 6; God doresien, l. 235.
doersiende, van oogen, scherp doordringend 9, 10.
dorescinen, dorescenen doorzichtig, 13, 85.
doresmaken, 11, 41.
dorevlieghen dore vloghen werden, 13, 78.
dorevloyen, 1, 320; 5, 17; doorstroomen, vervullen, 14, 83; wegsmelten, 14,
84.
dorewassen. -de zelfst gebr. door elkander heen groeien, 1, 77.
Doringhen, Thuringen, l. 200.
dorren, conj. dorrede, verdorren, 1, 29; durven, l. 232.
drayen van draaikolk, 1, 232.
dracht, van kind, 12, 18.
draghen, M. -, 1, 152; om draghen met nuwen tronen schijnt zinverwant met
verwandelen: op nieuwe tronen dragen, om slaande op de nieuwe heerlijkheid
der tronen, l. 73.
drierande, driere hande, driehander, 1, 81.
druust, onstuimige beweging, 13, 213; 14, 170.
dunken, mi dochte, 7, 7; dochte hen, 13, 186; hare dochte, l. 68; l. 145; dit
dochte (hem) swaer, l. 111; e.e.
dusentich, 3, 12.
dwinghen, dwanc, 11, 180; - mi an Hem 7, 75.

E
Echt, andermaal, 1, 48; 6, 92.
edel, zeer gewoon, edele nature ons suets Gods, 1, 107; edele menscheit, 8,
121; zelfs edele berch, 8, 4.
een, eerste, 4, 90.
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een, iemand, 7, 70; 8, 14; l. 171; in de uitdr. tot enen sinen broedere, l. 107.
één met betrekking op de mystieke vereeniging met God; - werden, 12, 158;
een ontfaen werden, 12, 157; een varen, heengaan om een te worden, 12, 127;
één vallen, 13, 182; in een verswelghen, 1, 174; een werden ende een al, 13,
217; - in Gods Aanschijn, 12, 29; - inden wesene, 8, 35; de drie personen al een
kennen ende dwesen daerse met een sijn, 12, 131; in eenre naturen, 11, 200; in
enen wesene, 14, 80; in ere naturen smeke, 14, 82; een met S. Augustinus, 11,
104; een bliven, 10, 66; onduidelijk in 10, 62, 63; misschien, op uitstekende
wijze, eenig; of: in de eenheid, als God en mensch levende.
eens, wes al -, gelijkmoedig gestemd, 1, 425; al - sijn eender, gelijk, l. 90.
eer, niet te eer niet des te liever, l. 14. 94.
eerdsche, (A aerdsche) l. 70; 10, 23; erdscher poysoen, 10, 63.
effene, rechte-, glad, 13, 39.
effens, groet - al gelijk, 13, 193.
Egypte, 13, 19.
eischen, van binnen verlangen, 1, 7; 6, 5; heyschet, 1, 298.
eiselicheit, ijzelijkheid, wat doet huiveren, 12, 12.
eyseleke, schrikbarend, 1, 233.
elfste (in A, B), 12, 112.
Eligius, eigenn. l. 171.
ellende, gew. mystieke uitdrukking: het ballingschap der Minne, vandaar
rampzaligheid; vr. 10, 75; 10, 31, enz.
ellendich, verre van M., 1, 238; 14, 93; eigen aan een balling, 13, 77.
Emmen, mv. Emma's, l. 242.
emmermeer, voor altijd, 8, 127.
en, voegw., dikwijls te vertalen door of of maar, 14, 35.
ende, met relatieve kracht, b.v. 1, 222, 230; 9, 41, 42, 47; 11, 17; ende die en
dat wel, 8, 54; in een verbinding als;
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ic sat ende soude messe horen, 4, 1; in de bet. terwijl, l. 235; maar, 8, 112.
enich, betrekking hebbende op de enicheit, enkelvoudigheid; van personen:
leidende die geestelijk eenvoudige levenswijze, waardoor men gelijkvormig
wordt aan de eenheid van God, of van den Godmensch, du enighe met mi enich,
8, 79; enich comen, 8, 90; suver ende enich, 7, 27; tot de eenheid leidende of
in eenheid zijnde: die eneghe weghe die gheheel in God beginnen, 8, 100; enighe
Minne, 8, 120; in eneghen gheeste, 7, 30; cleet des enichs willen, 12, 92; met
enighen volcomenen wille, 12, 59; van minen enighen vercoernen levene, 14,
22; die gheheele eneghe doghet die alle deugden in enkelvoudigheid beoefent,
1, 173.
enicheit, Gods eenheid in de wezenheid, of in de liefdeomarming, - daer die
drivoldecheit in woent, 11, 70, 74; met miere enecheit ontfingstu mi, 3, 22;
metter godleker enegher - bekint, 12, 145; moghende cracht van Gods - te
eneghenne, 7, 52; bekint dore elken persoen der drivoldicheit in die -, 12, 108;
vereeniging met God, in sekerheiden der -, 12, 158; enicheit ook met S.
Augustinus, 11, 74; gelijkheid; uwer beider enicheit, 10, 52; schijnt toch niet
altijd de hoogste Minnever-eeniging uit te drukken, Godes ghebruken in
enicheiden, 1, 18 (in innig samenzijn met Hem).
enighen, met God 12, 145; enighe gheenicht dinen gheminde, 8, 74; te - ne na
ghebruken, 7, 52; verzameld, verenkelvoudigd, in den gheeste gheenicht, 9, 52.
enichlike, in enkelvoudigheid, 1, 166; - ghevoelen 1, 388; - staren, 2, 14; - te
anebedene, 7, 47.
er enclit. voor vnw. der of daer, als in diere, 8, 25; icker, 1, 7; dure, 1, 90; hiere,
1, 116; hadder, 1, 10; diere, 12, 26, die daer, 12, 28, z. aant.
erdrike, A, ertrike, B erterike, 4, 29.
erenst, ijver, 10, 37.
ernst bvgl. nw. met ernsten begherten, 4, 112.
eten, van de Minne, etende ende berrende, 11, 129.
eunustus, geesten in den hemel, 10, 8, 61, zie bij vis. 10.
ewicheit, die - van uwen heerscape, 10, 15; ook ewelecheit, eeuwecheit, 1,66;
1, 237.
ewelike, inder naturen van - n wesene, 11, 58; in allen eeuweleken wesene, 4,
63; in eeweliker glorien, 4, 31; die - ghebrukelecheit, 1, 176; bijw. eewelike, 1,
337.

F
familie, gevolg, hofbedienden, 9, 42
fenix, 11, 30.
fier, stout, dapper, edel, 12, 55; sierlijk, 1, 44; fiere nature, 1, 297
fierheit, adel, pracht, 11, 198.
fierleec, fierleker prachtiger, 6, 52; flerleke als het een vrij man past; 14, 54.
figure, in -, uiterlijke gedaanten, 7, 71,
funderen, ghefundeert gevestigd, l. 9; van gronde -, l. 96.
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gaen, in de uitdr. - tot noodig zijn, 11, 48, ganc 4, 69; gebeuren, ghinc mi, 13,
255.
gaer, inden gare begeerte, 1, 145.
gave van den hl. Geest, 1, 326, 356; 13, 95. e.e.
gheanxend, - der Minnen, die in angst, kwelling, zich oefent, 14, 175.
ghearbeid, - er Minnen die in arbeid leeft, 14, 174.
ghebaren, ghebarde te werk gaan, doen, 7, 46.
ghebod o, verpers, van dogheden, 12, 149; macht, gezag, 4, 94.
gheborte, - der menscheit, 2, 13; twee koninkrijken van ener -, 4, 10.
ghebrec, ghebreke, wat zedelijk ontbreekt, tekortkoming, zonde, 2, 6; ontbering,
zwakheid, 1, 358.
ghebrekeleec, tekortschietend, zwak, 4, 111.
ghebreken, in gebreke blijven of zijn, 11, 193; ghebrakes 1, 110; ghebroken
1, 394; ghebrec 1, 395; zelfst. gebr. 1, 151; 8, 63; conj. ghebrake, 14, 18.
ghebrukelike, genietend, in genieting, betrekking hebbende op de genieting
mijns - lecs willen, zalig, die wil zaligen, 4, 96; in die - leke borst, 5, 84; dine ziele, de ziel in de zaligheid, 10, 38. bijw.; een te sine - met Gode 1, 8, 248; in
die drie gheheele wesene, l. 131; sine menscheit - metter miere, 7, 23.
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ghebrukelecheit, Godsgenieting, die eweleke -, 1, 176; die godleke-, 1, 244; van Minnen ghevoelleke, 1, 423; in - leecheiden, 11, 86.
ghebruken, een zeer gewoon woord bij mystieken, in de algemeene beteekenis:
genieten; of er van de hoogste Godsgenieting spraak is, moet uit den samenhang
blijken. Hier volgen de verschillende bet.: beoefenen, beleven, als te - ne van
mi, 1, 291; bezitten, beoefenen, en ghenen wille - moghen, 11, 82; beschikken
over, daer hi dijns in wilt -, 1, 204: die overste macht der M. -, 13, 35; vrij
beschikken over, gracie -, 5, 26; in praktijk brengen, beoefenen, - des manens,
13, 192; omgang hebben met, Godes - in enicheiden, 1, 8, 18: haers lieves te ne, 1, 57; genietend bezitten, - wie ic M. ben, 3, 17; ghebruket wie ic ben, 3, 25;
rasten ghebrukeu, 11, 136; ghebruke mijns dat ic ben, 10, 66; - in ghevoelne,
1, 380; te volle te - ne, 7, 21; van de Godsgenieting, hoe God is in - ne, 6, 96;
daer ghebroecic sijns alsic eweleke sal, 5, 64; - van M., 12, 149; een te wesen
met Gode ende dien te - ne, 6, 88; in - ne verloren ligghen, 14, 151; 10, 73; ook
van de levende Bruid, ghebruket der levender metten levene geniet haar die 't
ware leven heeft, 10, 17.
ghebruken, zelfst. gebr., het ghehele - miere naturen in M., 6, 73; in mijn daer ic al ben, 5, 62; wech in mijn -, 8, 38; overste - van wondere sonder redene,
5, 63; gherijnnesse van - ne, 13, 180.
ghebrukenesse, dat - Godsgenieting, 13, 185; in opnemen van - n, 6, 6; anschijn
van eweleher - n, 8, 11; om - l. 139.
ghedaen, in de uitdr. also ghedaen, 6, 80; 10, 43; 11, 136; also ghedane mensch
ende man, 7, 67; also ghedaender, 10, 72; aldus - ne, 11, 143, l. 94; hoe ghedane,
11, 9; - sijn als gelijkende op, 14, 167; met kennissen der M. ghedaen, waarsch.
van doen, gesierd, gevormd.
ghedane, uiterlijke verschijning, van dier selver ghedane, 7, 59; die claerheit
van siere - 14, 23; in die - des cleeds ende des mans, 7, 65; - ende smake,
gedaante van het Allerh. Sacr., 7, 73.
ghedenken, met gen, over iets nadenken, 11, 81 hem- : mi ghedachte met gen.
denken aan iets, in de herinnering brengen, 9, 6; mi ghedinct, 14, 26, 30;
ghedinken, zijn geest op iets vestigen, 1, 161.
ghedinckenisse, het denken aan, herinnering, 1, 17.
ghedoghen, dulden, toelaten, 11, 159; lijden, l, 138; hem - geduld hebben,
wachten, ghedoechdi ende beide, 12, 43.
ghedraghen, M., 14, 17, 19.
gheduren, het uithouden, 1, 389, 397, 414; 14, 28; te gheduerne, 1, 195, z. aant.
gheen, aanw. voornw, 7, 50.
gheenicheit, het een-zijn met, 11, 77.
Geest, de Heilige Geest, pass; 1, 240, enz.
gheest, geest, zielsvermogen, treckinghe van binnen van minen - e, 1, 5; mi
ghebrac des gheestes. 10, 72; metten gheeste sien, 11, 39; geestgesteldheid,
inden - e van der hoechster doghet, 10, 41; openbaring, verschijning (geestelijk),
in enen gheeste wart mi vertoent, 9, 3; in enen - e ghewect, 6, 90; een geest, van
enen gruweleken gheeste, 4, 6; ghecierde gheeste, 13, 43; verhoelne -, 11, 19;
van alrehande - en, 11, 22; 8, 109, l. 184; mystieke bet.: ghevoert worden in
enen -, 6, 90; mi wart vertoent in enen gheeste, 9, 3, gevolgd door doe saghic
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in den - e, 9, 7; opghenomen in enen gheeste, 6, 10; opghenomen in den - e, 7,
97; 10, 1; 11, 2; inden gheeste nemen, 3, 3; l. 153; inden - doen, 5, 66; inden
gheeste buten mi selven, 12, 2; in den geest ziet en begrijpt de ziel; buiten den
geest weet ze niets meer dan een te zijn met God, buten den gheest comen, 6,
78; 13, 257; buten den - verdronken bliven, 9, 70; buten den - ligghen verloren,
14, 149; buten den - vallen van mi ende van allen, 6, 82; zoo ook is die hoogste
extaze bedoeld in mi ghebrac des gheestes, 10, 72.
ghehebben hem - zich houden, zooveel als hem - met ghe in
mogelijheids-zinnen; maar om reden van soe vele (hem soe vele - ?) na soe
grote, wil 't mij nog steeds voorkomen, dat dit niet de beteekenis is; daarom
misschien: ik zou zoo veel treckinghe onder de menschen niet gehad hebben;
of, ik kon er mij niet eenmaal toe bewegen onder de menschen te gaan.
gheheel mystiek woord, gebruikt met betrekking op Gods geheelheid, niet als
drievoudig in de personen, maar
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als één in de natuur, waarin de drie personen geheel zijn: metter gheheelre
Godheit, 14, 83; in dat ghehele anschijn der ewigher Godheit, 13, 238; uten
gheheelen wesene dies anscijns, 3, 6; die drie ghehele wesene, de drie personen
in hun geheelheid, l. 131; met dien gheheelen wesene daer ghi die M met gheciert
siet, 23, 123; inden ghehelen name mijns ghebrukens, 6, 102; zoo is ook God
dat hoechste gheheel, 8, 8 nl omdat die enighe weghe gheheel in God beghinnen,
8, 100; alles omvattend, in die gheheele enighe doghet, 1, 173; dikwijls nadert
de beteekenis, wanneer het woord van personen of hoedanigheden gebruikt
wordt, die van: volmaakt, tof trouw, 5, 57; metter gheheelder Trouwen, 4, 52;
eens gheheels cussens, 9, 6; 13, 94; 12, 114.
gheheelec, - in allen volmaakt, 4, 29.
gheheelheit, van den Godmensch, het God en mensch zijn, 1, 298; van God,
14, 173.
ghehoert, in de verbinding onghehoerde ende -, 1, 189
ghehoren, vernemen, luisteren naar, 4, 17.
ghekiesen, ghecoes, 7 33.
ghelaet, wijze van verschijning, 4, 5; 7, 68,
gheleiden, een leven -, inrichten, aanleggen, 8, 94 z. aant.
gheleisten, vermogen, 14, 153.
ghelieve, alre - lief, 12, 32.
ghelijc, onser - ieder van ons, 4, 122; waarsch. zoo ook in na onse beiden ghelijc,
4, 47; tghelijcste 11, 100 z. aant.
ghelijcheit, het gelijk-zijn met, 14, 39.
ghelike, vertooning, openbaring, 1, 372; gelijkenis, of eveneens openbaring?
4, 9.
gheliken, gelijk worden, 1, 290; - ieghen iets er bij vergeleken worden, 12, 12.
ghelikenisse, in - n, 1, 259; 12, 142.
ghelofnisse, doen, gelofte afleggen, 1, 183.
gheloeve, 1, 190; 12, 65.
gheloeven, aannemen, 10, 52; met dat. van pers. en acc. der zaak, gelooven in,
13, 185; beloven, 14, 38.
ghemeinte, buten die - het gewone, 14, 10
ghemintheit, het gemind-worden, 11, 154,
ghemissen, missen, falen, ic en ghemiste sijns willen niet, 14, 50; derven, zijn
zonder du en ghemisses sijnre bande, l. 123; die niets en ghemissen dan, wien
niets ontbreekt dan, 11, 1.
ghemoet, o. int - comen, in de tegenwoordigheid, 8, 109.
ghenade, een geschapen mededeeling van God, 12, 45.
ghenadich, goedgunstig, 8, 56.
ghene, 12, 62; der gherre, 13, 174; op ghenen Rijn, l. 226.
ghenoech, dikwijls in verbinding met doen of sijn zooveel als noodig is,
ghenoech sijn, voldoen, 6, 98; 7, 8; 7, 27, 33 e.e.; hem selven - doen, voldoening
schenken, 1, 334; ghenoech doghene, 7, 28; ghenoech ghewerken, 4, 110; hem
- volbringhen, zich zelven volmaakt aanbieden, 4, 128.
ghenoechdoen, zelfst, 7, 35.
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ghenoechlec aen te siene, welgevallig, 1, 45; ghenoechghelecste, het meest
genoegen gevend, 1, 402.
ghenoeghen, voldoende zijn, 11, 75; hem laten -, 11, 103; ghenoeghet worden,
voldaan worden, 7, 79; ghenoeghet imperf. = ghenoeghede het, 11, 75;
ghenoechde, 11, 78, zelfst. gebr. 1, 152,
ghenoechde, a. genoegen, l. 81.
ghenoechte, in aller voller - n; vreugde, 7, 92; der eweliher ghenuechten, 12,
69.
gheogede, met oogen bezaaid, 9, 55.
ghepuert, van - den goude, 12, 15.
gherecht, waarachtig, volkomen, de gew. bet.; mv. in allen gherechten, 6, 47;
in haren gherechten, 14, 76; ofwel mann. ofwel onz..
gherechtich, gherechteghe willeghe maar waarsch. te lezen: gherechte
ghewilleghe, 1, 275.
gherechticheit, zedelijke volmaaktheid, 2, 6; van God, 5, 40; tegenover Minne,
14, 75; l. 59; - werken, 12, 100; - ontfaen, 12, 46.
gherede, versiering, 10, 5; in alre -, 13, 196.
ghereiden, versieren, uitrusten, 10, 3; hem - zich bereiden, 7, 45.
gherec, goede staat, in allen vollen - ke niet meer dan: ten volle, 7, 23, 28.
Geremina, Germana, l. 61; Geremina, l. 224.
gherieven, - nemen zelfst. genot, genoegen, 11, 102; ieghen een-, 11, 138.
gheriven, nuttig, aangenaam zijn, 8, 108.
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gherinen, aanraken, te gherynne in siene, 14, 79; God te gherynne, 8, 42; pass.
aangeraakt, aangezet worden, ghereenne metter gheheelder trouwen, 4, 52; met
M. gherenen sijn, 11, 120.
gherijnnesse van ghebrukene aanraking der Godsgenieting, 13, 180.
gheroeken, hem gherochte, zich bekommeren over, l. 138.
gheruchte, overdr. dat - der hoechster Ontrouwen, om hare onstuimige
handeling, steeds meer eischende, 13, 232.
ghescien, elken sijn lief - laten, 11, 148.
gheselscap, gevolg, der ziel, 9, 66; dat hoechste -, 10, 40.
ghesetene, in onduidelijk verband: alle tot rust in God gekomenen (?), 14, 73.
ghesien, ghesach, doorschouwen, 9, 34.
gheslechte van enen -, 4, 11.
ghesmaken, in verband met (be)kinnen, 4, 53; 7, 22; beseffen, begrijpen, 4,
118; ondervinden, alre doede, 6, 100.
ghestaen, standhouden, 7, 24; ghestondic inden gheeste, 9, 74.
ghestade, standvastig, 1, 171.
ghestadich, -dighe wesinghe, standvastig, 1, 120.
ghestadelike, 1, 183.
ghesteinte, 12, 14.
ghestille, stilte, 4, 34,
ghestof, stof, 9, 29.
ghetal, int ghetal van, 1, 11. z. aant.. Of moet men denken aan de uitdrukking,
int ghetal, met ontkenning = in 't geheel niet? dan zou van s.h. werdicheit
afhangen van ghenoech.
ghetamen, betamen, passen, buten - van mi, buiten wat mij aangenaam, passend
is, 6, 94; in sijn - in wat hem past, 12, 89; l. 71.
ghetempertheit, in -den, 14, 98 z. aant..
ghetrouw, die - c, Jezus, 8, 116.
ghetrouwen, iem. iets toekennen, daartoe in staat rekenen, 8, 91.
ghevanghene 12, 125; - der M., 1, 201.
ghevinden, ghevondi, verkrijgen, l. 121.
ghevoelen, M. - 1, 157; ghebrukeleke -, 1, 418; ghevoeles, imperf., 1, 420; met
gen. 7, 77.
ghevoelnisse, mv., l. 16.
ghewarich, echt, 5, 15.
ghewassen, der M -, opgroeien tot, l. 44.
gheweesleke, werkelijk, 14, 19; of: namelijk?.
gheweldecheit, macht, 4, 62; 14, 11.
gheweldich, gewoon woord: machtig, ontzagwekkend, 1, 246; ook van dienst,
1, 204; - eghe, nuwe stat, 14, 7; in - gher rijcheit 14, 8.
ghewerden, laten te -dene, laten begaan, 12, 91.
ghewerken, ghenoech -, 4, 110.
ghewout, kracht, 14, 13; 14, 49.
ghichte, - n, genadegaven, 1, 376; 14, 129, 131.
ghichten, begiftigen, l. 98.
Ghielis, l. 239.
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glorioesheyt, hemelsche heerlijkheid, 11, 62.
glorie, ijdele -, 1, 147.
God, God, maar ook, zelfs gewoonlijk; Christus; zoo duidelijk, 14, 114, maar
elders ook, als uit 't verband blijkt; God ende mensche pleghen, 13, 44, - leven,
10, 60; - ende mensche in eenre const smaken, 14, 162; alse Gode sijn, 14, 164;
zoo ook: god werden, waar god min of meer adjectieve kracht heeft, quod Deus
est, 1, 356; zoo god te sine, 14, 14; met god te sine, 7, 35.
godeleec, - in enen wesene ende in enen werke godvormig, 12, 139; 13, 209;
den - leken godsdienstigen, 8, 58.
Godescalc, l. 241.
Godevaert, l. 240.
godheit, 11, 128; Gode gheliken inder godheit, 1, 291; die godheit ontfaen, 13,
236; dit ghehele anscijn der ewegher godheit, 13, 238.
goede, znw. vr. goedheid, 13, 168.
goet in de uitdr. goet hebben, het gemakkelijk hebben, 1, 325.
gratie, -n ghebruken, genadegave, 5, 26; 10, 50; hen met gratien beiaghen, l.
120.
grau, enen grauwen aer, grijs door ouderdom, 11, 30; grau monic, l. 170; aldus
werden de Franciskanen genoemd; maar ook de Cisterciensers, ja de meeste
voorbeelden in Mnl. Wdb. gelden van Cisterciensers, niet van Franciskanen.
Gregorius, S. - l. 22.
groen, dat. vr. groendere, 1, 92.
gruwel, m. gruwel, 14, 56.
gruwelen, gruwelender, met schrik vervuld, 4, 41.
gruwelike, schrik inboezemend, 4, 6.
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gulden, -ne herten, 1, 164.
gront, van gronde vast, grondvast, geheel en al, l. 96.

H
Hadewich, l. 241.
hare, in de uitdr. dat hare, het hunne, l. 51; haerlijc anderen, elke de andere,
l. 232.
haeste, vurige ijver, 4, 112; l. 139.
haestich, - ghe M., l. 4.
haken, ghehaect, verlangen, 8, 40.
halen, halets 2de pers. imperf., 6, 39, vgl. 13, 221, een heele reeks; verwanets,
1, 273; 5, 68 waar A ghebrukets; 13, 179 waar B kints; contractie voor haledes
waarsch., elders valt zelfs d of t. Zie werese.
hant in verbindingen als alte hant, 13, 155; zie verder alrehande,
menigherhande.
handghewerk, 1, 312; handenarbeid.
hanteren, beoefenen, 12, 107; in allen hanteerne in alle Liefdepleging, 12, 115.
harpen, harpende, op de harp spelen, 11, 17.
haten, in verband met minnen, 5, 54; 11, 167, 178; verwerpen, niet van iets
willen, 11, 114.
hebben, de vormen hebs, 1, 267, 268; 13, 244; gwl. heves, 1, 329; hads, 1, 345;
heve, 1, 354; XIX iaer hebben, 6, 33.
hebbene, zelfst. gebr. alle dese - der M., eigenschappen, 13, 109.
hebbinghe, boven - boven wat men heeft, 1, 150.
heerscap, het heer-zijn over, het meester-zijn van: in allen - e van elker
volcomenleker doeght, 12, 106; macht, machtbezitter, bij verpersoonlijking:
heersche heerscape, 13, 53; heren ende -e, 10, 14, 15; eerder: gebied waarin
iem. 's macht zich uitoefent, 10, 15; sine heerscap hebben met, 10, 44, zie aant..
heersch, prachtig, heerlijk, heersche heerscape, 13, 53.
heffen, hief, 13, 67.
heilich, gelukzalig? heilig? 11, 110; l. 127: heylich comen, 8, 88, 90.
heilecheit, heyl.: in onser beider - gelukzaligheid? of heiligheid?
heilighen, 1, 115; gheheilichde van M., 10, 9.
heimelike, in 't geheim, 1, 3, 384.
helle, overdr. hel van de M., l. 39.
helsch, helsche levende, 5, 40; l. 68.
Helsewint, begijn, l. 188.
helsen, - ende cussen, 7, 40.
hemel, de drie overste -e, 5, 3; wille der hemele, 2, 4.
hemelsch, hemeling, 2, 5.
Henric, l. 169; l. 240; - van Breda, l. 177.
herberghen, den nacht overbrengen, 1, 301.
here, here, l. 176.
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heremiet, l. 196; l. 204.
herte, var. herde zeer, 13, 197.
herteleke, - minnen, 11, 117.
hertelecheit, innigheid, hevigheid (?), l. 97.
het, in het sprac, 14, 167.
heten, ende hiet (A heet) l. 61, 105, 141, 163; diemen hiet, een hiet, l. 171; 11
29; hetende met dien naam, 10, 4.
hi, dat. heme, 14, 15, enz. ook hem, 14, 49, enz.
Hilarius, S. -, l. 24.
Hildegaert, Hildegardis, l. 191.
hoe, waarom, 8, 111.
hoechde, 9, 35; hoechte, l. 94.
hoeden, l. 70.
hoeghedaen, 5, 53; 11, 9.
hoeft, hovede, mv. 13, 53.
hoghe, dikwijls overdr. gebruikt voor: edel, voornaam verheven, met sinen
hoghen raden, 1, 117; metten hoghen werken, 13, 71.
hoeghen, ghehoeghet, verheffen, 14, 133; ghehoecht, 12, 67.
Hollant, l. 212.
Honorius, l. 179.
hope, 12, 67.
houde, - n, vrienden, 1, 45; 4, 45.
houden, hielt, hangen, 6, 25; hilt stille (A.B. hielt), 4, 18; hilden (A hielden),
in bezit houden, 6, 53, 59; buten -, 12, 136; buten-met acc. en gen., 8, 122.
hoverde, hoovaardij, 1, 147.

I
ia ya, stijgend, 11, 137.
ie, dikwijls met sider, immer sedert, 13, 237, e.e.; ye doch nochtans, 13, 121.
ieghen, tegen, meerm., l. 48.

Hadewijch, Visioenen

203
ieghenoede, landstreek, overdr., ontwikkelingsstadium, 14, 132.
ieghewelc, ieder, 11, 23.
iersten, het eerst, ten eersten male, 7, 66; tierste, l. 174.
iewerinc, gewone spelling van C, tegen A iewerint; in verband met ave, ergens
af, ergens door, 13, 132.
in, in de bet. op, van tijd; als in enen Sondaghe, 1, 1; 6, 1; van plaats, in die
borst, 12, 143; in haren hovede, 13, 52.
ingheseghele, zegel, 12, 144.
Inghelant, l. 204.
instrument, 12, 137.
invierech, zeer vurig, 4, 13.
Isidorus, S. ys-, l. 27.

J
Jacob, apostel, 4, 2; l. 10.
Jacob, aartsvader, l. 234.
iamer, jammer, ongelukkige toestand, 8, 76; l. 86.
iamerlike (A.B. iammerlike), 6, 104.
Janne, iohanne, mv. l. 238.
Jerusalem, nuwe stat, 10, 3; iherusalem, l. 72, 196.
Job, 12, 171.
iodinne, l, 142.
joffrouwe, 4, 104; 9, 16; ioncfrouwe, l. 61, 141, 182, 197, 227.

K
Cantike, Hooglied, 9, 5.
Karitate, liefde tot den mensch, 5, 38; 11, 160, 174; 12, 73; - van allen, 8, 79.
Kelk der verduldigheid, 1, 178; met Bloed van Christus, l. 155; drinken utene, 7, 73.
keren, hem keren, 7, 53, 60; intr. zich omkeeren, 7, 50, z. echter var..
kersp, kroezelend, 1, 250.
kerst, - en, christenen, l. 149; adj. -en seden, l. 152.
kerstdach, kersdach, 10, 2.
kerstnacht, 11, 1.
kiesen, - boven, verkiezen, coesic, 7, 32.
kinnisse, kennis, besef, gewoonlijk met de bijgedachte: door ervaring; boem
der - n van God, 1, 185; arbeiden - van M. te besittene, 8, 73; kennisse mijns
willen, 1, 411, 416; die - hadden ghenomen tusschen hen ende haren God, 13,
165, z. aant.
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kimpe, strijder, in een tweegevecht vooral, 8, 16, 21, 103, 110.
kinsch, in geestelijken zin, 1, 9.
kint, in de Liefde, 14, 63; van kinde van kindsbeen af, 11, 86; 6, 58.
claerheit, 14, 22, 43.
Claes, l. 229.
claghen, met acc. 1, 342.
cleven, aen, gehecht zijn aan, 10, 50.
cluse, kluis, l. 224.
clusenare, l. 209.
clusenersse, l. 173; - rse, l. 176, 204, 219.
Colen, Keulen, l. 149; van Colne, l. 182.
columne, overdr. 1, 101; colummen, 1, 224, 225, e.e.
comen, comende sijn, 11, 53, z. aant., vgl. toecomende, 11, 59; te voren comen,
overkomen, 14, 97; verl. dlw. opcomen, 8, 25; daer ic mede ghecomen hebbe,
8, 46; comen ende gaen met acc. van weg, 8, 82; in hem selven-, 3, 26; 8, 127.
conforteren, bevestigen, 11, 153.
confuse, beschaming, l. 21.
connen, conste, 1, 6; 14, 59.
conscienscie, 10, 32,
coenst, ie. coemst, 13, 61.
const, kunnen, vermogen, 4, 11; - e, kunst, 1, 387; in eenre const smaken in een
kunnen, 14, 162.
constech, ervaren, 12, 113.
consteleke, van - n smake smaak met kennis, 8, 22 (of: kunstvol, schrander?)
cont, - maken, 13, 3; cont sijn, 13, 101, 108; compar. condere, 13, 110.
coer, te minen coere, staat, waartoe iem uitverkoren is, 14, 161.
copen, ghecocht, trachten te verkrijgen door er zelf voor te betalen, 11, 167.
cortelike daerna, 9, 6.
cost versiering, in alre -, 13, 196.
costen in: wat soe dat cost, 4, 119.
creature, schepsel, 8, 108; 13, 100; vore alle - n, 14, 31; 14, 79; 14, 174.
cristal, dat - le, 9, 11; ghelyc - le, 1, 219.
cristallenheit, het uitzicht van kristal, 9, 60.
cromme, te rechte ende te - me doen, op allerlei wijze, 1, 269.
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crone, beeld van God, 6, 18.
cruce, met vlakte in, 1, 214.
crupen, l. 106.
cume, nauwelijks, 13, 248.
cussen, zie gheheel, helsen.
custen, opbeuren, imperf. coste, 1, 361.
qualeec, 11, 159.
quetsinghe, sonder - zonder krenking, 1, 80.

L
Lachen, loech, 11, 139; 14, 92.
lachter, smaad, 14, 99.
lachteren, ghelachtert, versmaden, 11, 142.
Lam, het Lam Gods, 11, 15.
Lane, Ver -, l. 182.
lanc, int lancste, 13, 27; het lanc maken, 14, 110.
lanterne, 9, 33.
lantscap der deemsternissen, overdr., der troosteloosheid, 10, 25.
laten in verbindingen als - varen, 11, 9; -bliven, 11, 47; ghescien -, 11, 148, l.
85; met te: te ghewerdene -, 12, 90 (in B ontbr. te).
lesen imper. les, 1, 76.
lesse van 't kerkelijk officies, 9, 2.
lettel, te lettel, 8, 118; Gode te - sijn, 11, 156; een - wonders, 9, 3 (var. luttel).
leven, bedr, gheleeft, beleven, in zijn leven uitdrukken, 1, 353; onz. 3, 20;
mensche -, 8, 117; 1, 326; ic leefde suver mensche, 1, 317.
Leyse, Ver -, Elisabeth, l. 174.
lichame m. (of onz.?), het Lichaam des Heeren, 7, 61, 66.
lichten, voorlichten, 12, 100.
lid, alle lede, l. 66.
liden, in den zin van bekennen, l. 228.
Lief, alre ghelieve Lief, 12, 32; die lieve, 12, 37; 14, 147.
lief, sijn - wat iemand lief is, 11, 148.
lieve, zelfst. nw. vr., genegenheid, vriendschap, 13, 132.
ligghen, ic lach abs., 11, 1, z, aant.; in opghenomenheiden -, 14, 146; verblijven,
l. 171, l. 176, 180 e.e.; legheder, l. 185; ic lacher toe, zich toeleggen op, 10, 78;
laghen stil worden, verstild zijn, 2, 16.
lijc, hare lijc, 12, 118; haerlyc anderen, l. 232; z. ghelyc.
lingde, lengte, 6, 67.
list Gods, list, schranderheid. 13, 194.
listich, schrander, 12, 86.
loechenen, absol., 13, 176; 13, 228.
Loen, land van -, l. 217.
loep, der sterren, 4, 22, draaiende bewegíng, 12, 9.
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lof, mv. love, 13, 5
loghen, levensleugen, 2, 8.
lopen, liep, draaien, bewegen, 12, 16.
luchter, linker, 6, 64.
Lucifer, - sijn, 5, 41.
luden, impf. luudden, 3, 9; 13, 5.
luttel, .I. - 5, 27; cf. lettel.

M
Maer, niet zelden: tenzij, als, 11, 82; 14, 29; - alsoe, niettegenstaande, 11, 91.
mael, tenen male geheel en gansch, 11, 1, z. aant.; altemale geheel, 11, 133; l.
117.
macht, boven -, boven wat men dragen kan, 8, 55; - der sonne, 1, 223.
maghet, mv. maghede, l. 203.
makere der Minnen, 14, 70, 74.
man, 11, 94; mv. manne, l. 201, 203; manneken, l. 211.
manen, opvorderen, eischen, dat ghebrukenesse -, 13, 184; ghebruken des
manens, 13, 192.
mare, 13, 153; wat maren bringdi? 9, 56.
marghen, in apoc. bet., 4, 82.
Margrieten, l. 242.
Maria, 13, 101; 13, 174 vlg., l. 1.
Maria, Magdalene, l. 4; nonne, l. 173.
Martijn, S. -, l. 95.
materie, het stoffelijke van den mensch, kere weder in dine -, 8, 123.
mee, 11, 102 (A en B meer).
meer, gen. meerre, 8, 53; vóór comp., meer hoghere, 8, 6; te meer sijn, 14, 62;
buten alle dinc -, 11, 88.
meester der gherechticheit, opperste Rechter, 14, 75; in godgeleerdheid, l. 193;
meesterken, l. 220.
meidach, eerste Mei, 4, 1.
meinen, bedoelen, 4, 103, 104.
melodie, hoechste - der M., 9, 21.
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menechfuldicheit, verscheidenheid, veelheid, 2, 12.
menechte, 13, 45.
menechvoudech, verscheiden, 10, 33; menechvoude, 10, 37, menichfoldich,
13, 161.
menigherhande, menigherande, 11, 35.
menscheit, menschelijke natuur, die - ter Godheit minnen, 11, 199 z. godheit;
der edelre - groet onrecht doen, 8, 121.
messe, binnen der - n, 11, 2.
mettene, te -, metten, 5, 1.
mi expletief, so dat hi mi opnam alle mine sinne, 1, 16; dat. eth., mi gherne al
wists, 14, 122.
Middelborch, stad, l. 209.
middelt, die -, 1, 185; 4, 43; bvl. nw. vander - wijdde, 13, 210.
midden, in - der stat, 10, 12; in -, 1, 82, 232, in - den troen, 14, 71.
mids, te - in 't midden, l. 76.
Mine, l. 176.
minnaer, des groets minnaren, 14, 69; l. 75.
Minne, geestelijke Liefde, - draghen, 1, 153; - ghevoelen, 1, 161; minne sijn,
1, 162; 3, 19, e.e.; wat - es, wie - es, 3, 1 vlg.; 11, 175; hoe hi onse - in hemselven
es, ende ute hemselven, 14, 139; stille -, 13, 6; stemmen der -, 13, 229, 231, 233;
sinkelike -, l. 81. Verder gebruik van 't woord wordt gegeven in gedachtenlijst
met de Inleiding.
minnen, liefhebben, pass.; mijnt, 9, 24.
mirakelen, - en, 1, 373; miraculen, 14, 104.
misdaet, in mesdaden, verkeerde daad, zonde, 4, 115; 8, 70.
mistroest, mestroest, verpers., troosteloosheid, 4, 102.
misval, mesval, vanden mes-le, het verkeerd uitvallen, 1, 85.
misvallen, onpers. al en mesviel mi in u niet, 5, 42.
miswerken, mesw., verkeerd doen, 5, 47.
miswesen, mesw., het niet-volmaakt-zijn, 1, 126.
moghen, zelfst. stemme des - s, 10, 27; moghende mirakelen, machtige, een
groote kracht vorderend, 14, 104.
moghentheit, Gods - van M., 11, 176 vlg.; machtsgebied, 11, 17; macht, 14,
101.
Moeder, - Gods werden, 13, 18; l. 162; bruut ende -, 10, 59.
moeten, du moets, 1, 408.
monic, l. 170, 180.
Moyses, 11, 164.
mure van stad, l. 195; vermaect in enen mure, opgesloten tusschen muren, l.
198.

N
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Na, voorz., overeenkomstig met: na miere herten begherten, 7, 78; 8, 104, 106;
volgens, aanduidende in welk bijzonder opzicht iets moet beschouwd of gebeurt:
na ghebruken sijns selves, 7, 53: na miere menscheit, 7, 78; na die tamelecheit,
14, 69; na die fiere natuere, 1, 297, e.e.
na, bijwoord, in verbinding met vele werkwoorden, om aan te duiden dat iets
van dichtbij gebeurt, innig. na bekinnen, 13, 177; na ghevoelen 14, 60; na
gherenen, 11, 120; of om aan te duiden dat door de werking van het ww. een
toestand van dwang, van beklemming, wordt veroorzaakt, na bedwonghen, 11,
6, compar. naerre, 8, 66; 11, 187; superl. naeste, 1, 403.
nadien, voegw., vermits, 1, 350.
naheit, 1, 404.
naken, nekende, naderen, 8, 125; onpers. het naket met dat,, 10, 16.
nature, naerre opghenomen in godleker naturen, 11, 187; met miere naturen
weghen, 8, 81; wech te mijns selves naturen, 8, 44; na die fiere nature
geaardheid, 1, 297; na recht miere naturen, 8, 107, van namen: aard en
beteekenis, die nature van haren namen, 1, 23.
Nazaret, misschien het Cistercienserinnen bij prioraat Nazaret, bij Lier, l. 175.
neder, bvl. nw. zelfst. gebr,: van soe nederen te soe hoghen, 1, 49.
nederheit, 1, 146, 407; 5, 46; 12, 66 e.e.
neghende, 12, 97.
nemen, op zich nemen, aanvaarden; 14, 92; van M.: watsi nempt, 13, 191, nemen
ende gheven, 6, 5.
nemmer, niet meer, geen anderen meer, 13, 204.
nemmermeer, 11, 179; 13, 258, e.e., - ure, l. 122.
niedech, 8, 77 z. aant.
niet, men onderscheide tusschen de bet. niet, b.v. 13, 75 en niets, b.v.
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13, 179; te nie(u)te werden, 7, 83; 13, 130.
niet, nied, na dineu niede, verlangen, 1, 344; minen nyet vervullen, 7, 9.
noch, verder, 1, 62, 74, e.e.; noch nu, toch nu, 5, 20.
noet, mv. node: hemelsche ende erdsche node, 10, 23; in node, 1, 420; sonder
noet, zonder dat er behoefte toe was, 1, 374; ter noet, 1, 417.
nonne, l. 174, 207.
nose, schuld, zonde, 1, 105.
noselheit, schuld, 12, 135.
nuwe heeft een vage beteekenis: nieuw, steeds opnieuw opkomend, frisch,
jeugdig, krachtig, ijverig werkende: mine - wille: van caritaten, 1, 313, 319;
met - n wonderen, 10, 10; met nuwen ernste, 10, 37; in groten nuwen vernoye,
7, 37; in - n vlite van meerre begherten, 8, 53; met - n aderen, 4, 29; alse ene
nuwe sereghe, 8, 128; in nuwer glorien, met nuwen tronen, l. 73; van nuwes,
opnieuw, 6, 9.
nuweheit, l. 69.

O
obedient, l. 135.
octave, ter - n, octaaf, achtste dag waarop de kerkelijke viering van een feest
wordt gesloten, 1, 1.
Oede, eigenn., l. 156, 243.
oefenen, plegen, 10, 79; hebben, l. 114.
oefeninghe, bi - n haers soens, 13, 106.
omhanc, omhangende versiering, 10, 34.
ommesiene, met enen -, 11, 181.
onbegripelec, gen. - cs, onbegrijpelijk, 1, 194.
onbekinlec, niet te kennen, 6, 16.
onbekint, ongeëerd, 5, 44; onbekint ghelaten, niet beoefend (?), 13, 61; den
onbekinden, die de M. niet beoefend hebben, 12, 48.
onbekinnecheit, domheid, 5, 36.
onbeset, - ter (dat. vr.) plomp, dom. 5, 37.
oncont, niet door beoefening gekend, 1, 394.
onder, in, - nacht ende dach, gedurende, 14, 125.
ondergaen, van een recht, aantasten, 1, 287.
onderminct, verscheiden kleuren hebbende, 1, 44.
onderscedicheit (deugd), 12, 85; oordeel des onderscheids, 1, 78 (B
onderscedenheit); verpers. 9, 46 (A en B onderscedenheit).
ondersceet, - hebben, 1, 30, zie aant.; 1, 71 vlg.
ondersoeken, ondersocht, onderzoeken, trachten te onderscheiden, 9, 48,
onderwinden, onderwints, 1, 284; het wagen, hem -, 1, 286 zich iets aanmatigen;
Gods moghentheit -, 1, 288 dies en onderwant ic mi niet, 11, 156 zich inlaten
met.
onghebonden, - dender, schaamteloos, 5, 18.
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ongheboren, l. 89.
onghebrekelicheit, 4, 25; onghebreheleke, 7, 26 zonder dat er iets aan ontbreekt.
onghedurecheit, 1, 270; 14, 4.
onghehoert, onbegrijpelijk, alle gehoor overtreffende, dwaas, 7, 18; met enen
- den wondere, 10, 70; ongehoord, verschrikkelijk, 8, 54; van pers., misprezen,
1, 299; in de verbinding: onghehoerde ende ghehoerde, 1, 179.
onghehoerdelike, - diep, 12, 11 ontzagbarend, vreeselijk.
ongheleidde, 8, 164.
onghenade, - van M., 14, 60; stucken van - n, 8, 125 daden van vijandige
behandeling; onghenade bekinnen, 12, 166, waarsch. adj.: vreeselijk.
onghenadeleec, 11, 129.
ongherijnlec, van God, 8, 43.
ongherede, ongesierde, 10, 20: niet met de heiligmakende gratie versierd.
onghereet, - sijn, niet ter beschikking zijn, niet voorhandig, 7, 48.
onghesceden, te samen, 14, 82.
onghestadich, - tijd, 4, 98 zie aanm.
onghewassen in geest. zin, te -, 1, 10
ongrondeleec, (de ziel is -), 12, 83; - leke diepheit (van God), 11, 7.
ongrondeleecheit, (der ziel), 12, 84.
onmenich, weinig, 1, 368; pron. onmenicher, 13, 161.
onmenschelike, de krachten van een mensch te boven gaande, 1, 296; 14, 112;
- vele, 10, 64.
onna, op verre na niet, 1, 382.
onnosele, zonder zonde, 1, 104.
onsalech - st, 13, 132.
onseggheleke, onuitsprekelijk, wonderleke - leec,
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1, 254; 11, 12; 12, 9; - scoen, 8, 2, 30; onsegleke -, 10, 5; - enegher redenen, 1,
248; ontseggheleke enegher redenen, 7, 15.
onsienleec, niet aan te zien, 6, 13; 14, 77.
onste, toestemming, welbehagen, 11, 76; gunstbetoon, 1, 159.
onsterflijc, l. 79.
ontalleke, (A, B ontelleke), onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, 1, 256.
ontbiden, daer ic na hebbe ontboden, wachten op, 8, 86.
ontbieden, te comene, laten roepen, 1, 202; laten brengen, 10, 10.
ontbliven, ontsnappen aan iemand's macht, 1, 69.
ontdoen, ontdaen, open doen, 4, 14; 13, 25; 14, 173; doe ontdaden, opengaan,
13, 31; hem -, 13, 252.
ontfaen, de Godheid - concipere, 13, 236; (vremden troest) ontfinc, 12, 124.
ontfermherticheit, medelijden, l. 144.
ontgouden, bekoopen, 8. 40.
onthalen, onthalen, of: feestelijk inhalen - die groetheit des hemels, 12, 80.
onthopen, wanhopen, 4, 115; 5, 46.
onthopenisse, l. 36.
onthouden, niet geven, 14, 28; omhoog houden, opbeuren, 5, 45; l. 79.
ontpluken, ontploken, 4, 30; 13, 90.
ontrouwe, 13, 187; l. 55,
ontsculen, es mi onscult verbergen, wegschuilen, 2, 13.
ontsegghen, onseghet (A, B, onts.), opzeggen, weigeren, 1, 377.
ontsteken, dus onstekene offerande, 6, 30; al vol onsteken, 4, 13; met nuwen ne, 13, 140.
ontstelen, onstal, ontvluchten, l. 147.
ontwassen, hooger groeien dan, 1, 207.
onvaste, onzeker, 1, 27.
onverdrachlec, 14, 78, 126
onvergankelec, l. 124.
onverstaen, niet te begrijpen, 6, 14.
onverwandeleec, 14, 113.
onverwonnen, 8, 101.
onwandelechtich, l. 124.
oetmoedecheit, 1, 53 vlg.: - hyt, 12, 82; - verheerlijkt, 13, 5 vlg., - Marien, 13,
173.
oetmoet, puer -, 1, 59; van oetmoede, 13, 175.
opdoen, opendoen, 14, 172.
openbare, bvgl. nw. in - werken klaarblijkelijk, die zich naar buiten openbaren,
1, 271.
openbaren intr. te voorscbijn komen, openbaerden, 4, 26; opengaan, 13, 25;
oppenbaren b.v. 6, 31 (A, B, C) 12, 35; haer -, 12, 6.
opgaen, 8, 4.
opghenomenheit, hoe God is in -den, 6, 97; in - van gheeste ligghen, 14, 146;
buten den gheeste, 14, 149. cf. gheest.
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opnemen, alle mine sinne -, 1, 16; 3, 2; opghenomen in den gheeste, 6, 2; doe
wardic -, 12, 49 (als ze reeds in vervoering is), in opnemene van ghebrukenesse,
6, 7.
opslaen, een - van ere oghen, 1, 285.
opspronc, 13, 150, 211.
opstaen, in God, 1, 265 zie aant..
opvaert, van Maria, 13, 104; die hoechde vander overster opvaert, 9, 36.
opverstaen, opverstont, 12, 126.
opverstannisse, - doen, 14, 107.
opwaert, - vloyen, 13. 139.
opwal, 13, 211.
ordele, van groten -, 14, 76.
ordine, der Engelen, 12, 89,
orewoet, 14, 2, 54, syn. van onghedurecheit: hartstochtelijke toestand.
orconde, - hebben van iets, bewijs, onderpand, 1, 271; getuigenis, ghetrouwe
-gheven, 8, 96; getuigenis te dien-de te sine, 4, 66; met gherechten -, 8, 83;
getuige, geleider, 8, 26; gheciert uwen hoghen -, dat wat iem. getuigt, 8, 111.
orconden, verklaren, getuigenis afleggen, 8, 82, 84; 8, 27 meermaals; getuigen,
12, 70, 73, 78, 82 enz.
outheit, het oud-zijn, 11, 57.
oud, oude (voor houde?) zie aant., 3, 10.
over, voorz. in: - nacht ende dach, 14, 125; op:-hande ende voete crupen, l. 106.
over, in samengest. bvgl. nw.: zeer; als in overbroesch, 1, 25; overdiep, 11, 3;
overdonker, 11, 4; overgherne, 11, 173; overgherecht, l, 26; overgroet, l. 29;
overleet, 14, 123; overlieve, 11, 75; overlude, 5, 15; overlicht zeer verlicht, l.
213 (A, B, oververlicht); overscone, 1, 80, 14, 127; overstarc. 6, 5; oversuete,
1, 257; overswaer, 11, 163; overvast, 1, 25 overvolmaect, l. 23.
overgaen, die diepheit es saen -, 11, 131, aangevuld.
overliden, - de, te boven komen, 1, 181.
overmids, vermits, 1, 269, - dat, 14, 67.
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P
Paeschsdaghes (eens -, 3, 1).
palme, palmtak, 9, 27.
paradijs, die vanden -dise, 4, 23 zie aant.
paraclijt, C paraclijc de genade, vertroosting, van den hl. Geest, l. 120.
Parijs, l. 120.
Paulus, S. -, l. 134.
pellenleke, purperkleurig, 1, 230.
Pentecoste, van - n, 1, 2.
perse, - van M., l. 63.
Peter, S. Peter, 14, 88, l. 8.
pinen, lastige pogingen aanwenden, 8, 51; 1, 11.
pleghen, een zekere oefening doen, 2, 21 (in dit te pleghene), pleghe mijns, 1,
402; pleghen, 11, 32; lief liefs -, 12, 116.
plein, uitgestrektheid, 1, 20.
plumen, 11, 66.
pointe, in enghenen pointe, 1, 353.
poysoen, erdscher - smaken, 10, 63.
predicaer, l. 215.
prediken, ghepredect, 1, 407.
presenteeren, de opdracht doen als Maria bij de praesentatio in den tempel, 13,
20.
priester, l. 208, 212, 214.
purgatorie, 4, 28; 5, 32; 10, 50.
puer, puer oetmoet, 1, 58; in purre M..n, 11, 122.
puerheit van vlecken, 14, 24.
puren, van ghepuerden goude, 12, 15.
purper, staatsiemantel, 9, 17, 26 enz.

R
raet, raad, voorlichting, den scarpen rade van den gheeste volghen, 8, 119; de
evangelische raden, 1, 117; in hemelschen rade, levenswijze, 5, 49; eneghen
raet hebben, ontzien, 14, 35.
raden, rieden, l. 48.
raste, verpoozing, genoegen: 10, 27; in ghere manieren van - n, 11, 126; 11,
135 vlg..
recht, vore -, als recht, 5, 28, 32; alst recht was, betamen, 4, 2; sijn - setten
ieghen, doen gelden tegenover, l. 48; recht houden ende gheven in enen, 8, 93
zie aant.; Minnen ere noch - doen, 13, 8.
rechten, reiken, zich uitstrekken, 13, 76.
recreatie ontfaen, verpoozing, 11, 101.
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redene, 1, 74; verpers. 9, 42 vlg.; 12, 98 als bijzondere deugd; redeneerend
verstand en wat daardoor voortgebracht wordt, 6, 71, 72, 92; dat benam mi alle
redene van hem in ghelikennissen uitdrukkingskracht, 1, 259; te bewonderen
met nuwen -n, 4, 24; taal, 1, 249; 2, 11; si verstont alle redenen, l. 159;
ontseggheleke enegher -n, 1, 248; 7, 16; in God (ic hoerde sine redene, z. aant.),
6, 71.
reghele, (van Rede) levensregel, 12, 99.
retnecheit, 1, 139.
revelacie, openbaring, beschouwing van bovennatuurlijke dingen, - n pleghen,
10, 79; 13, 103; -tien, l. 11: - cien, l. 156.
rijcheit, rijkdom, 4, 10; 12, 27; rijkgevigheid, 12, 76: ríjkdom, pracht, 12, 79;
pracht, 6, 76; rijchyt, 14, 8.
rijcleec, met dat. machtig, aanzienlijk, 8, 17.
Rijn, eigenn., aen ghenen Rijn, l. 226.
rike, rijk, macht, machtsgebied, 9, 25, 48, e.e.
rike, adj., mild, vrijgevig, 12, 73; rijcste, prachtigste, 4, 55.
Robbaert, eigenn., l. 193; l. 240.
roke, geur, 6, 23.
roepere, roupre, 4, 16.
rouwe, droefheid, 14, 99, 100.
rumen, - op, roemen, 9, 68.
rusten, l. 62.

S
sade, verzadiging, in vollen -, 7, 80; comt in onser -n, 10, 21.
saden, ghesaedde, 10, 68; 10, 53.
saen, weldra, 11, 131.
saechte, (A, B sachte), 11, 188.
saken, ghesaect intrekken, tot zich trek ken, 11, 133.
sardonius, edelsteen, 1, 253.
Sare, eigenn., l. 241.
Sassen, Saksen, l. 176.
sat, donker, 1, 191.
scaerp (A, B, scarp), 1, 92; schrander, 8, 119.
scheiden, sceden, 13, 235; scieden, 1, 330.
schichte, der M., 6, 31; 14, 19.
schieten, sciet, 14, 20.
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schinen, gewoonlijk blijken; sceen comende, 7, 93.
schive, scive, 1, 236; 1, 224; 12, 5.
schoen, scoen, dat. v. scoender, 8, 2.
scoenleec, - leker, schitterend, heerlijk, 6, 52.
scudden, beven, 7, 4.
sciencie, l. 159.
seden, handelwijze, gebruik, 2, 4; levenswijze, l. 144, 152; zeden, 4, 111.
seder, sider, 2. 9; 2, 16 (A, B, sider), 1, 375; nye seder, 2, 17.
seghel, - le der vleugelen, 13, 40.
seghelen, gheseghelt, 12, 169.
segghen, spreken, verhalen, l. 143,
sekerheit, - doen, 5, 21; - ontfaen, 12, 173, 159; 11, 103.
selbloct, een -, boomstam, 1, 25, - blocte, 1, 38.
selen, salic, 1, 281; du sals, 1, 66; du salt, 6, 95 e.e., saltu, 1, 291; 6, 93; selen,
1, 293; 6, 63; sal, 1, 131.
selkerhande, zoodanig, 7, 98.
selsen, zeldzaam, wonderbaar, 4, 9.
selve, dat -, 7, 17: zelfs dat (of eenvoudig: hetgeen); nom. vr. praedic. wes -r,
8, 34.
senden, imperf. sande, l. 177 (A, B, seinde), sende, l. 180 (A, B, seinde); sendde,
8, 28; partic. ghesent, 8, 49.
sengherse der bosinen, 9, 43.
seraphin, - phijn, 5, 61; seraphinne, 13, 14.
serech, sereghe, hartwee hebbende, 8, 128.
seste, 12, 82; zeste, l. 210.
setel, 12, 152; enen zetel, 1, 221, 236.
setten, gheset werden, 13, 154.
sevende, 12, 85.
sierheit, 8, 22; cierheit, 10, 32; - den 10, 38.
sijn, met gen. eens anders sijn, in eens anders macht zijn, 7, 70; met dat.: mi
sijn toebehooren, ter beschikking staan; ane te siene sijn, 8, 81; du best, 1, 283,
350; 6, 193; sidi, 4, 74; 8, 68 vgl. 8, 61 bestu; (imper. of subjonctief, of contractie
voor sijt ghi?); wel eens, beteekenen, b.v. 14, 7.
singhen (eener bosine), sanc, 9, 23.
simpel (sempele ziele) eenvoudig, gewoon, 12, 166.
sinkelike, - M., l. 81, zie aant.
sinne, die - opnemen, 1, 17; omvaen, 3, 3; binnen ghetrect, 4, 4, zie opnemen.
sitten, in een verbinding met een tweede hoofdzin, maar hier een voorwaard.:
ic sat... ende soude messe horen, 4, 1; ghesetene, 14, 73, zie aant..
sitten, zelfst. nw. in enen - ne, 12, 8; ten hoechsten sittene, 8, 4; een sitten, 12,
72.
slaen, ghesleghen, 4, 33.
slinke, 7, 62.
slot, mv. slote, 13, 31.
sluten, passen, 13, 41.
smake, doergaende -, 4, 51, zie bekinnesse.
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smaken, onz.: di smaecte nie erdscher poysoen, 10, 63; met een zaak (vernoye)
als ow. 1, 294.
snel, starkeleke -9, 37; l. 75: epitheton van helden, hier: boosaardig? geweldig?
soeken, sochte, 1, 246.
somme, 13, 206.
soe, als encl. onbepaald, wat soe, 4, 114; wanneer soe, 1, 27; wien soe, 14, 105;
na die: die soe groet was, hoe groot ook, 12, 77.
sondach, tsondachs, 13, 1.
sonder, bijw. maar, 1, 336, e.e.; uitgenomen, behalve, 1, 363; 11, 174; 14, 155;
14, 170; l. 11, 15, 19; voorzetsel, b.v. 1, 361.
sonderlinghe, iets anders-ghes, 10, 80; -n bijw. in de hoogste mate, 7, 12, 14,
- bijw. in 't bijzonder, 11, 45.
sonderse, zondares, l. 198.
soeghen, 13, 22; imperf. soeghets, 13, 21.
sorfachtich, bezorgd, bekommerd, 1, 84.
souter Davids, 13, 89.
sparen, ontzien, niemanne -, 11, 178; sonder -, zonder iets te ontzien, 11, 129;
(ook zonder ophouden) zelfst. gebr., enech sparen hebben té enen, iem. ontzien,
iem. iets onaangenaams besparen, 14, 35.
specie, van het Allerh. Sacrament, gedaante, 7, 71.
spliten, vanéén gescheiden worden, l. 67.
staen, gaen hoghe - (van een berg), 8, 4, imperf. stoent, 13, 71 (A, B. stoet)
stont, 12, 167; 14, 71; verstonts, l. 113; ic stoent op mijn kniën, 7, 46; sijn bleven
staende, 6, 59,
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staren, - in, 5, 25; enechlike - in, 2, 14.
starkelike, -snel, 9, 27.
stat, vr. stad, plaats, 1, 246; 6, 12, 29, e.e.; stad, 10, 9, 39; alles in sine - setten
op de rechte plaats, die hem toekomt, 6, 50; l. 51; te welken staden, in welke
richtingen, 13, 33; van een toestand, 6, 58; 14, 7.
stade, bi staden gelegen, te goeder ure, 11, 202; gheen -, geen gelegen oogenblik,
11, 13; gheen - hebben, geen tijd, gelegenheid hebben, l. 244.
steenroedse (A, B steenroke) rots in zee, l. 179.
sterven imperf. staerf (A.B. starf) 12, 125, starf 1, 375.
stichten, een leven - 6, 37.
stille, vr. stilte, stilzwijgen, 4, 19, 20.
stillen, ghestilde tot rust, zwijgen, gebracht, 4, 38.
storm, als een dau bi anderen stormen, l. 29, z. aant.; overdr. van alle hevige
beweging: der goddelijke ghebrukelecheit, 1, 245; - van M. 1, 389; - van
ontrouwen, l. 55.
strecken, ghestrect uitstrekken, 1, 73.
stucke, in vremden - n, zaak, 5, 17; - van onghenade daden (vgl. schelmstuk)
8, 124.
sueren, ghesuert een bron van leed zijn, 13, 190.
suster, van siere - M., 11, 165.
sulk, in den vorm selk, sommige: 8, 59 e.e.; op selken tijt op zekeren tijd, 14,
125; op selke .IIJ. daghe eens drie dagen lang, 14, 145. van selkerhande uren
van zoodanige, als volgt, 7, 98.
swaer, zelfst. nw. te minen - re tot mijn leed, 7, 50.
swaer, bvgl. nw. met swaren begherten, leed veroorzakende, 8, 40; te swaerre,
14, 64; dat dochte den anderen swaer moeilijk te begrijpen, l. 111.
swaerleke, met moeite, 11, 93.
swaren, leed doen, bedrukken, 11, 76; 14, 62.
sweren, plechtig bevestigen, 13, 7, 74.
swert, nw. swerde 13, 82; der prophetiën - 13, 21.

T
tafele, wastafeltje, l. 104.
Thabor, 14, 89.
tamelecheit, waardigheid, 1, 154; 14, 69.
tameleke, betamend, passend, 1, 155.
te, van tijd, ter octaven, 1, 1; 7, 1; te dien anderen slaghe, 4, 19; naar, tot: ganc
te dinen bordenen, 5, 69; hi quam te mi, 7, 74; 8, 47, 49; ten inde, tot het einde,
10, 65, ten opzichte van: twifele te mi, 4, 84; biden ghebode te hare, 4, 94; enich
sparen te mi, 14, 35; gwl. tot: seide te mi, 4, 44; te minen wee, 7, 49 e.e. voor
infin. dies te bewonderne, 4, 24, e.e. bijw. te lettel, 8, 118; te naect, 10, 20 e.e.
tebreken, verbreken, doorbreken, 11, 132.
teghen (A, B, ieghen) in vergelijking met, 14, 157.

Hadewijch, Visioenen

telch, twijg; mv. telghere 1, 72; gen. telgre 1, 82; dat. telgheren, 1, 72, ook
nom. mv. 1, 80; telgren, 1, 90.
teken, beteekenis, 9, 63; erkenningsteeken, 12, 63; - dat beteekenend, 12, 146.
tesue, - side linker, 13, 92.
tiende, 12, 105.
tijt, 4, 98, zie aant.; doet mijn - was, 11, 196, op selken tijt, 14, 125;. tijdperk,
8, 97.
toe, bijw. daer...toe 11, 48. ic lacher toe, 10, 78, e.e.
toecomste, komst, 13, 151.
toecomen, -de opgroeiende, 11, 59; zelfst. gebr. dijns - s, toekomst, 1, 85.
toename, bijgevoegde naam: die - heilech (van den h. Geest) l. 127.
toeverlaet, 12, 68; l. 40.
toghen, ghetoghet versierd, 12, 60.
tonen, imperf. toenese laten blijken, 12, 98; hem selven - zich vertoonen, zich
voordoen, 7, 57; 8, 14; ghetoent sijn kimpe blijken te zijn, 8, 21.
topaes, den - 1, 241; thopasius, 1, 226.
toren, woede, toorn, 11, 170.
tormenten, folteren, 14, 36.
tote, alleen, naar 't schijnt, in de bet.: tot aan, toter doet, 3, 21; tote dier uren,
13, 3; tote dien daghen, 8, 129, - dien berghe, 8, 3, e.e.; tote dattu, 1, 206; tote
des, 1, 201; ook in den vorm tot: l. 181 tot deser volcomenheit, l. 247 (A, B,
te),
transfiguracie, gedaanteverandering, 14, 87; l. 12.
trecken, trac, 4, 6; 12, 19; ghetrect, 1, 49; 4, 4; 9, 8; 11, 87.
treckinghe, - van minen gheeste een inwendig aangetrokken worden, 1, 4.
troen, des hemels, 4, 65; zetel, 14, 7; de .IIJ. throne hemelen, 5, 60; een engel
der Tronen, 1, 30; 5, 5; 5, 60.
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trouw, gherechte -, 12, 70; overste - der godleker redene, 13, 49; in verduldegher
-en, 1, 184; met ere sueter nuwer trouwen, 4, 49; metter gheheelder - en, 4, 52,
tsop, kruin, 1, 188, 189; dat. tsoppe, 1, 412.
twee, tweer, 4, 77.
twelfste, 12, 135.
twivel, sonder -, 11, 118; buten alle - comen, l. 54; met dinen twifele te mi, het
twijfelen aan, 4, 84.
twivelen, onpers. 8, 58; twifelende, aan zich zelven twijfelend, 8, 56.

U
ure, een door HAD. geliefkoosd woord, met de algemeene beteekenis van een
onbepaalden tijd, oogenblik, tijdstip, bi uren somwijlen, 1, 388; in menigher
vren dikwijls, 11, 164; in ere uren, in een oogenblik, 1, 40; in corter uren, kort
daarna, 7, 81; op die ure, toen, 7, 87; 13, 13; te derre uren, terstond, 1, 209; te
allen uren, 4, 102; alle uren, onophoudelijk, 12, 6; 12, 100; 13, 30; l. 17, e.e.;
binnen diere uren, op dit oogenblik, 4, 43; tote diere uren tot dan toe, 13, 3; op
drie uren driemaal, 14, 126; nemmermeer ure l. 122; nye ene ure, nooit, 1, 330,
333; de voor iets bepaalde tijd, des die uren quamen, 1, 324; vore dien dach dat
mine ure quam van miere volwassenheit, 1, 339; dine uren en sijn noch niet
comen. 1, 306.
utterste, vander - r naturen de natuur des menschen buiten God, zijn geschapen
natuur, 11, 59.

V
Vader, God de Vader, des Vaders (A, B, dies Vader) 1, 242, gewoonlijk des
Vader, 8, 83.
vaghevier, 12, 88; overdr.l.40. (l.-uiere).
vallen, in Hem - van de hoogste vereeniging, 10, 71. van bloeddroppelen, l.
146.
van, heeft een zeer vage en ruime beteekenis; na werkw., over, 1, 162; met, stil
houden van, 4, 21; na subst., over, 1, 259; 4, 92, e.e.; na bvl. nw., ten opzichte
van, wat betreft, ionc van daghen, 1, 310; door, gheweldich van, 9, 25;
omstandigheidsbep. omtrent, wat betreft, 1, 331; van wege, 1, 342; 14, 32;
uitgaande van, 1, 425; uit, van oetmoede loechenen, 13, 175; 13, 49;
tijdsbepaling, in, van uwen daghen, 1, 373; verklarend, onder, 4,27; 14, 103;
ter omschrijving van een adjectief, b.v. werke van wondere, 13, 86; 11, 113;
14, 169,
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varen, vare ende leve, 3, 23; met inf., ic vare hoeden, 1, 211; achterwege laten,
ic late varen, 11, 9; een varen in de vereeniging opgaan, 12, 127; impf. voeren,
13, 82.
varuwe, menegherande varwe, 11, 36; dat. vaerwen, varuwen, 1, 92, 95, 97;
12, 15.
vaste, stevig, 1, 25; 11, 5.
vedere, - n, 11, 54.
ver, vrouwe, - leyse, l. 174; - lane, l. 172.
verbeiden, met gen. afwachten, 1, 323.
verbliden, verblijden; ook intrans.,zich verheugen, 13, 62, 79; 13, 119.
verborghen, in onbekendheid levende, l. 210, l. 227.
verborghenheit, (van God), 6, 69.
verdervende, - sijn, te gronde gaan, rampzalig zijn, 14, 95; te verdervenne, in
't verderf storten, l. 69.
verdoelt, - vore M. in de war geraakt uit M, l. 35.
verdoeien, - de werden kwijnen, 7, 84.
verdorren, - de, 1, 46.
verdoven, doof zijn, 9, 19.
verdraghen, dat verdroeck mi toelaten, 5, 36, 50. - l. 78, z. aant.
verdraghelike, geduldig, lankmoedig, 4, 63
verdrinken, verdronken ligghen in God, 9, 70.
verdrieten, hem ener saken - laten, 1, 295.
verdriven, opgeven, 5, 25.
verdrucken, verdruct, van Gods lingde, 6, 68.
verduldicheit, kelk der - 1, 182; 12, 135.
vergheten, onbekend-levend, l. 120.
verhalen, achterhalen, verhalen. 8, 75; scout - zich schuldig maken, 8, 78.
verheffen, hare - met gen., zich op iets verheffen, 1, 58; sonder - zonder er op
te roemen, 14, 103.
verhoghen, overtreffen, 1, 162; hooger maken, 13, 143.
verholen, verborgen, geheimzinnig, de menschelijke rede niet toegankelijk,
Gods-wille, 1, 203, 398; Christus'-weghe,
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8, 86; dies - raeds, 1, 209; - storme der ghebrukelecheit, 1, 245; met - lnen
sanghe, 13, 63.
verholenlike, 13, 64.
verhoren, niet luisteren naar, met gen. 9, 19.
verkinnen, waarnemen, 11, 18.
vercoren, 11, 183 (in iets); van minen vercoernen levene leven, waartoe ik
uitverkoren werd, 14, 22.
vercorenheit, het uitverkoren-worden, 14, 161.
vercrighen, trachten te verkrijgen, 11, 108.
verladen, van M. -, bezwaard, verdrukt, 11, 158; in onghenade van M. - 11,
126.
verlaten, enen - met gen., ontslaan, 11, 84; te - vertrouwen op, 8, 65.
verledighen, verlossen, vrij maken, 5, 32; 11, 182; 12, 125; 14, 105.
verlichten, gezegd van Gods donkerheid, 11, 6.
verliesen, verloesic, 7, 81; verloren vallen in Gods borst, 6, 84; in Gods enicheit,
11, 71; verborgen, ontoegankelijk,- verloren hemel, 12, 16; die verloerne de
verdoemden, 2, 7.
verlorenheit, het in God verloren zijn, 6, 6.
vermaken, in enen mure -, inmuren, l. 198.
vernemen, waarnemen, 7, 86.
vernoy, verdriet, leed, 1, 340; 8, 63; 10, 36, e.e.; sonder - e, 7, 38; sonder enich
- in allen - e, 12, 136; 14, 100.
vernoyen, onpers. verdrieten, 1, 412.
vernuwecheit, vernieuwing, in zedelijken zin, 11, 61, 67.
verrechten, te mids, l. 78, zie aant.; misschien: er dwars door heen ware gegaan
(zonder dat zij haar konden weerhouden).
verscheiden, verschiedt sterven, l. 189.
versekeren, versekert, zeker gemaakt 13, 105.
versien, ontwaren, versaghic comen ghevloghen, 7, 43.
verslinden, verslant, 11, 30; 13, 213; l. 68; verslonden (van vlammen) 12, 18;
13, 191.
versmaedheit, het versmaad-zijn, 8, 54.
versmelten, 7, 84; versmalt, 7, 95.
verstannisse, in - n, 1, 260, z. aant.; verstennisse mijns willen, 1, 387, 391; mv.
ontfaen, 3, 7; in de uitdr.: ic laet aldus bi alre - en, ik laat het hierbij, omdat
men 't genoeg begrijpt, 14, 144; - miere riker naturen, 4, 89.
versten, uitstellen, 13, 246.
verstillen, doen zwijgen, 4, 16; 14, 170; bedaren, tot een einde brengen, verstilt,
2, 13.
verstormen, in hevige beweging brengen, verstormt sijn, 1, 270; verstormt
ghelaet, onstuimig, 4, 5.
verstormtheit, hartstochtelijke stemming, 14, 61.
verstorven, van oogen, uitgedoofd, 9, 61.
verstoten, versmaad, l. 213.
verswaren, bezwaren, den moed benemen, 1, 407.
verswelghen, 1, 174; verswolghen, 12, 19; 12, 173.
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verswolghenlike, 6, 25.
verteghenheit, verlatenheid, l. 34.
verteren, (gezegd van M.), 13, 191.
vertien, verzaken, verteghen, 1, 380.
vertoenen, mi wart vertoent, 1, 13; 7, 1; 11, 104; - van, 7, 98; hem -, zich
voordoen, l. 48.
vertoenisse, verschijning, 14, 156.
vervaen, ane, baat bij iets zoeken, 1, 335.
vervaren, te niet gaan, 12, 18; deen in dander -, 7, 93; - na kwijnen naar, 14,
94; verl. dlw. vervaren, 9, 60; zelfst. gebr. 7, 95.
vervolghen, nastreven, 1, 297; achterhalen, 8, 66; aanzetten, l. 5.
verwandelen, veranderen, l. 72; verwandelt, 7, 97.
verwandelinghe, omgang, 13, 106, zie aant..
verwanen, vermoeden, verwanets, impf., 1, 273.
verwecken, opwekken, 4, 23.
verweent, - ghelaet tonende, heerlijk, 7, 68; - van volre rijcheit, overvloedig,
prachtig, 12, 79.
verweentheit, heerlijkheid, 6, 90; overvloedige pracht en weelde, vreugde. 1.
57.
verwielen, - in zich opnemen, 13, 188.
verwinnen, 10, 35; verwan, 12, 95; verwonnen, 14, 55, 172; verwonnen sijn,
13, 55; zelfst, gebr. 10, 62; achterhalen, 8, 44, e.e. daar; overtreffen, 14, 152.
verwinre, overwinnaar, 8, 103.
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verwoeden, in hartstochtelijke liefde buiten zich zelven geraken, 7, 10.
verwoedelike, hartstochtelijk, mi was - te moede, 7, 6.
vier, vuur, dat. viere, 1, 225; 4, 14.
vierde, 12, 73.
vierech, vurig, 8, 32; zie invierech.
vierecheit, 9, 58.
viertechste, 13, 251.
vifte, vijfde, 12, 78 (var. vijfte).
Vilvoerden, l. 189.
vinden, verl. dlw. vonden, 11, 180; vent, 13, 120.
violette, bloem, 1, 231.
vite, heiligenleven, l. 103.
Vlaenderen, l. 206.
vlecke, vlek, 14, 29; sonder -, 4, 117.
vloet, viereghe -, vloed, 8, 32.
vloghel, 13, 28, 31, e.e. daar.
voeghen, voechdi passen, 12, 91.
voeden, overdr. 12, 123; l. 70; in ere naturen smake - 14, 82.
voert, vort, voortaan, 1, 177, 185; 12, 133; vort ane, vordane, verder, 1, 42; 13,
110.
vol ten volle, 1, 152; al vol geheel, 4, 13.
vol met vol samengestelde werkw. duiden aan dat de handeling van het ww. tot
voltooiing, ten einde gebracht werd.
volbringhen, 2, 15; 4, 129; volbrachten, 8, 13.
volcomen, 4, 119, e.e.
volcomenheit, van Gods almacht in 't bijzonder, 1, 341; elders volmaaktheid;
- der persone, l. 127.
volcomenleec, 12, 106.
voldoen, 1, 397.
voleinden, volhint, 1, 198.
volleinden, 4, 121; 8, 19, 122, e, e,; 12, 53.
volmaken, volmaakt doen zijn, l. 6.
volmaecteleec, 12, 107, 133.
volcieren, 12, 140.
voltonen, 12, 56.
volvullen, een ghetal -, 13, 241.
volwassen, tot geestelijke volmaaktheid komen, 1, 154; volwiese, conj., 4, 105;
volwiesse, l. 91; volwies, 4, 78.
volwassenheit, 1, 340; 11, 55.
vonnisse. Gods wilsbeschikkingen, judicia Dei. 3, 8; 4, 118.
vordeel, voorrecht, 11, 98; recht van - gheven, l. 55.
vore, voorz., 2, 18, e.e.; op, vore die borst, 12, 32; boven, 11, 99 e.e.; in plaats
van, 14, 34, meer dan, 14, 88, bijw. hierboven, 12, 153; 13, 212, e.e.
voren, te -, 2, 18; als te - 13, 256; z. aant., te - comen overkomen, 14, 98; te
voren staen, l. 74.
voregaen, den voorrang hebben, 11, 176.
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vorespan, borstversiering, 12, 143.
vorewordich, trouw, zijn woord gestand, 12, 93.
vorme, uiterlijke verschijning, 1, 248; 13, 69, 156; 14, 85, 128; misschien
eenigszins technisch van de causa formalis, 6, 46; 11, 22; met dier vormen der
bruut als een Bruid gesierd, 2, 173.
vorst, te - vooral, 13, 245.
vraghen, vrachedi, 8, 110.
vredelicheit, als deugd, vreedzaamheid, 12, 112.
vremt, vreemdeling, tegenover vrienden, 1, 320; vreemd aan de Minne,
aardschgezind, buiten de M., 1, 385; 11, 157, 161; 14, 24; -den troest ontfaen,
troost die niet van de Minne komt, 12, 124; int vremde lant buiten de M., 10,
24.
vrese, 1, 124 vlg.; verpers. 9, 44.
vreseleke, 11, 128.
vri, geestelijk vrij, verlost van lage, aardsche, zinnelijke gehechtheden, van al
wat den drang der ziel naar God belemmert; vrie consciencie, 10, 32; vri bliven,
11, 94.
vriheit, - ghewinnen, 11, 95; in - den, 1. 161; l. bi vriheiden van M. libertas
filiorum Dei, 13, 165.
vrileke, 11, 106; 14, 54.
vriendinne, l. 218.
Vrieslant, l. 214.
vroetheit, 8, 19.
vroude, vreugde, l. 115; vrouwe, 6, 28, heerscheres, 9, 18, 29, 34, e.e.
vrouw, mijn - Nazaret, l. 175.
vruchtich, vreeselijk, geducht, 6, 64.

W
Waer, bvl. nw. vore - houden, 13, 73.
Waerheit, waarheid, in de daad en in 't leven, als die zijn zooals ze zijn moeten,
overeenstemmend met Gods waarheid, 2, 8; het bewustzijn van
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wat men is, 13, 75; van Gods Aanschijn, 12, 34; van Gods wil, 2, 35; men seide
mi die -, wat er van is, 11, 45; 11, 99.
waert, te mi -, 7, 60; op-, neder-, 1, 197, 198; van Colne -, l. 186; te goeden
werken -, tot, 12, 138.
waghen, in beweging brengen, schudden, 13, 148.
wallen, opbruischen, wiel, 13, 149, 150, wallender wondere, 13, 94,
wandelen, veranderen, 1, 340.
wanen, met zaak als onderw., dreigen te, 7, 13; l. 66.
wanen, vanwaar, 7, 64.
wanneer soe, indien ooit, 1, 27.
want, dikwijls voegw., omdat, b.v. 13, 182.
wassen, groeien, 11, 153.
wat, in verbinding met ic: wat ic M. ben, 3, 11 vlg., z. aant.
wederbringhen, verl. dw. wederbracht, 6, 104.
wedersake, vijand, 4, 45.
wedersegghen, opwerpen, inbrengen, 11, 98; sonder -, 11, 109.
wedersenden, terugzenden, 1, 202.
wedue, l. 209; weduwen, l. 204.
wee, leed, mi was soe wee, 7, 12.
weghen, effene -, alles naar recht, gelijk, beschouwen, l. 50.
wel, in verb., jaic wel, 9, 40; wel, wael, l. 41; in de verb., wel si IX, l. 42.
welc, al welc, 12, 36; zelfst. in welken van waerheiden, 2, 8.
welna, bijna, 6, 57; 10, 77; l. 99
werden, impf. wart, wert, l. 18; worden, conj. worde, 11, 47; 13, 154; imper.
werde, 12, 154, part. worden, 13, 183.
werdicheit, eer, waardigheid, 1, 13, 128; - der ziel, 8, 105.
weren, impf. werese, 9, 28, cf. tonen.
werf, maal, anderwerf, 10, 15; derdewerf, 10, 18, XL werf, 11, 137.
werken, wrachte (var. wrochten), 1, 318; 12, 99; 13, 80; ghewracht heves, 1,
278; doghen - beoefenen, 4, 91.
werpen, worpse (var. werptse), 1, 174; (cf. FRANCK, § 48).
weseleke, wezenlijk, essentialis, 14, 70.
wesen, ww. hadde gheweest, 13, 4; l. 142, 150, imper. wes, 8, 34; waest, 11,
150; wesen, 4, 104, e.e.
wesen, zelfst. gebr., meestal vaag en onbepaald, ding, zaak, 6, 60, e.e.; zooveel
als manier, levensvoering, 1, 346; 2, 13; 8, 35; 8, 91; 13, 199, e.e.; in allen
wesene der M., al wat tot het leven der M. behoort, 9, 45; in allen wesene, in
alle opzichten, 5, 56; van euweliken - e wezen in God, 11, 58; waerheit van -e,
11, 100; wat iets of iemand is, den heilighen mindic hare -, 11, 134; te sine in
sinen - ne, 4, 70; het vaghevier in sinen -, 12, 88; menich groet dinc van wondere
ende van-ne, 11, 114, die wesene eigenaardigheden, eigenschappen, 13, 136.
wesinghe, wezenheid, 1, 121.
wet der geboden, 1, 114.
weten, du wets 5, 11; 14, 123; wists, 14, 123; witstu, 9, 39; conj. wiste, 14, 3,
in de uitdr. wet God, 7, 49.
wie, in verb. met ic: wie ic M. ben, 3, 12; wies, waarover, 1, 58 e.e.

Hadewijch, Visioenen

wie, hoe, 13, 4, 10.
wieghe, 13, 203.
wiel, draaikolk, 1, 233, 243 e.e.; 11.3, 4, e.e.; 12, 10.
wieroecvate, dat -, 6, 22.
wighe, van wijch strijder, 14, 171.
wijdde, ruimte, wijdheid, 6, 19; 13, 95, 210.
wijf, mw. wijf, l. 197, wive, (var. wijf), l. 201.
wijsheit, deugd van 't verstand die de goddelijke dingen kent, en van den mensch
die er naar handelt, 1, 80 vlg. 12, 105, e.e.
wijtheit, wijdde, 1, 20; van God, 6, 70.
wile, selke -, 11, 168; die wile, 8, 68.
wille, 1, 60, 281; gen. willen, 1, 387; 14. 50, e.e.; mv. 2, 7.
willech of ghewillech, 1, 275.
willen, ic wille, 1, 281; wils, 1, 288, 379, 384, 385; 410, e.e.; wilt, 1, 378, 380;
14, 27; wiltu, 1, 296, wiltuus, 13, 241, e.e.
wiselike, 1, 132, 392, e.e.
wonden, van karitate, 11, 160, 174.
wonder. wonderbare daden, 11, 114; met hoewonderliken, - l. 246; bewondering,
het bewonderend aanstaren, 6, 78.
wonderen, onpers. 8, 59; van 6, 76.
wonderlike, l. 147, 246.
wonen, van de drie goddelijke personen in de volcomenheit, l. 129; in de
ghebrukenesse, l. 140, woende daer boven over iets verheven zijn en leven, l.
137.
wort, dat verhoelne waert (var. woert) 12, 146. woert, 12, 170; te worde
bringhen, 1, 256; 11, 11; het beteekende, 1, 405.
Wouteren, l. 240.
wreken, wrac, wraken l. 84.

Z
ziele, (zoo gewoonlijk) 10, 39; 11, 130
zee, l. 179.
Zeelant, l. 208, 215.

Hadewijch, Visioenen

t.o. IV

[II. Inleiding]

Hs. C, fol. 12r: Eerste en tweede hand.
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Algemeene inleiding
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Eerste hoofdstuk
De handschriften
De werken van HADEWYCH werden voor het eerst volledig uitgegeven door de
Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen: de Gedichten in twee deelen, of stukken,
in 1875, door J. HEREMANS en C. LEDEGANCK (als n. 2 der 4e Reeks); het Proza door
Prof. Dr. J. VERCOULLIE in 1895 (als n. 11, 4e R.)(1).
Aan de uitgevers der Gedichten waren slechts twee hss., A en B, bekend. Als
legger voor hun uitgave namen zij A het oudste, en deelden in voetnota's eenige
varianten mee van het jongere B. Voor het proza werd om de eenvormigheid ook A
gebruikt; behalve de varianten van B werden nu ook die van een derde hs., C
meegedeeld.
Deze uitgaven heeten diplomatisch te zijn: de Gedichten

(1) Over de antecedenten dier uitgaven, handelt J. VERCOULLIE, Inleiding op de werken van
Hadewych, Gent, 1905, blz. XIII. Nadat in 1838 door MONE in zijn Uebersicht der Niederl.
Volkslit. aelterer Zeit (Tübingen, 1838, nrs. 268 en 299) en door SNELLAERT in zijn bekroonde
Verhandeling over de Nederduitsche dichtkunst in België (1838, bl. 75-77) de aandacht was
gevestigd geworden op de twee hss. A en B, ter Burgondische bibliotheek te Brussel, en
SNELLAERT het 38e Lied, WILLEMS in zijn Belgisch Museum (1838, blz. 305-307) het 5e L.
hadden meegedeeld, werden nog pogingen tot een uitgave gedaan door A. ANGILLIS en E.
VAN EVEN (in 1853) als eerste deel van Werken der Vlaamsche dichteressen uit den voortijd
(Tielt, Horta-Delaere), waarvan nooit meer dan de eerste aflevering (I-VI, met 2 st. van L.
VlI) verscheen; en in 1858 opnieuw door A. ANGILLIS in Rumbeeksche avondstonden. met
een afdruk van het 38e L. - Van de door hem toen beloofde volledige uitgave is verder nooit
iets verschenen. Ook niets van SNELLAERT, die in 1838 de gansche verzameling had
afgeschreven.
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bevatten geen ponctuatie, tenzij heel onregelmatig aan het einde der strophen. In het
proza werd volgens de thans gebruikelijke wijze geponctueerd.
In 1907 werden de Liederen van HADEWYCH kritisch uitgegeven met een inleiding
en woordenlijst door Dr. Johanna SNELLEN(1). Omstreeks dienzelfden tijd werd door
mij een nieuwe uitgave van al de werken bezorgd(2). Het was mij bij de studie van
HAD. gebleken dat de vroegere uitgaven minder bruikbaar waren(3).
Mijne uitgave van de prozawerken is thans uitverkocht. Dit was voor mij een
welkome gelegenheid om een nieuwe voor te bereiden: nu met uitvoerig commentaar
en een inleiding bij elk afzonderlijk werk.
In 1911 werd door de Académie royale de Belgique een algemeene studie over
HAD. met goud bekroond. Daar ik echter persoonlijk weinig vrede had met mijn
werk, kreeg ik mijn handschrift terug om het naar gelieven te volledigen. Ik hoef
hier niet uiteen te zetten wat mij belet heeft dit werk vroeger te laten verschijnen.
Na den oorlog echter beviel het mij niet meer. Onze kennis toch van HAD. is nog in
wording. Het kwam mij verkieslijker voor nog wat te wachten met een samenvattende
studie; en intusschen door détailwerk in tijdschriftartikelen den weg voor te bereiden.
Deze nieuwe uitgave bood mij de gelegenheid om nog eens de geheele leer van HAD.
in al hare bijzonderheden en uitingen na te speuren.
De Inleiding voor elk afzonderlijk werk werd opgevat als analyse: ik heb er naar
gestreefd om de elementen bijeen te brengen, waaruit dan als slot de samenvattende
studie of synthese zal kunnen opgebouwd worden(4).

(1) W. Versluys, Amsterdam.
(2) Uitgegeven door de toenmalige Keurboekerij, van 1908-1914. De uitg. is nu door de
VLAAMSCHE BOEKENHALLE, Naamsche straat, Leuven, overgenomen.
(3) Ik kom hier niet verder terug op de gebreken der eerste uitgaven.
(4) Uit besprekingen over mijn uitgave der visioenen, meen ik te hebben opgemerkt, dat men
in deze inleiding de samenvattende studie over HAD. verwachtte. Neen: dit is eene inleiding
op de uitgave van HAD.'s werken in 't algemeen, als zoodanig, en op de uitgave der visioenen
in 't bijzonder. De samenvattende studie komt aan 't slot, hoewel natuurlijk veel ervan in de
inleidingen bij elk werk zal voorbereid zijn.
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De Handschriften. - Er zijn totnogtoe drie groote HAD-hss. bekend; men noemt ze
gewoonlijk: A, B en C. A en B berusten ter koninklijke bibliotheek te Brussel
(2879-80, en 2877-78). C is thans het bezit der universiteitsbibliotheek te Gent (n.
941).
Een beknopte beschrijving van A en B staat in VAN DEN GHEYN, Catalogue, III,
nrs. 2353 en 2354. De beschrijving van B aldaar aan te vullen door die van
VERCOULLIE in Inleiding, blz. III(1). De beschrijving van C staat in VERCOULLIE's
Inl. blz. v; en in DE VREESE's Een catalogus der hss. in Nederlandsche kloosters,
uitg. in Koninkl. Vl. Academie, 1913, blz. 340 vlg.
A, zoowel als B, heeft vooraf de Brieven. Met Br. X schijnt een andere hand te
beginnen: wat rechter en dichter. Ook komt van daar af de spelling z in plaats van s,
veel meer voor; zoo ook ich, ike, in de uitgangen. Echter in de Visioenen, die dus in
A later komen, schrijft hij gewoonlijk s, ech, eke. 't Is wel moeilijk uit te maken of
eigenlijk een nieuwe hand begint: de verandering in 't geschrift, die wel hier en daar
voorkomt, kan aan uiterlijke omstandigheden (vernieuwen of verscherpen der pen,
b.v.) toe te schrijven zijn. Het is steeds beschouwd geworden als van één hand.
Ook in B schijnt het geschrift soms te veranderen. Dat dit echter wel van één hand
is wordt nog bevestigd, dunkt mij, door het opschrift op den omslag: Godefridus
scriptor me fecit. Want dat fecit, niet ligavit (als v.d. GHEYN meent) moet gelezen
worden, neem ook ik, met VERCOULLIE, aan. Fecit is niet eenvoudig synoniem met
ligavit; de bijvoeging scriptor bewijst, dat dit fecit moet verstaan als scripsit:
Godefridus is de kopiist van B geweest.
Beide hss. zijn in loopende schrift gesteld. A wat kleiner dan B. Het zijn twee
kleine hss. voor gewoon gebruik bestemd. A heeft vele latijnsche, ook dietsche,
marginale nota's, die bij de lezing de aandacht konden leiden.

(1) Zoodat blijkt dat B meer bevat dan A, nl. het Tweevormich tractaetken en een tweede serie
mengeldichten (van 17de tot slot).
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Hs. C is eveneens grootendeels van één zelfde hand. Tot 12b echter (11de vis. die
vederen die bont ende out waren) is het geschrift slordiger en onregelmatiger. Het
is gesteld in klare, mooie gothische letter. Aan heel de uitvoering, rubriceering der
beginletters enz. werd veel zorg besteed. Neven A en B doet het als een
prachthandschrift aan.
Terwijl A noch B opschriften hebben, heeft C latijnsche: het opschrift voor de
visioenen: visiones haywigis A staat boven aan het eerste der twee schutbladen (door
een latere hand er bij gevoegd; in 't zwart); dat voor de brieven: Epistole haywigis
staat aan 't einde der visioenen, rood; dat voor de Str. Gedichten: ritmata haywigis
naast de eerste strophe, rood; het tweevormich tractaetken (na de Str. Ged.) en de
Mengeldichten hebben geen opschriften. Alleen bij het 17e gedicht duidt de
rubriceering der M aan dat een nieuwe serie begint.
Afkomst. - De handschriften A en B zijn beide uit hetzelfde klooster afkomstig,
namelijk uit het klooster der broedere van Sent Pauwels in Zonien te rooden dale of
ten roeden cluse, of ten roeden cloestere, zooals overigens nog blijkt uit de
opschriften.
Op een vel perkament, dat als schutblad voor een hs.(1) uit hetzelfde klooster diende,
staat een brok van een ouden katalogus der dietsche handschriften die in de XVIe
eeuw in 't Rooklooster bewaard werden(2). Daarin lezen wij, nr 10: jtem noch (een
boec va)(3) drie boeken van hadewighen die beginnen aldus god die de clare minne

(1) Hs. 1351-1373 der koninklijke bibliotheek te Brussel.
(2) Voor het eerst bekend gemaakt in 1857 door K.F. STALLAERT, in Klauwaert. n. V, 22 Meert.
Overgenomen in Dietsche Warande 1857, p. 190. Vollediger door RUELENS in Annales du
Bibliophile Belge, 1865-1866, p. 105. Zie nog Dr. W. DE VREESE, Album-Kern, 397-403.
Uit dezen katalogus was het dat A. ANGILLIS voor het eerst den naam onzer dichteres afleidde,
die tot in 1857 geheel onbekend was gebleven, cf. Vaderlandsch museum, 1858. II, blz. 136;
C.A. SERRURE, zoon, schreef er een aanhangsel bij, om die Hadewych te vereenzelvigen met
de abdis Hawidis van Aquiria, in Waalsch-Brabant, bij Nijvel.
(3) Het tusschen haakjes staande werd doorgehaald door den kopiist zelf, die ofwel bemerkte
dat het handschrift drie werken van HAD. bevatte, ofwel dat er drie hss. van HAD. naast
elkander stonden.
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en wat verder, nr 23:
Jtem een boec beghint god die cla
Nu vangen beide handschriften aan met het proza en wel met de woorden; God
die de clare minne. Daaruit heeft men besloten dat onze beide handschriften door
die formules van den katalogus bedoeld worden(1). De vraag mag echter gesteld:
Wat beteekent juist die eerste formule? Worden daardoor drie verschillende hss.
van HAD. bedoeld (boec in den zin: handschrift) of slechts één handschrift, bestaande
uit drie werken (boec-werk)? Dr. W. DE VREESE heeft het eerste gemeend: drie
boekdeelen, handschriften met al of niet denzelfden inhoud, maar beginnende alle
drie met God die de clare. VERCOULLIE meent het tweede: slechts één handschrift,
bestaande uit drie deelen(2).
De vraag is van eenig belang voor de verspreiding van HAD.'s werken. Het is echter
zeer moeilijk er een beslissend antwoord op te geven. Langs
analyseerend-redeneerenden weg is alleen de zienswijze van DE VREESE te
verdedigen.
Ik laat hier buiten bespreking, dat er staat: die beginnen, dus de drie boeke beginnen
met die woorden. Dan kan boec maar alleen handschrift beteekenen, en worden drie
handschriften bedoeld die met HAD.'s Brieven aanvangen. De onderscheiden deelen
toch van HAD.'s werken beginnen niet met die woorden.
Ook wil ik geen bijzonder belang hechten aan het feit dat ons hs. A, welk dan in
die eerste formule bedoeld is, niet uit drie onderscheiden deelen bestaat, maar uit
vier: de Brieven, de Visioenen, de Strophische gedichten en de Mengeldichten.
Het voornaamste argument echter is voor mij het volgende: naar het weinige te
oordeelen dat we uit het bewaarde stuk vel van den kataloog kunnen opmaken over
de wijze waarop de schrijver is te werk gegaan, schijnt hij alleen het aantal
handschriften, niet het aantal werken in één handschrift

(1) Door de eerste formule zou dan hs. A bedoeld zijn, door de tweede hs. B; toch verdient het
opmerking dat geen der beide handschriften begint met god die cla: beide hebben het lidwoord.
(2) VERCOULLIE, Inl. bl. IV; DE VREESE, Album-Kern, blz. 397-403.
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te hebben willen aangeven. Zoo wordt ook het Ruysbroeck-handschrift w in dien
katalogus vermeld, met den titel: jtem van VIJ sloten, nl. naar de eerste verhandeling
die er in voorkomt. Maar nu staan er nog wel andere werken van R. in, die in den
katalogus niet vermeld worden(1).
Verder indien de kopiist voor A van drie boeke spreekt, omdat er drie onderscheiden
werken in staan, waarom doet hij niet hetzelfde met B, door de tweede formule dan
bedoeld, dat eveneens uit drie, of liever uit zes onderscheiden deelen bestaat?
Wordt dus door de eerste formule slechts één hs. bedoeld, dan heeft de kopiist
juist voor dit eene zijn gewone werkwijze opgegeven, en heeft hij daar de
onderscheiden deelen van een hs. vermeld, wat hij elders nergens doet.
Ons besluit is derhalve: naar al wat wij uit dit stuk van den katalogus uit
Rooklooster mogen afleiden, zijn er in 't begin der XVIe eeuw te Rooklooster vier
verschillende hss. van HAD.'s werken aanwezig geweeet, waarvan er ons nog twee
zijn bewaard gebleven. Dit is alleszins merkwaardig en pleit voor de vereering
waarmede HAD. daar gelezen werd. Daar echter de mogelijkheid, dat de kopiist van
den katalogus slechts één hs. met drie werken heeft bedoeld, niet gansch uitgesloten
is, blijft deze gevolgtrekking slechts waarschijnlijk(2).
Handschrift C draagt geen opschrift van afkomst; maar het stamt zeer zeker uit het
klooster van Bethleem bij Leuven(3). De nog behouden oorspronkelijke band:
eikenhouten borden met purperen kalfsleer overtrokken, met op elk plat, viermaal
herhaald, een fraaie rechthoekige stempel,

(1) DE VREESE, Handschriften van J.v.R., Gent, 1900, I, blz. 428.
(2) Zoo zeer moet ons de aanwezigheid van vier hss. te Rooklooster toch niet bevreemden:
behalve A en B waren er misschien nog het voorbeeld van A en een ander hs. dat B bij 't
corrigeeren heeft gebruikt. Cf. verder.
(3) Bethleem was een klooster van reguliere kannuniken van de congregatie van Windesem,
verwantschapt met Groenendaal en Rooklooster.
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met figuren, evenals perkament en schrift, hoort in dit klooster thuis(1).
Later geraakte het in de bibliotheek der Bollandisten te Antwerpen. Bewijs daarvoor
is het boekmerk(2), dat staat, te zamen met een belangrijke aanteekening, op het
perkament, dat op de binnenzijde van het voorberd geplakt is. 1867 was het in 't bezit
der firma Frederik Muller; hier werd het door C.P. SERRURE aangekocht. In 1879
werd het door de universiteitsbibliotheek te Gent aangekocht van C.P. SERRURE,
zoon(3).
Ouderdom der hss. - Geen enkel der drie hss. is gedateerd. Toch schijnt men het
erover eens te zijn, dat hs. A omtrent het einde der XIVe eeuw ± 1380, moet zijn
ontstaan. Mijn indruk is, dat het wel enkele jaren ouder kon zijn (± 1350-60). Hs. B
is een vijftigtal jaren jonger dan A(4).
Omtrent hs. C zijn de meeningen nog al uiteenloopend geweest.

(1) Zie de beschrijving bij VERCOULLIE, Inleiding V. Dr. W. DE VREESE heeft het hs. te Bethleem
thuis gewezen. Album-Kern l.c.
(2) Aldus K. RUELENS (In VERCOULLIE's Inl. LI) die bij dit boekmerk de nota plaatst: merkteeken
der boekerij van het huis der Jezuieten te Antwerpen. Daar dit boekmerk niets anders is dan
een kruis, met Ms. (manuscriptum) en daaronder 91, had ik mij vroeger afgevraagd of dit
wel zeker het boekmerk der Bollandisten was (Dietsche War. en Belf. 1908, blz. 19, overdruk).
Tegen mijn twijfel (want meer was 't niet) heeft Dr. W. DE VREESE (Een catalogus, o.c. blz.
343) zich beslist uitgesproken. ‘Men vindt, zegt hij, een dergelijke signatuur in een aantal
hss. op de koninklijke bibliotheek te Brussel, hss. die vroeger aan de Bollandisten hebben
toebehoord, zooals blijkt uit collectanea Bollandiana, door P. VAN DEN GHEYN’. Wij mogen
er dus in gemoede bij berusten, dat hs. C eenmaal in 't bezit der Bollandisten is geweest. De
lijst van SWEERTIUS, Athenae Belgicae, die de te Antwerpen aanwezige hss. bevat, en C niet
vermeldt (daarop had ik vooral mijn twijfel gesteund) is niet volledig en vermeldt zoo goed
als geene dietsche hss.
(3) Over de lotgevallen van C zie uitvoeriger VERCOULLIE o.c. VIII.
(4) Dat A nog tot de XIIIe eeuw zou behooren, zooals de geleerden die ons het eerst met
HADEWYCH hebben bekend gemaakt, (en zooals nog verkeerdelijk, waarsch. vergissing,
Prof. Dr. KALFF, Geschiedenis, II, 156) hebben beweerd, is wel onmogelijk.
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Van het einde der XIIIe of begin der XIVe eeuw, zooals beweerd werd in Catalogue
de la bibliothèque de M.C.P. SERRURE n. 2557 zal het wel zeker niet zijn. Prof. W.
DE VREESE heeft een tijd lang de meening voorgedragen, dat het jonger is dan A,
waarschijnlijk uit begin XVe eeuw(1). Prof VERCOULLIE wilde het nog vóór het einde
der XIVe eeuw geplaatst zien(2).
Toen ik mijn uitgave van HAD.'s werken ging bezorgen, had ik vooral tusschen A
en C te beslissen. C kwam mij als beter verzorgd en betrouwbaarder voor. Maar bij
omtrent gelijke verdiensten gaf voor mij den doorslag de overtuiging, dat C al zoo
oud, zoo niet ouder dan A moet genoemd. Dit is me, door vergelijking met
gedagteekende hss. uit hetzelfde klooster te Bethleem afkomstig gebleken. Hs. 2045
VAN DEN GHEYN III is blijkbaar in denzelfden stijl, alhoewel niet van dezelfde hand,
als C, het heeft denzelfden kalfsleeren band, met dezelfde figuren van buiten; hetzelfde
systeem van orthographie met dezelfde verkortingen. Dit handschrift nu is van 1382(3).
Wij mogen dus aannemen, dat hs. C omtrent denzelfden tijd geschreven werd(4). De
kennis van onze Middelnederlandsche paleographie is nog niet zoo ver gevorderd,
dat zij toelaat hss. op enkele jaren na te dateeren.
Prof. Dr. DE VREESE heeft dan ook, later, zijn opvatting omtrent den ouderdom
van C gewijzigd. In 1913 schreef hij: ‘Het Gentsche hs. is geschreven op perkament,
naar het mij na herhaald onderzoek toeschijnt, omstreeks de jaren 1340-1350; als
het ouder is, kan het in alle geval niet veel zijn’(5).

(1) Cf. Dr. Joh. SNELLEN, Liederen van Hadewych blz. VI
(2) Inleiding, blz. V.
(3) VAN DEN GHEYN l.c.; hij zegt verkeerdelijk dat die dagteekening staat f. 168; lees f. 165 2e
kol.
(4) Cf. mijn uitgave, blz. IX. - Ik beken dat het argument niet stringent is. Maar nu Dr. W. DE
VREESE zich aan onze zijde heeft geschaard, mogen wij er wel bij berusten, dat handschrift
C zeker tot de XIVe eeuw behoort.
(5) Een catalogus o.c. De opmerking der laatste zinsnede is wel niet aan mijn adres;
waarschijnlijk, (want ze is eenigszins raadselachtig, daar noch prof. VERCOULLIE noch ik
het hs. ouder wilden maken) aan het adres van de vervaardigers van den Catalogue de la
bibliothèque de M.C. Serrure. In 1904 was het voor mij al voldoende, dat ik, tegen het gezag
van Dr. DE VREESE in, het waarschijnlijk had kunnen maken, dat hs. C al zoo oud, zoo niet
ouder, dan hs. A moet heeten. Ook heb ik hoegenaamd geen bezwaar om mij bij de
tegenwoordige opvatting van Dr. DE VREESE aan te sluiten. Ik kan er mij slechts over
verheugen, dat het hs., dat ik voor mijn uitgave, gemeend had te moeten verkiezen, bepaald
als het oudste dient te worden beschouwd.
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Verhouding der hss. onderling. - De verhouding van de hss. A en B kan gemakkelijk
vastgesteld worden: B is eene kopie van A. Het is geheel overbodig deze
afhankelijkheid tot in de minste bijzonderheden te willen aantoonen: in mijn uitgave
van de werken van HAD. heb ik, in de varianten, door een sterreken eenige plaatsen
aangeteekend, waar de schrijfwijze van B uit de schrijfwijze van A te verklaren is:
ze zijn zóó talrijk (nagenoeg op elke bladzijde komen er voor, en nog heb ik ze lang
niet alle vermeld, omdat de aangeteekende ruim voldoende waren voor het krachtigst
argument) dat het niet doenlijk is er hier een lijstje van voor te dragen. Wie er lust
toe heeft kan ze nagaan.
Enkele punten mogen hier aangestipt worden:
1. Zoo dikwijls er in A een fout voorkomt, staat die ook in B, of heeft ze er gestaan,
maar is daarna verbeterd geworden. Gewoonlijk bemerkt B dan eerst de fout, wanneer
hij ze reeds geschreven heeft, ofwel bij 't corrigeeren; dan schrapt hij 't verkeerde uit
en verbetert; vandaar in B de zeer talrijke rasuren.
2. Wanneer er in A eene zinsnede of een vers ontbreekt, mag men op voorhand
zeker zijn, dat het ook niet in B zal staan(1). Daaruit volgt dat B, in 't afschrijven,
hoogst waarschijnlijk, geen ander hs. dan A heeft gebruikt, bij die gedeelten althans,
die ook in A voorkomen.
3. Wanneer er in B verkeerde, of van A afwijkende lezingen worden aangetroffen,
kunnen ze steeds verklaard worden uit een onduidelijke schrijfwijze van A(2).
4. Laten we door een paar typische voorbeelden de wijze waarop B heeft gewerkt
veraanschouwelijken:

(1) Zie b.v. Stg. 10, 9; 12, 35; 23, 7.
(2) Zie b.v. Stg. 1, 5; 25, 63; 38, 28; enz.; typisch is in het vis. l. 233, de fout in B: l, XXVI.
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Br. 10, 99: Want alsoe dicke alse die mensche dat goet ons heren minderen laet. A
had: ons heren dat goet, maar heeft door de letters a boven dat goet en b boven ons
heren de orde hersteld; B had hetzelfde geschreven, maar daarna de orde eveneens
in den haak gebracht, door streepjes. Elders dergelijke veranderingen meer.
Br. 11, 33: datten nieman soe hertelike ghemint en heuet alse ic. In A staat alse
ic in den rand, en werd er bij de verbetering aan toegevoegd. Waar alse ic zou moeten
komen heeft nu B eene rasure: eene h is nog zichtbaar; daarna: oec ghelouen maar
doorgehaald. Deze rasure en verbetering zijn aldus ontstaan:
Het woord heuet, dat alse ic voorafgaat is in A het laatste van een regel; daarachter
staat een kruisje ter aanwijziging waar alse ic dat in den rand werd bijgevoegd, moest
ingelascht worden. Maar 6 regels verder staat er in A nog een kruisje, en wat daar
weggevallen is werd beneden in den rand geplaatst; dit nu begint met noch oec
ghelouen. Nadat B heuet had geschreven bemerkte hij het daarachter staande kruisje,
maar niet alse ic in den rand, wel echter de tweede verbetering beneden: hij schreef
dus: noch oec ghelouen, bemerkte zijn dwaling; kraste noch uit, zoodat h nog zichtbaar
bleef, en haalde oec ghelouen door(1).
Dit moge volstaan om de totale afhankelijkheid van B tegenover A te bewijzen.
Maar heeft B misschien nog andere hss. geraadpleegd? Heeft hij C gekend?
Op deze vraag valt het antwoord moeilijk. Nergens is dit mij met zekerheid
gebleken. Wanneer B verbetert, zelfstandig, dan zijn het steeds kleine en voor de
hand liggende wijzigingen, waartoe wel geen voorbeeld noodig was.
Slechts op enkele plaatsen zou men geneigd zijn aan te nemen, dat B toch wel een
ander hs. dan A heeft gekend. Voor de verbetering van rinende tot gerinende (Br.
20,69)(2) b.v., voor de toevoeging van met mi (Stg. 3, 9) die als typen mogen gelden
van de meest voorkomende wijzigingen, is wel geen ‘vorlage’ vereischt; maar de
veranderingen van: ende behouden woude sijn tot: ende behouden al dat hi behouden

(1) Vgl. Br. 11, 36; Stg. 25, 63; 36, 34.
(2) Vgl. nog b.v. Stg. 23, 85; 26, 87; 27, 8; 41, 64.
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woude zijn (Br. 22, 287) of van: Haken, beiden, merren langhe tot de orde van C:
Haken, merren, beiden langhe (Stg. 31, 33) kunnen moeilijker als eigenhandige
verbeteringen worden beschouwd(1).
Wat te denken over een verhouding als die in Vis. 1,26:
C heeft: ene herde lievelike scone bloeme
A - enen herde liefleke
B - een herde scone liefeleke
waar B scone heeft, zooals C, maar vóór lieveleke, terwijl dit scone in A ontbreekt,
en er in B niet aan toegevoegd werd bij 't corrigeeren.
Zou men hieruit mogen besluiten dat B toch een ander voorbeeld heeft gekend?
Maar ik kan me geen enkele andere plaats uit B herinneren, waaruit zoo iets zoo
blijken. En ook hier kan dit scone wel verklaard, zonder dat men gedwongen zou
zijn een ander voorbeeld dan A aan te nemen: scone kan B eenvoudig in de pen
gekomen zijn na een herde, als een min of meer staande epitheton van bloeme.
Al heeft dus B bij 't corrigeeren waarschijnlijk nog een ander hs. gehad, bij 't
afschrijven heeft hij, zoover wij dit kunnen opmaken, uitsluitend A gevolgd.
Dit andere hs. heeft B dan ook gebezigd voor de in A ontbrekende deelen: de
laatste (van het 17e af) Rijmgedichten en het Tweevormich tractaetken.
Dit tweede hs. van B is niet C geweest. De wijziging in Br. 22, 287, zooeven vermeld,
werd niet uit C overgenomen. Overigens was het hs. waaruit hij het in A ontbrekende
heeft gecopieerd, zeer zeker, zooals verder bij de bespreking van fragment D zal
aangetoond worden, verscheiden van C.
Handschrift C is onafhankelijk van A, maar staat er toch in enge verwantschap mee.
Dat A van C, of C van A zouden hebben gekopiëerd is mij nergens gebleken:
verbeteringen in 't een of 't ander hs. die op afhankelijkheid wijzen, met eenige
zekerheid ten minste, heb ik niet aangetroffen. Overigens komen er in C verzen en
strophen voor die in A ontbreken(2); de volgorde der

(1) Vgl. nog Stg. 20, 41; 29, 70.
(2) Zie b.v. Stg. 10, 9; 12, 35; 23, 7; 23, 91-100.
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gedichten is verschillend(1); evenals de volgorde der werken(2); C bevat meer dan A.
Verder blijkt de onafhankelijkheid van C tegenover A nog uit plaatsen als de
volgende:
In Stg. 12 komt, in A, v. 32 na v. 33.
Stg. 38, 28 heeft A: u clare wondere al openbaer; een schrijffout uit het voorgaande
vers; C: Uwe clare wondere sonder ghetal.
Toch zijn de plaatsen die op enge verwantschap tusschen A en C wijzen lang niet
zeldzaam. Ik vermeld er enkele:
Vis. 7, 46 had C, als A, was: C verbeterde dit tot stoent.
Br. 4, 25: ghedoghet ghestadechleke. A heeft: ghebadecleke; C had dit eveneens,
maar verbeterde b tot st.
Wat verder in denzelfden brief (4, 35) had A dreygoden; C had ook dreygoden,
maar heeft o tot e veranderd.
Beide hss. hebben Br. 8, 69 het van elders niet aangeteekende woord: votseladen.
Br. 6, 30: die noch niet worden en sijn in plaats van en hebben beide hss. ende,
wat geen zin geeft.
Stg. 25, 45 heeft A: Want si haer alle uren daertoe ghevet. C heeft haer niet, maar
heeft het toch willen schrijven: de h werd doorgehaald; een bewijs dat ook C haer
in zijne ‘Vorlage’ had.
Rg. 1, 78: Daer sijn ghewijn es onghereet. A heeft: daer dat ghewin; in den tekst
had C ook dat, maar heeft het verbeterd tot sijn, erboven geschreven; in B staat het
woord op rasuur.
Stg. 15, 41 het rijm bindet, in plaats van bint, in A en C.
Dergelijke kleinigheden, waarvan de lijst zonder veel moeite nog zou kunnen
uitgebreid worden, laten vermoeden, dat beide hss. eng verwante kopieën hebben
gebruikt. Dat ze hetzelfde hs. zouden hebben gecopiëerd lijkt me hoogst
onwaarschijnlijk: de geschetste verscheidenheden zijn van dien aard, dat ze zich
daardoor niet verklaren laten. Men zou ook moeten aannemen, dat A of C de volgorde
der werken opzettelijk hebben gewijzigd. Ook zou C daarbij dan

(1) Het 8e Strophische gedicht van C is het 20e van A.
(2) C begint met de visioenen en de brieven; A met de brieven.
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nog een ander hs. hebben geraadpleegd, waaruit hij de in A niet voorkomende
gedeelten heeft gehaald.
Het kan ook zijn, dat het voorbeeld van A en C uit de nog afzonderlijk gehouden
werken van HADEWYCH bestond. Dit zou verklaren b.v. hoe A in de Brieven, die
vooraf staan, meer z schrijft dan in de later volgende visioenen: de kopie der Br. door
hem gebruikt stond al verder af van de oorspronkelijke, dan die der Visioenen.
Eenige orthographische eigenaardigheden der hss. - Eene eenigszins volledige
schets van de spelling der handschriften veronderstelt de studie der spraakleer, welke
buiten mijne bedoeling ligt. Daarom mogen enkele losse opmerkingen hier volstaan.
In 't algemeen mag gezegd worden, dat geen enkele schrijfwijze zóó aan een
bepaald hs. eigen is, dat ze niet in de andere wordt aangetroffen: alle orthographische
verscheidenheden komen in de drie hss. voor, hoe zeer ze ook, bij ieder bijzonder
woord, mogen uiteenloopen; waar één nu zóó schrijft, zal het andere dit elders doen.
Toch zijn sommige vormen overheerschend volgens de hss.:
De uitgangen -leke, -ech worden in A en B gewoonlijk dus geschreven; C heeft
een neiging om meer dan A like, ich te schrijven. B.v.:
Vis. 1, 112-280:

C 8 ike, 14 eke; A 1 ike
C 25 ech, 1 ich; A 4 ich, telkens in heilich

Vis. 13,1-108

C 1 ike, 3 eke; A telkens eke
C 10 ech, A 9 ech, 1 ich, in heilich

Br. 27

C 11 ech, 6 ich; A steeds ech
C 1 ike, 6 eke; A 1 ike 2 ighe (ontellighe
waar C heeft ontelleke) 3 eke.

C soms eech: b.v. vredeleecheit (vis. 12, 112) of eec: b.v. onbekinleec (vis. 6, 18).
In sommige Brieven echter (b.v. Br. 10) zou men geneigd zijn aan te nemen, dat
de verhouding verandert: A gaat meer ike schrijven, C meer eke; A blijft nog al ech
behouden, C schrijft meer ich. Toch blijft dat beide vormen in de hss. voorkomen:
C meer geneigd tot ike, en ich, A meer tot eke (gaandeweg verminderend tot ike) en
ech. Zonderling is,
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dat, in strijd met de gewone verhouding, C steeds heilech, A steeds heilich schrijven.
Dezelfde verhouding ongeveer bestaat voor den uitgang nesse: nisse. C heeft weer
een sterker neiging dan A tot nisse, hoewel toch nesse overheerscht.
Korte, onzuivere i (afwisselend met e) wordt door C meer gebruikt dan door A:
beiden vertoonen weer dezelfde neiging, C naar i, A naar e.
Kinnen, bekinnen, en samenstellingen, wordt slechts bij uitzondering kennen
geschreven, in C minder dan in A.
Min, minderen gewoner in C; men, menderen gewoner in A.
mes- is in beide hss. gewoner dan mis: mesdaet.
i + n + gutt. = i: bringhen, singhen, gheminghet, inghel: ook in den uitgang -inghe.
i + m-verbindingen, meestal e: stemme, swemmen, clemmen; in C toch al wat meer
i dan in A.
i staat voor n- verbindingen: inde, vinden; maar gewoonlijk ellende; C enkele
malen ellinde, ellindich; zelfs meermaals minsche.
In de Stg., staat in 't rijm soms e waar men i verwacht: Stg. 1, 78 ondervenden:
benden; 15, 46 opclemt: volvent; 20, 43: blent: onbekent: onderwent; 36, 115: vent:
sent: went: kent: gheent; 21, 25-26: clemmen: swimmen (A, B: swemmen).
Echter ook door elkander, als in: 9, 21: ellende: ende: ghehende: onbekinde; 21,
59 inde: gheninde: onghehende; 16, 72: ben: min: sin: ghewin; 27, 39: ellende:
kinde: enz...
15, 37 hebben de drie hss.: onbekint: ghemint: went (A weent); bindet.
Naar mijne meening zijn dit oorspronkelijk i-rijmen geweest. Dit blijkt uit woorden
als: onbekinde, kint, kinde, ghemint; die in proza, en ook hier, steeds met i geschreven
worden; ook hieruit, dat er varianten zijn met i: zoo 20, 43 b.v.: onbekint; onderwint
(zoo A en B, tegenover e van C) hoewel blent, in A, B, C.
Rijmen als: ghestichte: lichte: vechte: rechte (37, 45 vlg.) verwonderen minder,
daar i vóór cht meestal e wordt: gherecht; hoewel steeds plicht, licht.
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Men mag zeggen dat in de rijmen de i klank veruit overheerscht: er komen heele
reeksen van i-rijmen voor, op in, int, inne, icht, inghen, incket (b.v. 12, 56). A nu
heeft een veel sterker neiging om van i af te wijken en e te schrijven dan C; zoo zelfs:
wenter, welde (b.v. 34, 3, 34). Misschien gaat C te veel naar i over, en schrijft zelfs
minsche of (b.v. in ditzelfde gedicht): behindichede (81) A behendichede; of: si
dinken (20), maar ook A hier dincken.
ee wordt wel eens ie in C: b.v. ten iersten, waar A gewoonlijk eersten. Maar A schrijft
wel ee in woorden als vreende = vriende.
a afwisselend met e.
vóór l: schrijft C (vooral in Stg.) nog al eens a, b.v. in alende; vóór r staat ook
dikwijls a, vooral in scarp, stark, harde. Maar de vormen met e zijn gewoon:
ontfermen.
Stg. 20, 67 vlg., hebben de drie hss.: ontfarmen, carmen, wacharmen, bescarmen
(B alleen bescermen) warmen, armen.
De klank (of schrijfwijze?) oe afwisselend met ue, wordt in C veel meer oe geschreven
dan in A, die dikwijls ue schrijft. Beide hss. schrijven echter zoowel suet als soet, C
echter meer soet dan A. In sommige deelen is de klank ue overheerschend (B.v. Br.
10 hoewel daarneven toch proeven, bedroeven, enz...)
Zoo meestal: ghenoechte, ghenoeghen, ghenoech, ghenoech, soeken, hoeden,
groeten, proeven, ghemoet, oefenen, broeder, droeven.
Toch komt in de drie hss. soms tegelijk ue voor, waar anders gewoonlijk oe:
brueder (vis. l. 169) ghehuedt (Br. 2, 46) sueken: rueken (Stg. 36, 27-29).
In al zulke woorden heeft A nog al eens ue (meer nog B), zelfs in 't rijm, b.v. Stg.
1, 74 ondersueken.
Vóór r komt ook in C ue meer voor: rueren b.v.
Eenmaal rijmt voeren met rijmen op uren: Stg. 2, 33, suere: uere: vuere, maar
vuere is hier conjonctief en C heeft nog een teeken van umlaut bewaard.
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Ook de oo wordt gewoonlijk oe geschreven; maar de rijmen worden meestal uit
elkander gehouden; b.v. Stg. 2, 37: noet: doet: gheboet: broet, en 3,28 goede:
wedermoede: spoede: vroede. Vgl. nog 3, 47, vlg.; 23, 1 vlg.
Doghen in C meer dan doeghen; A gewoonlijk doeghen.
Echter rijmt oe soms wel eens met oo: 3, 55 scone: soene: doene: coene: verdoene;
15, 70: moede: bloede (= bloode); maar ik meen dat dit de eenige gevallen zijn.
Door die schrijfwijze ontstaat soms verwarring, als goeds = goods, godes.
Soms wordt enkele o geschreven voor oe, in C meer dan in A. Zoo in gode = in
goede; wel eens ghenoch; drovet (Br. 2, 4) behovenden (Br. 2, 28) proven (Br. 10,
4).
A schrijft soms oo = oe: doone = doene (b.v. Br. 12, 24).
Voornamelijk in de laatste vellen schrijft A gewoonlijk oo = dubbele o: scoonste,
grootste, hoochste, wat in C zoo goed als nergens voorkomt.
C schrijft gaandeweg meer so, A gewoonlijk soe.
C schrijft ook gaandeweg meer ue voor lange u: natuere creatuere, gheduere, wat
bij A minder voorkomt; maar A heeft een neiging om ook u, als o, door zichzelf te
verdubbelen: b.v. Br. 28, 21, 23 natuurlike.
De REKKING van a in woorden met -arb, -arm, -art, -ark, -arp komt zoowel in A
voor als in C: aerbeiden (-aerm, -aert, -aerk, scaerp) toch in 't algemeen meer in A
dan in C.
C heeft nog al eens de oorspronkelijk lange a vóór cht behouden: saechte. Ook
b.v. Stg. 27, 76.
A schrijft gewoonlijk aerdsche, toch ook erdsche; C zoo goed als altijd erdsche.
Ook komt rekking van ort voor als: vort of voert; maar A heeft gewoonlijk rekking
in het prefix or: oerlof, oerconden; oerdeel; gheoerdent (Br. 22, 331) enz. Zoo ook
in 't woord zelf meermaals; als stoerme (storme).
En in 't algemeen mag gezegd dat A meer rekking heeft dan C. Maar ook B heeft
minder rekking.
A schrijft ook an- gewoonlijk lang: aenscijn, C gewoonlijk kort: anschijn.
Enkele malen, in A meer dan in C, staat waert = woert
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(B.v. Br. 17 ook Rg. 19, 93, 96: waar het rijmt met aert-oord).
C heeft over 't algemeen een grooter neiging om ar te schrijven in woorden als:
scarp, stark, dan A. (A toch aerdsche C erdsche). Maar in dezen en in dergelijke
gevallen moet rekening gehouden met de verkortingen, die al door de voorbeelden
van A en C verschillend kunnen opgelost zijn geweest.
Zoo ook schrijft C in de visioenen meestal Maer, A mer; gaandeweg, in de brieven,
komt bij C ook mer op, terwijl A dan meer maer gaat schrijven; zeer dikwijls echter
wordt het woord verkort, zoodat men niet weet of mer of maer moet gelezen worden.
De uitgang -heide(n) luidt aldus zeer gewoonlijk, zoo niet altijd, in C. A heeft hier
en daar, in de Brieven vooral, -heden (Vgl. b.v. Br. 18, 80 vlg. waar C telkens -heiden,
A en B -heden en -heiden door elkaar hebben).
Wat de spelling der MEDEKLINKERS betreft:
gh komt in C gewoonlijk vóór helle klinkers, of die beklemtoond zijn of niet; in
A geldt dezelfde regel, maar met minder regelmaat, hoewel C ook soms g heeft. B
schijnt het tegenovergestelde systeem te volgen: hij schrijft gaarne gh voor zware
klinkers. Overigens in dezen heerscht groote verscheidenheid.
C schrijft sch vóór i of vóór u: schijn, anschijn (A bij na altijd aenscijn) ook
schuldich; maar sc vóór zware klinkers: scout.
C schrijft uiterst zelden z; regelmatig alleen in ziele, in de Gedichten vooral ook
soms zijn, A veel dikwijlder, B nog meer. In de Stg. heeft A ongeveer 21 maal z; in
de Rijmged. (de eerste zestien alleen) 92 maal. A schrijft soms z zelfs in woorden
als: zij, zelen, (b.v. Br. 16, 16) zele, enz.
C verdubbelt gaarne n in den uitgang enne: redenne, vooral van werkwoorden:
sprekenne, singhenne. A en B hebben dit zelden, toch komt de verdubbeling ook daar
voor. Is dit een overblijfsel van de oorspronkelijk in den infinitief voorhandene
dubbele n?
De ontkenning wordt in C gaarne en geschreven, minder na pronomina, (zoo: hine,
sine); met enghene wordt ze zelfs verdubbeld. A en B schrijven liever ne.
C schrijft yewerinc, paraclyc; A yewerint, paraclyt.

Hadewijch, Visioenen

20
Enkele eigenaardigheden in de VERVOEGING:
In de woordenlijst heb ik eenige eigenaardige vormen van gewone werkwoorden
opgenomen. Daarin echter stemmen de drie hss. meestal overeen. Ze verschillen
eenigszins in volgende punten:
De vorm du mach van C (Vis. 1, 391) is beter dan du machs van A en B. (Cf.
FRANCK Mnl. Gr. § 161).
C gaat gaandeweg voor selen meer naar sullen. In de Vis. is het doorgaans: ic sal,
saltu, wi selen; in de Brieven meer suldi, ghi sult (cf. b.v. Br. 2, Br. 15) minder in
de Gedichten (in 't rijm: ghi selt, 10, 38).
C heeft niet zelden als uitgang van den tweeden persoon enkelvoud ts (b.v. Vis.
1, 27 vermanets, 6, 89 halets; zie vooral vis. 13, 121 waar er eenige samenkomen).
Dit moet de uitgang van het imperfectum zijn, daar ook dwonghes in die reeks
voorkomt. Zoo is dit te verklaren als een contractie van edes. Het feit dat die vorm
ook een paar maal bij A staat te zamen met C (dus niet toevallig) bewijst, dat hij als
oorspronkelijk moet beschouwd worden)(1).
Verder komen in C nog al eens imperfecta voor, waarbij door enclisis van se de
de of te gevallen is: werese (= weredese) vis. 9, 28; horese, tonese (Vis. 12, 98), enz.
Deze vormen worden gewoonlijk als ouder beschouwd. Toch heeft het jongere B ze
ook een enkel maal, waar A noch C ze hebben.
Elders is d of t behouden: orcontse (Vis. 12, 70, 75, 78, 82, 85, maar 94 met een
mv. als ow.: orcondense). A heeft daar ook telkens: oercontse of oercondse, de eerste
maal echter orcondse waar een latere hand een e boven d heeft ingelascht.
Andere losse bijzonderheden:
Het pron. hem (dat. of acc.) wordt in de Vis. vooral dikwijls nog heme geschreven;
een regel heb ik niet kunnen ontdekken.
Zoo ook het voorzetsel tote.
C schrijft gewoonlijk: ye yeman, yewerinc; A toch ook

(1) Misschien is dit ts schrijfwijze voor s: Eenmaal heeft A ghebrukets waar C ghebrukes,
imperfectum. Vgl. FRANCK Mnl. Gr. § 21. n. 5. Den uitgang ts voor het imperf. heb ik in
FRANCK niet vermeld gevonden. Vgl. voor ts als 2de pers. praesens FRANCK Mnl. Gr. § 125,
4.
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soms y. In de verbindingen ie, ei wordt i ook nog al dikwijls in C, minder in A, y
geschreven: dreyghene, heylech, soms in heyt.
C soms drivoldicheit, A gewoonlijk driev.
C schrijft gaandeweg meer luttel, welke vorm toch ook voorkomt in A en B: soms
hebben de drie hss. luttel (b.v. Vis. 5, 27; 1. 164, 168). Gewoonlijk lettel.
Zoo schrijft C ook gaandeweg meer nummer, A en B gegewoonlijk nemmer;
eveneens selc wordt later meer sulc; hulpen wordt in de drie hss. meermaals zoo
geschreven (b.v. Br. 10, 64) vooral in Stg.
C schrijft arbeid, arbeiden; A en B ar (aer) beit, arbeiten; Vis. 8, 73 verandert B
arbeiden tot arbeiten.
In de Visioenen schrijft C meestal doen, A doe; later komt bij C meer doe op, en
bij A doen.
Zoo schrijft C ook scrift, scriftuere; A meer screft. C heeft ook nog: hilt, hildense
waar A en B meer hielt, hieldense; echter heeft C ook hielt.
Vore, dore aldus gewoonlijk, vooral in C, echter ook voer, doer, zelfs vor, dor.
Al deze orthographische verscheidenheden beletten niet dat de taal onzer drie hss.
dezelfde zou zijn: de taal is en blijft zuiver Brabantsch. Toch zijn de kopiisten tamelijk
vrij te werk gegaan: om er ofwel hun eigen gebruikelijke schrijfwijze in te leggen,
ofwel, onder den invloed van hun eigen uitspraak, of van wat ook, aan sommige
vormen de voorkeur te geven. B heeft zeker van A afgeschreven: en nochtans verschilt
zijn spelling meer van die van A dan de spelling van C. Zoo schrijft hij b.v. doorgaans
gh vóór a of o: ghaen, juist het omgekeerde van C, of A, die hierin minder stelselmatig
is. Zoo is er bij B minder rekking: zelfs hars, vremde, enz.; hij schrijft meer doer,
voer; ook is de i, als in C, dikwijls verbeeld door y: yet, wy, heylich. Daar B een
jonger hs. is, zou men geneigd zijn zulke wijzigingen en orthographische
bijzonderheden als eigenaardig voor een lateren tijd te beschouwen. Misschien wel;
maar of het de moeite zou loonen, daarom een stelselmatig onderzoek naar die
afwijkingen te ondernemen, waar die afwijkingen onder allerlei invloeden
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kunnen ontstaan zijn, wil ik betwijfelen. Ook A en C zijn zoo eng met elkander
verwant, dat ze misschien wel van een zelfde voorbeeld hebben afgeschreven. En
toch wijken ze zoo sterk in de orthographische bijzonderheden van elkander af: niet
zoo echter, dat het ééne nieuwigheden zou invoeren, die aan het andere totaal
onbekend zijn: maar ieder heeft een bijzondere neiging naar sommige vormen
tegenover andere.
De voornaamste neiging in C is wellicht de neiging naar de i-kleur. Waarschijnlijk
heeft HAD. zelf al i en e door elkander geschreven. Maar met het oog op de i-rijmen
in de Stg. schijnt de i-kleur meer in haar vocalisme te hebben gelegen, zoodat C in
dat opzicht conservatiever is geweest dan A. Dit vocalisme verraadt ook meer
noord-oostelijke afkomst; zoodat C dichter bij HAD.'s taal stond dan A. Indien HAD.
uit Antwerpen is, dan zal haar taal ook bepaaldelijker i-gekleurd zijn geweest.
C, van Bethleem bij Leuven, heeft enkele Limburgsche eigenaardigheden: zoo
een paar maal het Limburgsche ich, waar A en B toch telkens ic (b.v. Br. 27, 34).
Heeft hij van een eenigszins Limburgsch gekleurd dialect afgeschreven? Vgl. fragm.
X. Heeft dit dialect hem ook meer doen schrijven: nummer, sulc, sult en minsche?
Waren deze vormen geheel vreemd aan HAD.? Zij komen voor bij alle Brabantsche
schrijvers. Als men ziet, dat de drie hss., tegen de gewone schrijfwijze lettel in, soms
te gelijk luttel hebben (alle drie op dezelfde plaats, zoodat luttel wel oorspronkelijk
is geweest), dat hulpen, hulpe b.v. gansch gewone vormen zijn, dan is die vraag wel
niet ongegrond. HAD. zal al wel zelf een zekere verscheidenheid in hare spelling
hebben gehad.
C dunkt me ook meer oudere vormen, die men geneigd mocht zijn als fautief te
verbeteren, bewaard te hebben. Ze ontbreken wel niet in A; maar ook hierin schijnt
me C conservatiever te zijn geweest. Of ook in de andere spelling-eigenaardigheden?
Mij dunkt dat er hierin weinig stelligs kan gezegd worden, en dat het ondoenlijk,
tevens ook overbodig ware, juist te willen bepalen, hoe HAD. in elk geval zal
geschreven hebben.
Toch treft het, aan den anderen kant, dat C spellingsvormen
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heeft die van een lateren tijd schijnen te zijn. Zoo gaat hij, in de Gedichten, meer dt
schrijven (werdt, kindt, enz.). Zoo de verdubbeling van de n in den uitgang: nne, wat
ook meer bij B dan bij A voorkomt, Maar is dit ouder? is dit jonger? Oorspronkelijk
had de infinitief dubbele nn. Ook de imperfecta vormen werese, horese schijnen
ouder te zijn; en toch lascht het jongere B er zulke in, waar noch A noch C die hebben.
't Is heel moeilijk uit te maken, wat oudere, wat jongere spellingsvormen zijn.
Een systematisch overzicht van alle spellingsvarianten heb ik hier niet willen
leveren: alleen de voornaamste eigenaardigheden in dit opzicht bij de drie hss., of
daar misschien iets kon afgeleid worden voor het oorspronkelijke dialect van HAD.
De uitkomst is schraal en onzeker. Onze dialecten-kunde is nog zoo ver niet
gevorderd, om uit zulke kleine verscheidenheden zekere gevolgtrekkingen toe te
laten. Toch meen ik wel, dat HAD.'s dialect meer noord-oostelijk Brabantsch is
geweest. C, geen Limburger, heeft zulk een meer noord-oostelijke kleur: hij kan
afgeschreven hebben van een hs. als in 't volgende hoofdstuk onder X: het
Zeelhemsche hs., dat het groote HAD. hs. schijnt geweest te zijn.
Een laatste opmerking van eenig belang: ik heb wel eens den indruk gekregen, dat
sommige orthographische bijzonderheden afwisselen met bepaalde deelen van HAD.'s
werk. Er zal daarop moeten gelet worden; en ik neem me voor bij de uitgave der
volgende deelen speciaal de meest treffende eigenaardigheden of afwijkingen te
onderzoeken. Toch verwacht ik van zulk een onderzoek niet veel: alleen zou men
kunnen meenen, dat zulk een afwisseling op verscheidenheid van oorsprong kan
wijzen. Maar om zulk een gewichtige gevolgtrekking te steunen, zal er wel wat anders
vereischt zijn. Een schrijver toch, wiens werk over vele jaren loopt, moet, bijzonder
in een tijd toen er nog geen vaste spellingregels waren, niet altijd op dezelfde wijze
hebben geschreven. Ja, 't is heel goed mogelijk, a priori zelfs waarschijnlijk, dat een
werk, uit verschillende op afwijkende tijdstippen geschreven stukken bestaande, een
zekere verscheidenheid vertoont van stuk tot stuk, hier van Brief tot Brief, van Gedicht
tot Gedicht.
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Ook moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid, dat niet alle deelen van
HAD.'s werk op even onmiddellijke kopieën berusten: dat b.v. de Brieven of de
Gedichten, zijnde reeds dikwijlder gekopiëerd geworden dan de Visioenen, talrijker
en latere spellingsvormen kunnen vertoonen.
Dit zij hier gezegd om voorbarige conclusies te beletten, die men zou willen
afleiden uit verscheidenheid van taal, waar er niets meer is, misschien, dan
verscheidenheid van spelling.
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Tweede hoofdstuk
De fragmenten
Fragmenten van HAD.'s werken komen voor in volgende handschriften(1):
I. Het voornaamste is hs. D, nr 3093-95 ter koninklijke bibliotheek te Brussel, waarvan
de laatste bladen die gedichten bevatten, die in hs. A ontbreken: nl. van het 17e der
rijmgedichten af(2).
Dit hs., dat uit de tweede helft der 15e eeuw dagteekent, schijnt noch met B noch
met C in enge verwantschap te staan: alle drie hebben een ander voorbeeld gevolgd.
De indeeling der gedichten verschilt; in allen ontbreken verzen, die dan weer in de
andere staan; de varianten zijn talrijk; D heeft den slechtsten tekst, dan B, dan C.
II. Fragment E: de bladen 45b-46b van het RUYSBROECK-handschrift H, nrs
2412-2413 der koninklijke biblioteek te Brussel(3).
Op blz. 45a geheel onderaan staat, als inleiding tot dit fragment: Hic incipit
quoddam delectabile excerptum vel sumptum ex libris [domini Johannis de Ruusbroec
de ordine regularium prioris in Groenendael].

(1) Zie VERCOULLIE's Inleiding IX, vlg.
(2) Zie beschrijving door Dr W. DE VREESE in Album-Kern, blz. 402; VANDEN GHEYN Catalogue
III, 1480; en VERCOULLIE o.c. IX.
(3) Handschriften van Jan van R. I 70 vlg.
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Wat tusschen de haakjes staat werd met zwarten inkt doorgehaald, waarschijnlijk
nog, zooals prof. DE VREESE opmerkt, door den kopiist zelf, die zijn vergissing had
ingezien. Ongetwijfeld kon hij niet nader bepalen van wien het excerptum eigenlijk
was en liet het daarom onvermeld.
Deze bladzijden komen, wat den inhoud betreft, met den 10n Brief overeen, tot r.
82; zij bevatten echter twee plaatsen die niet bij HAD. staan. De eerste plaats schijnt
niet meer dan een latere ontwikkeling en toevoegsel te zijn: er wordt veel met het
begrip der ‘geestelijke ledigheid’ gespeeld, een begrip dat aan de HAD.'sche mystiek
vreemd is. De tweede plaats bevat zinnen en gedachten uit den 4n Brief, hoe rede
doolt, als men haar niet goed verstaat.
Het hs. dagteekent uit de eerste helft der 15e eeuw. Het behoorde toe aan het
klooster tot Sinten Agneten bynnen Arnhem by die beste boeke.
III. Fragment F: het einde van het 41o der Limburgsche Sermoenen(1), bevat hetzelfde
excerpt als E, maar bestaat uit den geheelen 10n Brief.
Wat vreemd mocht schijnen is, dat dit excerpt veel meer met het excerpt uit het
RUYSBROEC-hs. E overeenkomt dan met onzen tekst van HAD., hoewel nochtans
juist hetzelfde gegeven wordt als bij deze.
Doch laten we door een nauwkeurige vergelijking de verhouding dezer twee
excerpten tot HAD. en onderling nader bepalen. Het is wel de moeite waard, om de
zeer gewichtige gevolgtrekking die er in ligt, omtrent den tijd, wanneer HAD. moet
geleefd hebben. Een enkele passus zal voldoende zijn.

(1) Uitg. KERN, blz. 568-70. Het sermoen waarin dit excerpt voorkomt behoort tot degene
waarvan het Duitsche origineel door KERN niet ontdekt, maar vermoed was geworden. Echter
nog in andere dezer Sermoenen, waarvan de Duitsche redactie niet gevonden werd, blijkt
invloed van HAD., zooals ik later hoop aan te toonen.

Hadewijch, Visioenen

27
H
F(4)
Si beuelent(1) der minnen ende beuelent der minnen. Si beuelent al der minnen.
al- dies en hebben si maer Al dis en hebbense mar te Dies en hebben si maer te
bat: minne es so edele ende bat. De Minne es soe edel
te bat. Minne is so edel
(2)
ende so reyne aen haer en so riue, an hare en bliuet ende soe riue, aen hare en
nimans loen; niman en
blivet niemans loen.
blijft nyemants lone.
Niemant en darfte staen na dorfte pruuen ombe sutheit, Nieman en dorfte brayeren
zuetecheit, want die doedet mar dade tsine: minne sout om loen; dade tsine, Minne
sine minne. Dit weten wel altoes thar wel doen. Dit soude thare wel doen. Dit
die guede vroede die altoes weten wel die gude vroede weten wel die vroede, die
na doechden staen, si en die altoes na dogde staen: altoes na doechden staen.
sin suken mar der minnen Sine soeken mer der
sueken mer der minnen
wille; si en bidden gheen wille, sin bidden a n d e r minnen wille, si en bidden
ander zueticheit mer dat si s u t h e i t maer ligt, dasse der Minnen om ghene
andere soeticheit dan dat si
haer gheuen altoes dat si mogen in allen dengen
(3)
hem gheue datsi in allen
kennen
der
minnen
lifsten
moeghen mit allen
dinghen bekennen haren wille. Sinse bouene, si sin d i n g h e n b e k i n n e n
liefsten wille; sijn si bouen, der minne; sinse onder, si moghen haren liefsten
wille; sijn si boven, si der
si sijn der minnen; Sijn si sin dat selue.
Minnen wille; sijn si onder,
onder si sijn der minnen.
si dat selue.

E

Lettende op de door mij onderstreepte plaatsen, laten we nagaan:
1. OVEREENKOMST tusschen E en F, met afwijking van HAD.:
1. al aan 't einde van den zin: F heeft al verkeerdelijk reeds tot den volgenden
gerekend.
2. Niemant en darfte staen na zueticheit, HAD. loen.

(4)
(1)
(2)
(3)

Tekst volgens KERN L.S.
Hs. beuelet: verkorting vergeten.
Verkeerde lezing ontstaan uit rine voor rive?
Voor mit staat een b geexp.
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3. Dit weten wel die goede vroede; guede ontbr. bij HAD.
4. Si en bidden gheen ander zueticheit; HAD. der Minnen om gheen.
2. VERSCHILLEN tusschen E en F:
E
1. reyne

F
riue

2. en darfte staen

en darfte pruven

3. want die doedet sine minne

mar dade tsine, minne

4. maer dat si haer gheuen altoes datsi
moeghen

maer ligt dasse mogen

5. sijnsi onder si sijn der minnen

sinse onder, si sin dat selue

3. OVEREENKOMST tusschen E en HAD. met afwijking van F.
E
1. mer dat si haer gheuen altoes dat si
moeghen mit allen dinghen bekennen
haren liefsten wille

Had.
dat si hem gheue datsi tn allen dingen
bekinnen moghen haren liefsten wille

4. OVEREENROMST tusschen F en HAD. met afwijking van E.
F
Had.
1. mar dade tsine, minne sout altoes thare dade tsine, Minne soude thare wel doen
wel doen
2. sinse onder, si sin dat selue

sijn si onder, si dat selue

Zoo ligt ons deze tekst in drie verschillende redacties voor:
E sluit zich veel dichter aan bij F dan bij HAD., zooals uit de aangestelde
vergelijking genoegzaam blijkt(1). Op een

(1) Dit is het geval het geheele stuk door, van 't begin af reeds:
E

F

Had.

Die Gode mint, hi
sal minnen sine
werken, sine
doechde

Di Gode mint, hi sal
minne sine werke,
dat sin dogede

Die Gode mint, hi
mint sine werken;
sine werken syn edel
doghede.
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paar plaatsen echter wijkt E af van F en heeft den tekst van HAD. F staat integendeel
gewoonlijk veel dichter bij HAD., maar wijkt toch ook niet zelden van haar af.
Nu rijst voor ons de belangrijke vraag: welke tekst is oorspronkelijk?
E dat uit de 15e eeuw stamt en als excerpt betiteld wordt(1) kunnen we al
onmiddellijk buitensluiten. Maar: wie heeft van den anderen afgeschreven:
HADEWYCH of de verzamelaar der Limburgsche Sermoenen?
Daar fragment E zooveel overeenkomst vertoont met de Limb. Serm., zou men
geneigd zijn te meenen, dat HAD. de ‘dief’ is geweest. Maar dit is slechts schijn: uit
de vergelijking der drie plaatsen mogen we een onwraakbaar argument afleiden voor
de authentia, de oorspronkelijkheid, van den tekst der HAD.'sche Brieven.
Dat F niet een oorspronkelijken tekst heeft, maar van elders heeft gecopiëerd,
blijkt:
1. uit de lezing Al dis, die uit een verkeerde lezing van 't origineel is ontstaan.
HAD. heeft ongetwijfeld de juiste woordschikking.
2. uit de woorden: mar dade tsine: minne sout altoes thar wel duen, waar E zoo
schrikkelijken heeft. F heeft echter ook niet goed de plaats in zijn voorbeeld begrepen
en slecht afgeschreven.
Men zou echter kunnen meenen, dat zoowel HAD. als F van een zelfde
gemeenschappelijke bron hebben gecopiëerd. Laten we daarom eerst bewijzen, dat
de tekst van HAD. den indruk moet maken van oorspronkelijk te zijn.
1. Het woord brayeren van HAD. is zeer zeker oorspronkelijk. E noch F hebben
dit woord begrepen. E verandert het in staen, F in pruuen; beide hebben dan weer
zueticheit waar HAD. loen heeft. Uit den samenhang is duidelijk dat ook hier loen
moet staan. De gedachte is immers: men zal niet bekommerd zijn om loon: zoo de
minnaar het zijne doet, zal de Minne ook wel het hare doen en hem beloonen.

(1) E heeft, trouwens, niet zelden onzin, als: ‘Dese zoeticheit berret sulke wile min te gode ende
selke wile meer te gode;’ wat niets beteekent. Vgl. HAD.: ‘Deze suetheit beruert de ziele
meer ten menderen goede, ende min ten meeren goede.’ Wat juist en diep psychologisch is.
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Integendeel past: ‘men zal niet streven naar de zoetheid’ veel minder.
Uit de vergelijking van de andere afwijkingen in beide teksten zou telkens opnieuw
de grootere oorspronkelijkheid van onzen HAD.-tekst duidelijk blijken. Ik acht het
overbodig ze alle aan te halen. Slechts een paar wil ik nog vermelden.
HAD. heeft r. 72 het woord: ghewande = overvloed. E heeft dit niet begrepen en
las ghewoente wat geen zin heeft. F heeft hier volheit, een eigenhandige verandering,
die tegenover ghewande onmiddellijk als niet oorspronkelijk treft, wat ook nog blijkt
uit de alliteratie in den zin: Hier omme es sulke wile ghebreken van gode meer sake
der suetheit dan ghewande.
Ook, wat vroeger, is het woord ghewonden in F (die met gewonden sin metten
gude Gods dorgaen) niet oorspronkelijk.
In r. 30: ru ende magher heeft F het woordje ru veranderd tot scaerp.
2. Het laatste bewijs voor de grootere oorspronkelijkheid van HAD. dat ik wil
aanvoeren, tevens het krachtigste, is zeer eenvoudig en ligt voor de hand: het bestaat
hierin, dat F, en telkens ook E, meermaals adjectieven en adverbia gebruiken, waar
die in HAD. ontbreken. Zoo zeggen ze:
r. 44: die guede vroede
r. 21: E om dat hi een cleyne zueticheit ghesmaect F dis hi eenre cleenre sutheit
gesmaect.
r. 26: E als ghi hebt ghehoert hier vore F als ghi hebt gehort hir vore.
E en F minne sout altoes thar wel duen.
r. 23: E en F harde groet.
Elders heeft F, en telkens ook E, den tekst van HAD. door gansch overbodige
toevoegsels uitgebreid. Één voorbeeld slechts hiervan(1):

(1) Terloops mag ik er hier reeds op wijzen, hoe ook uit deze toevoegsels de groote
kunstvaardigheid van HAD. blijkt. Zij behoort werkelijk tot die klassieke schrijvers, die, in
al hun overvloed, toch niets zeggen wat te veel, niets wat te weinig geacht kon worden. Meer
dan uit spitsvondige ontledingen, erkent men dit klassieke uit dergelijke vergelijkingen,
zooals we later nog uit een vergelijking met MANDE zullen aantoonen.
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HAD. r. 51: selke andere sielen sijn arm F Ander silen sin, ende sin so arm van
van doechden; alse die sueticheiden
dogden ende so cranc in haren werken
ghevoelen, soe minnense.
ende sin altoes staende na smake. Alse
dese geuulen.
Al deze bijvoegsels laten zich zeer zeker als zoodanig erkennen: de adjectieven
en adverbiën zijn van dien aard, dat, waar ze eenmaal in een tekst voorkomen, geen
kopiist, bijzonder geen middeleeuwsche, er aan zou gedacht hebben ze weg te laten,
zoo innig passen ze in 't verband, al blijven ze toch overbodig en zou een
oorspronkelijk, sober kunstenaar ze niet hebben aangewend. Ook de uitbreidingen,
daar ze niets nieuws brengen en niet meer dan stoplappen zijn, komen van een
afschrijver.
Met zekerheid mogen we dus, ten eerste, besluiten, dat niet HAD., maar wel de
verzamelaar der L.S. heeft gecopiëerd.
Is verder ook reeds gebleken, dat onze HAD.-tekst zich als oorspronkelijk laat
gevoelen, we kunnen ons argument nog sterker maken en aantoonen dat hij werkelijk
de oorspronkelijke tekst is. Immers, was hij niet oorspronkelijk, zoo zouden we
moeten veronderstellen, dat HAD. en de L.S. eenzelfde voorbeeld hebben gehad. Uit
voorgaande discussie is reeds klaar geworden, dat dit hoogst onwaarschijnlijk is. We
kunnen echter verder bewijzen, dat het voorbeeld van F reeds al die bijzonderheden
moet vertoond hebben, waaruit ons de grootere oorspronkelijkheid van HAD. tegenover
F is gebleken, dat dus dit ‘voorbeeld’ zelf reeds niet meer de oorspronkelijke tekst
is geweest, maar reeds een paraphrase van HAD. was.
E heeft zeer zeker niet rechtstreeks van F afgeschreven: al komt hij meermaals
met F overeen, in andere plaatsen, zooals we reeds zagen, heeft hij weer den tekst
van HAD.(1):

(1) Vgl. nog plaatsen als de volgende;
E

F

Had.

nochtan en es si niet
al goet, mer meer
van n a t u e r e n
d a n v a n gheeste

ende en es nogtan nit
al Got... ende meer
van n a t u r e n
d a n v a n Gode

r. 11. Nochtan en
eest niet al God.
Want het es... meer
van natueren dan
van gheeste

niet te meten

niet te merkene

r. 24 Niet te metene

ruudt ende magher

scaerp ende magher

ru ende magher enz.
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nu is het wel onmogelijk dat hij, juist in die plaatsen waar hij van F is afgeweken,
toevallig den tekst van HAD. zou hebben getroffen.
Er moet dus een redactie bestaan hebben, die als gemeenschappelijke bron voor
E en F heeft gediend. Deze redactie had nog die plaatsen behouden, waarin E of F
met HAD. overeenstemt, doch had reeds de andere, waarin E en F te zamen van HAD.
afwijken.
Deze redactie had dus reeds de adjectieven en adverbiën, die in E en F voorkomen
en niet als oorspronkelijk tegenover H kunnen beschouwd worden. Zoo had deze
bron, b.v.: cleine sueticheit; goede vroede; harde groet. In plaats van r. 33: Want
alse de doechden vroech gheplant sijn had deze bron: te voren, zooals in E en F, wat
geen zin geeft.
Eveneens vóór r. 30: Dit es daer omme stond in de bron de oratorische vraag: War
bi es dat? en r. 34 moet, in plaats van: al mendert, zoo iets gestaan hebben als:
wandelt, dat de lezing van F is, terwijl E hier waent heeft.
Deze redactie is dus niet de bron voor HAD. geweest, maar was zelf reeds eene
soort van paraphrase.
Tusschen HAD. en de Limburgsche Sermoenen moeten we dus een redactie
aannemen, laten we ze V noemen, waaruit E en F hebben kunnen putten(1).
IV. Fragment G is het laatste der reeds aan VERCOULLIE bekende fragmenten, dat
hier nog moet vermeld worden(2). Het zijn de bladen 125a - 129b en 129b- 131a van
het RUYSBROECK-hs w(3). Zij bevatten den 6n en den 10n Brief, telkens met het
opschrift: Dit es ene epistele ute Hadewighen.
Het hs. dagteekent uit de latere helft der 14e eeuw en behoorde aan 't Rooklooster
toe. Het berust nu op de Mazarijnsche bibliotheek te Parijs, nr 920.

(1) Het is duidelijk, dat onze bewijsvoering al haar kracht behoudt, ook al hadden E en F niet
rechtstreeks uit deze zelfde bron geput; onrechtstreeks ten minste berusten beide op zoo een
redactie, die moet aangenomen worden, om beider overeenkomst en verschil te kunnen
verklaren.
(2) Zie VERCOULLIE o.c. X.
(3) Zie de volledige beschrijving in Handschriften van J. v. Ruusbroec's werken I, 413 vlg.
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Ik heb gelegenheid gehad om ook deze fragmenten op de Mazarijnsche bibliotheek
in te zien.
De uittreksels staan, oude numerotatie bl. 118, nieuwe 125a - 129b en 129b - 131.
Zij bevatten inderdaad de 6e en de 10e Epistolae: en nog wel in haar geheel, juist
zooals in den tekst der hss., met geen enkele variante van eenige beteekenis.
Ik heb den tekst zorgvuldig vergeleken met den tekst mijner uitgave en alle
varianten, die geen louter spellingvarianten zijn (gh of g, ech of ich, dt of t)
aangeteekend.
De belangrijkste zijn:
Br VI, 29 ons ghebrukens: ghebruken wordt tweemaal herhaald, zeer zeker
verkeerdelijk tegenover ghebrekens.
214 te leuenne in plaats van leerne.
233 ende met Hem ane den cruce willen staen werd weggelaten, klaarblijkelijk in
de pen gebleven.
306 is de orde: onghewarech ende ongestadech.
326 Wan, niet want.
352 staat verkeerdelijk: toeuerlate in hoecheiden (i. pl. van ontbeiden) selen diis
hoeghetiits.
376 Ons bringhen ende helpen altoes (in pl. v. ons helpen altoes).
In brief X. 30 is de orde: magher ende ru.
43: in plaats van brayeren staat playderen.
Zoodus: dezelfde tekst. Maar slordiger afgeschreven; de orde der woorden is
meermaals door teekens hersteld geworden. Het afschrift komt in de spelling sterk
overeen met A. Ja, hs. A heeft hoogstwaarschijnlijk als voorbeeld gediend.
Een paar aanduidingen:
Br. VI, 206 heeft C: alre volcomenre doechde in alre doechde. - A integendeel:
alre v.d. Ja alre doghede. Zoo heeft ook ons fragment Ja, verkeerdelijk.
256 heeft C, juist: Daer wi daer bi tonen, A dat bi tonen; ons fragm. had: dat wi
dat bi tonen, zooals A, maar heeft dat veranderd tot daer.
Dit is reeds voldoende, om te bewijzen dat G van A heeft afgeschreven: A was
overigens in 't Rooklooster.
De hand van G komt ook overeen met die van A. De
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uittreksels moeten uit omtrent denzelfden tijd dateeren, misschien enkele jaren later.
Wat de spelling betreft: G schrijft doorgaans doechde, arbeits; arbeite; Goeds als
genit. van God; ech, eke in de uitgangen; de uitgang enne wordt meestal verdubbeld;
ook schrijft hij gaarne dt aan 't slot (b.v. weedt, werdt) en steeds nouwe in plaats van
nuwe.
Wat hieruit te besluiten?
Prof. VERCOULLIE schrijft in zijn Inleiding (XI): Wegens sommige passages die
elders niet voorkomen schijnt G tot een ander type te behooren, en om dezelfde reden
E tot een derde.
Deze voorstelling blijkt onjuist te zijn. G heeft geen enkel passage, die niet in
HAD. staat, maar geeft juist denzelfden tekst, van begin tot einde, voor de twee
overgeschreven brieven. G behoort dus niet tot een ander type dan A, B en C.
Wat E betreft, hier kan men ook niet van een verschillend type spreken. De passage
van E, in 't midden, is niet meer dan een eigenhandig ingeschoven stuk; ook het slot
is verwerkt met brokken uit Br. IV en met de grondgedachte van Br. XVII. Zoo werd
wel meer, eenigszins vrij, uit HAD. geëxcerpeerd, als uit de verder te vermelden
bloemlezing zal blijken.
Wij mogen dus niet van verschillende types van redacties voor HAD.'s werken
spreken. Daar is slechts ééne redactie: die der hss. A, B en C. En al is dit resultaat
negatief, toch is 't belangrijk genoeg: daar hierdoor werkelijk alle objectieve grond
wordt weggenomen voor alle gissing, die verschillende of geëxpurgeerde teksten
van HAD. zou veronderstellen.
V. Belangrijker dan deze fragmenten is eene verzameling van uittreksels uit
verschillende Brieven van HAD.: eene soort van bloemlezing(1).
Wil men de hier bijeengebrachte uittreksels even naast

(1) Zie beschrijving, aard en waarde dezer bloemlezing in mijn uitgave van het proza, blz. 339.
Meer hierover in de Inleiding op de Brieven.
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den oorspronkelijken tekst leggen, zoo ziet men onmiddellijk, dat ze heel vrij gekozen
en afgeschreven werden: woorden, uitdrukkingen, wendingen zijn door andere
vervangen; de volgorde der zinnen meestal gewijzigd; geheele zinsneden en paragrafen
ontbreken; elders werden gedeelten bondig samengevat. Ook de volgorde der brieven
is niet bewaard gebleven. Toch zijn de afwijkingen van dien aard, dat de bloemlezing,
ongetwijfeld, geen andere redactie heeft gekend dan de onze, of er ten minste op
berust: zij laten zich duidelijk als moderniseeringen erkennen; doel was alleen het
beste uit HAD. mee te deelen. Daar is geen enkel punt van overeenkomst in met E
of F.
VI. Eindelijk is een gansche verhandeling van H. MANDE niet meer dan een paraphrase
van verschillende brieven van HAD. Dit zij hier, volledigheidshalve, vermeld. Bij de
bespreking van HAD.'s invloed moeten wij er op terug komen. Ook MANDE heeft
naar onzen tekst gewerkt: overeenkomst met E of F is mij nergens gebleken.
VII. Behalve door deze fragmenten, is onze schrijfster nog bekend door enkele
kantaanteekeningen uit hare werken, die voorkomen in het hs. nr 3037 ter koninklijke
bibliotheek te Brussel(1). Voor ons doel belangrijk is:
In dit hs. komt blz. 23 a - 275 b een verhaal van het leven en lijden onzes Heeren
Jezus-Christus voor(2). Het schijnt een merkwaardig, oorspronkelijk werk te zijn,
geschreven onder den invloed der vroegere, Brabantsche mystiek: ‘Die invloed blijkt
vooral hieruit: De tekst gaat vergezeld van een doorloopenden commentaar in den
vorm van kantteekeningen, geschreven in de smallere der beide kolommen waarin
de bladz. verdeeld zijn. Die commentaar bestaat uit allerlei excerpten uit den Bijbel,
uit kerkvaders en uit andere mystieke schrijvers en geschriften, o.a. ook uit Jan van
Leeuwen, Jan van Ruusbroec en Hadewych. De kantteekeningen geven de plaatsen
aan waarop de schrijver steunt om in zijn werk

(1) Zie VERCOULLIE Inleiding XI; VANDEN GHEYN Catalogue III 2368.
(2) DE VREESE Handschriften enz. II 632-639.
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zus of zoo te spreken. Hadewijch wordt zesmaal aangehaald... Ruusbroec komt
dertien maal voor(1).
Deze verhouding is voorzeker ten gunste van HADEWYCH, al worden RUYSBROECK
en VAN LEEUWEN meer geciteerd.
Zooals prof. DE VREESE te recht opmerkt, werd dit werk vervaardigd door den
bekenden kanunnik Jan van MEERHOUT(2): het is van dezelfde hand als hs. Pp, dat
zeer zeker van dezen stamt. Dus werd het geschreven in de tweede helft der 15e eeuw,
vóór 1476, waarschijnlijk voor het klooster van St. Margareta, te Bergen-op-Zoom;
daar schijnt het althans reeds einde 15e eeuw berust te hebben, vermits de
aanteekening, waaruit bl. 36: dat boec hoert toe den ghesloten regularissen cloester
te berghen opten zoem sente mergrieten van dezelfde hand is als het Ruusb. hs. G.,
dat uit dien tijd dagteekent.
Tweemaal wordt uit den 21n Brief geciteerd, alhoewel de 22e in de ons bewaarde
hss. bedoeld wordt;
eens uit den 26n: bedoeld wordt de 27e;
eenmaal wordt het 4e visioen aangehaald, maar het 11o bedoeld;
eenmaal weer het 4e aangehaald, maar het 5e bedoeld.
Hieruit blijkt dat Jan VAN MEERHOUT een ander hs. dan een van de ons bewaarde
heeft gekend. Dit hs. bevatte, of wel één Brief en één Visioen minder dan onze hss,
of wel, wat me waarschijnlijker voorkomt, werden er twee der eerste brieven en twee
der eerste visioenen te zamen gesmolten. Voor de visioenen is dit het geval geweest
met het 2e en 3e, die ook in A en B te zamen hooren. Maar hoe heeft hij vis. 4 met
vis. 11 kunnen verwarren?
We moeten dus het bestaan van een hs. van HAD.'s werken aannemen te
Corssendonck, waar VAN MEERHOUT verbleef. We zullen het W noemen.
Nog elders kan het bestaan van hss. van HADEWYCH nagewezen worden.

(1) Ibid. blz. 635.
(2) Zie over hem: ACQUOY Het klooster in Windesheim 2, 206, 207 en 223; L. GOEMANS
Biographie Nationale 14, 257 vlg. Vgl. DE VREESE Handschriften II, 550 vlg.
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VIII. Hs. X(1): Uit een opschrift van hs. C, dat staat op een perkament op de binnenzijde
van het voorberd geplakt, vernemen wij dat, naar het getuigenis van een katalogus
der Belgische bibliotheken, die omtrent 1487 te St. Martensdaal bij Leuven
vervaardigd werd, HAD.'s Visioenen in 't Latijn, hare Brieven, Spreuken, Rijmen en
Visioenen in 't Dietsch vervat waren in een hs. bij de Karthuizers te Zeelhem bij
Diest(2).
De hier aangegeven volgorde der werken komt met geen enkele van die onzer drie
hss. overeen, alhoewel de Brieven, zooals in A en B, voorafgaan. Was dit misschien
het groote, oorspronkelijke, of van 't oorspronkelijke afgeschreven, HAD. hs.?
Er is nu nog een katalogus van hss., bewaard, uit het Rooklooster, die een afschrift
heet te zijn van dien zoekgeraakten katalogus van St Maartensdaal; die katalogus nu
bevat over Hadewigis de Antverpia volgende post:
Visiones eius

Z

Epistole prouerbia rithmata eius in
theutonico

Z.

Z = het klooster van Zeelhem. zooals in den katalogus van St Maartensdaal, volgens
't opschrift van hs. C. De post komt in zooverre met dien van St Maartensdaal overeen,
dat van die Visiones niet gezegd wordt of ze in 't Latijn waren gesteld. Doch zal dit,
om de tegenstelling met in theutonico en het doel van den katalogus, die vooral
latijnsche hss. vermeldt, wel het geval zijn geweest. Bij de dietsche werken echter
worden die visioenen in 't Dietsch niet aangegeven. Maar daaruit zal wel niet mogen
afgeleid worden, dat er te Zeelhem twee verschillende hss. van HADEWYCH bestonden.
Ook is 't wel zeker dat de schrijver van den katalogus van 't Rooklooster zijn post
uit den katalogus van St Martensdaal heeft overgenomen. Dan heeft, ofwel de schrijver
van 't opschrift in C zijn post uit St Martensdaal niet juist afgeschreven, ofwel de
schrijver van den katalogus van 't Rooklooster

(1) Zie VERCOULLIE Inleiding IV.
(2) Ik vermoed dat deze Spreuken: waarvan totnogtoe geen spoor teruggevonden is, niets anders
zijn dan onze Mengeldichten: Spreuk immers beteekende in de Middeleeuwen alle gedicht
van didactischen aard. Zie Fr. SARAN Deutsche Verslehre München 1907 blz. 279.
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de vermelding der visioenen in 't Dietsch vergeten; welk laatste waarschijnlijk is,
daar de visioenen in 't Dietsch met de andere werken van HAD. te Zeelhem wel zullen
bestaan hebben.
IX. Hs. Z waarult de ‘goede kok’ Jan van LEEUWEN(1) te Groenendaal heeft geciteerd
en dat ook RUYSBROECK heeft gekend.
Volgende stamboom wil een volledig overzicht geven van al de nagewezen hss.
en fragmenten. Hij is zuiver descriptief. De voorgeslagen verwantschap der verloren
hss. geeft alleen aan met welk der bekende hss. ze 't meest overeenkomst vertoonen.
De gelijktijdige hss. staan op gelijke hoogte:

(2)

(1) Volgens de aanteekening in hs. C, cf. bl. 37; later meer hierover.
(2) M = hs. door MANDE gebruikt. N = hs. van den verzamelaar der bloemlezing uit het Haagsche
hs.; V de eerste paraphrase van HAD.; W = hs. van Jan van MEERHOUT; Z = hs. van Jan van
LEEUWEN; X = hs. van Zeelhem, uit kataloog van St Martensdaal en Rooklooster.
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Derde hoofdstuk
Wijze van uitgave
De keuze van hs. C. - Daar B een afschrift is van A en enkele jaren jonger, had ik
voor mijn uitgave te kiezen tusschen A en C.
Beide hss. hebben een doorgaans goeden tekst, al zullen in beide verbeteringen
noodzakelijk blijken. Maar in tegenstelling met het loopend schrift van A, maakt de
gotische letter van C, en heel de uiterlijke inrichting van dit hs., den indruk, dat er
veel zorg aan besteed werd: dit is ook een waarborg voor de zorg aan den inhoud
gewijd, tenzij duidelijk slordigheid mocht blijken. Hs. C is overigens zoo oud als hs.
A; en volgens hetgeen hierboven over de orthographische eigenaardigheden van
beide hss. werd meegedeeld, heeft het meer kans dichter bij het oorspronkelijke
dialect van HAD. te staan.
Ik heb uitgerekend, hoe dikwijls ik, corrigeerende volgens hetzelfde systeem, in
A en C zou moeten verbeteren: de verhouding was gewoonlijk ten voordeele van C,
met vier verbeteringen tegen vijf of zes van A(1). Trouwens, met het systeem dat wij
in onze uitgave hebben gevolgd, kan ieder voor zich zelf steeds uitmaken, wat in
ieder der drie handschriften staat.
Wijze van uitgave. - Mijn tekst geeft konsekwent de lezing van C. Verbeteringen
heb ik alleen volgens streng objectieve norma's aangebracht. De norma's zijn:
1. Waar de woordvormen blijkbaar corrupt zijn (onmogelijke vormen,
misschrijvingen enz.) heb ik die veranderd

(1) B.v. Vis 7: C vier verb.; A vier of vijf; Br. 10, C geen verb.; A ten minste drie of vier.
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door de vormen van A. Toch staat de verbeterde lezing van C onder de varianten.
Waar de lezing van A werd opgenomen, was het niet meer noodig die nog eens onder
de varianten te herhalen. Cursieve druk duidt telkens aan dat de lezing van C verbeterd
werd.
2. Waar de lezing van C blijkbaar geen zin geeft wordt volgens dezelfde methode
veranderd. Al zou de lezing van A voor ons gevoel althans beter zijn, daarom werd
C nog niet gewijzigd. Wie uit de verschillende hss. telkens de betere lezingen zou
opnemen, voert een subjectief criterium in, en gaat ten slotte uit van de onbewezen
en onbewijsbare stelling dat een auteur steeds het beste moet hebben getroffen. In
den commentaar, waar dit past, zet ik dan mijn meening over de verschillende lezingen
uiteen.
3. Waar noch C noch A een goede lezing hebben verbeter ik volgens dezelfde
methode uit B.
Tegen het gezag van de drie hss. heb ik mij uiterst zelden een verbetering
veroorloofd: alleen weer in zulke gevallen waar klaarblijkelijk een fout schuilt,
telkens met de noodige waarschuwing. In de Visioenen is de eenige verbetering van
dien aard in vis. 6,6 de omstelling van het pronomen, en deze was misschien
overbodig. In vis. 10 lag de verbetering eunuchus uit eunustus voor de hand: dewijl
die echter niet zeker is, heb ik ze niet in den tekst opgenomen.
In deze nieuwe uitgave heb ik verder nog volgende norma's ingevoerd:
4. Waar C wel eenigen zin geeft, A echter bepaald beter is, heb ik deze opgenomen.
Beter, niet voor ons gevoel, maar in 't verband; bepaald beter, zoodat er weinig of
geen twijfel mogelijk is omtrent de bedoeling. Wordt deze regel bescheiden toegepast,
laat de uitgever zich hierin niet leiden door het gevoel, maar alleen door een
nauwkeurige analyse van den samenhang, weet hij op tijd en stond zijn oordeel te
schorsen, en aan de verleiding van een scherpzinnige en vernuftige conjectuur te
weerstaan, dan kan het gevaar van subjectivisme nog wel ontweken worden. Vooral
zoo telkens gewaarschuwd wordt, liefst op treffende wijze.
5. Hetzelfde geldt van het volgende princiep: Waar de grammaticale vorm in C
onregelmatig is, en A den regelmatigen
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vorm heeft, werd ook, steeds met noodige waarschuwing, A gevolgd.
Maar juist: wat is een onregelmatige vorm? en hoe dikwijls werden niet door
uitgevers zoogenaamd onregelmatige vormen verbeterd, die later heel juiste, ja soms
de eenig juiste, zijn gebleken te zijn? Om een paar voorbeelden aan te halen:
Vis. 5,71 heeft C: met meneghen grote wee; A: groten. Zal ik nu grote gaan
veranderen tot groten? Maar het wegvallen der n in de flexie is een zeer verspreid
en zelfs oud verschijnsel in 't Mnl. zoodat de uitgang e zich in alle naamvallen der
adjectieven heeft veralgemeend (cf. FRANCK, § 199, § 172.
Of zal ik: onghebondeder (vis. 5,28) veranderen tot onghebondender? Maar ook
A schrijft b.v. gloyede tegenover gloyende (vis. 6.23).
Of moet ik een vorm als werese, waar A heeft weretse (vis. 9,28) wijzigen? Maar
dan zou men den eenig juisten en misschien ouderen vorm gaan verwijderen voor
een verkeerde verbetering: werese is imperf. (zie Woordenlijst).
Of halets veranderen tot haels? nogmaals verkeerd: halets is imperf. wat bedoeld
is (zie Woordenlijst).
Deze voorbeelden volstaan om aan te toonen welk een subjectief princiep een
uitgever zoo huldigen, zoo hij de voor zijn gevoel of volgens officieele grammatica's
onregelmatige vormen wilde verwijderen. Ik heb dan ook een uiterst spaarzaam
gebruik gemaakt van deze norma, alleen daar waar het niet schaden kon en waar de
regelmatige vorm van A er toe kon bijdragen om den tekst vlotter te begrijpen. Zoo
heb ik de spelling die telkens veranderd tot di, waar dit pronomen bedoeld was en
omgekeerd di tot die. Daarmee wordt hoegenaamd niet beweerd dat di voor die of
omgekeerd fautieve vormen zijn.
Daarom is deze uitgave nog geen diplomatische. Maar de kritiek blijft er binnen
de grenzen van wel bepaalde objectieve norma's. Alleen zulk een uitgave heeft
blijvende waarde, moet niet met elke nieuwe herdaan worden, levert een veiligen
grondslag voor verdere studie, en geeft den lezer de gerustheid des harten dat hij
telkens precies weet, niet zoozeer
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wat deze of gene uitgever met den tekst heeft gedaan, maar wat er juist in de hss.
staat.
Met de hulp van het uitvoerig variantenapparaat kan nu ieder de gewenschte of
nuttig geachte veranderingen en verbeteringen aanbrengen en voorstellen. Ik acht
het de taak van den commentaar de misschien onjuiste lezingen aan te toonen en te
bespreken.
Om den tekst zoo objectief mogelijk te houden, heb ik mij niet geoorloofd, zelfs
om den samenhang beter te doen uitkomen, er interpreteerende teekens of drukletters
(vet, cursief, enz.) aan toe te voegen. Dit komt in de inhoudsopgave en in den
commentaar. Alleen om de verschillende deelen wat af te scheiden heb ik alinea's
aangebracht. Het kan zijn dat ik hier en daar eenigszins anders had kunnen schikken;
maar, waar dit niet volstrekt noodzakelijk was, ben ik gebleven, voor de uniformiteit,
bij de schikking der eerste uitgave, zoodat de regels telkens overeenstemmen.
De moderne punctuatie is geheel van mij: het zij voldoende hier daarvoor
gewaarschuwd te hebben, zoo moest ik die punctuatie niet telkens tusschen haakjes
plaatsen. De punctuatie van hs. C bestaat uit hoofdletters of geel doorstreepte letters;
of punten: deze worden hier weergegeven door /; de doorstreepte letters zijn vet
gedrukt. Daar de punctuatie der hss. niet steede te vertrouwen is, heb ik doorgaans
zelf op moderne wijze gepunctueerd; zoo staat zeer dikwijls naast de punctuatie der
hss. ook de mijne, wat onvermijdelijk was. Toch heb ik moderne punctuatie niet zeer
vermenigvuldigd, om al te bepaalde en beperkende interpretaties niet op te dringen
en wat vrijheid te laten voor persoonlijke aandoening en voeling.
Om mijn standpunt nog beter te doen uitkomen en desnoods te verdedigen, meen
ik stelling te moeten nemen tegenover een lijst van verbeteringen, die bij de
Strophische Gedichten zijn voorgeslagen geworden. In een opstel van Leuvensche
Bijdragen(1) heeft Dr. D. STRACKE, S.J. al de onzuivere rijmen en assonances uit die
Gedichten willen verwijderen. Het spijt me zeer dat het mij onmogelijk is hem

(1) XI Jg., 2de afl., 1914.
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op dien weg te volgen: de redenen, die hij er voor aangeeft, lijken me weinig
dwingend.
Een discussie van elk der door STRACKE aanbevolen verbeteringen zou ons hier
in deze algemeene inleiding te ver voeren. Het is voldoende één kenschetsend
voorbeeld uit te kiezen, nl. onder die gevallen, waar STRACKE meent dat zijn
emendatie alleen een goeden zin oplevert. Want dit zou een argument kunnen zijn
om een verbetering voor te slaan.
Daar zijn de twee assonances waar k afwisselt met t. STRACKE zegt: ‘De eerste
tekst luidt: (1, 101)
Dat ons die Minne benedie
Ende nuwe make met nuwen smake
Die si can nuwe volgheven;
Die Minne es nuwe gheweldighe orsate
Dien die der Minnen al nuwe volleven.

‘De verbetering van orsate tot orsake herstelt het rijm en geeft alleen 'n bevredigenden
zin. De Minne maakt ons nuwe met nuwen smake, vermits zij is nuwe orsake voor
hen die zich opnieuw aan het voluit leven der Minnen wijden. Wat hier orsate, en
nog wel nuwe gheweldeghe orsate kan beduiden, is niet te verstaan.
‘De tweede tekst luidt: (20, 40)
Ay, edele vol redenen waer mogdi dueren?
Ja, edelste alre creatueren
Vercoren ter Minnen natueren
In ghebrukenne van weldeghen smaken:
Nuwe materie, bliscap, bloyen alle uren
Sal gheweldeghe Minne orsaten.

‘Als in 't vorige geval, hier is orsaken door den contextus vereischt. Gheweldeghe
Minne zal orsaken nuwe materie, bliscap, bloyen, voor u die zijt verkoren enz... Aan
zoo iemand heeft de Minne niets te orsaten, en nog veel minder te orsaten (als Van
Mierlo meent) nuwe materie, bliscap, enz.’
Zoover STRACKE. Daarbij veroorloof ik mij het volgende op te merken:
Vooreerst kan het feit alleen, dat die rijmen tweemaal voorkomen een
waarschuwing zijn om ze niet licht te veranderen.
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Dan: orsate is een veel ongewoner en dichterlijker woord dan orsaken. Een kopiist
nu zal een doodgewoon woord, vooral zoo dit in het rijm staat, niet gaan veranderen
in een ongewoon, dat bovendien niet past in 't rijm.
Wat nu de bewering betreft dat orsake(n) alleen een bevredigenden zin geeft, ik
meen dit terecht te mogen betwijfelen.
Orsaten beteekent: vergoeden, schadeloosstellen. Het woord is ontleend aan de
bij HAD. zoo gewone schuld-symboliek, waartoe ook manen, gelden, eischen, enz.
behooren. In de eerste plaats nu wordt gezegd dat voor hen, die een steeds vernieuwd,
jeugdig-krachtig leven voor de Minne leiden, Minne een steeds nieuwe, overvloedige
schadeloosstelling zal zijn: Minne zal hen ten volle en overvloedig schadeloos stellen.
Dit is niet zoo moeilijk te verstaan; maar lastiger is het te begrijpen dat Minne een
nieuwe oorzaak zal zijn; men mag reeds vragen: oorzaak van wat?
Hetzelfde geldt voor het tweede geval. Al zou daar ook oorzaken eenigszins kunnen
passen, toch is duidelijk genoeg de bedoeling: dat Minne als schadeloosstelling voor
al wat men voor haar doet zal geven: vernieuwing, blijdschap en voortdurenden bloei.
Eindelijk: het werkwoord orsaken schijnt in 't Mnl. wel niet bestaan te hebben.
Dit voert mij tot een ander bezwaar tegen de emendaties van STR.. In vele gevallen
schijnen ze te ver gezocht. De door hem verdedigde woorden of vormen komen
meestal zeIden voor, ja, een enkele maal zou hij bij HAD. een vorm willen zien, dien
VERDAM vruchteloos in 't Ndl. gezocht heeft. Maar indien de emendaties die hij voor
zeker houdt, mij om de gezegde redenen niet kunnen voldoen, dan zal het niet noodig
zijn, zulke verbeteringen te weerleggen waar slechts met weifeling een gissing wordt
gewaagd.
Zoo meen ik genoeg te hebben gezegd, hoop ik. om het goed recht van mijn
opvatting eener uitgave aan te toonen.
3. Commentaar. - De commentaar bestaat hoofdzakelijk uit inleidende
beschouwingen en onder den tekst doorloopende verklaringen. Vooraf gaat de
inhoudsopgave: Daarin
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wilde ik vooral de groote lijnen aangeven, langs dewelke het visioen zich ontwikkelt;
zoo zal ten minste een algemeene inwijding in den zin en de strekking van 't visioen
geboden worden. De algemeene beschouwingen willen dit eenigszins toelichten: dat
deze beide rubrieken niet zoo streng gescheiden zijn, dat soms al iets in de algemeene
beschouwingen staat wat in den inhoud paste, en omgekeerd, spreekt van zelf. Dit
geldt ook voor een derde rubriek; bijzondere leerstukken, die soms volgt en waarin
een of andere belangrijke leering in 't visioen vervat wordt verklaard. In die
voorafgaande ophelderingen komen ook soms zaken voor, die niet juist bij een of
anderen zin onder aan den tekst konden te pas gebracht worden of die daar te lang
zouden zijn. De doorloopende tekstverklaring wil voornamelijk de beteekenis doen
uitkomen. Dat al deze rubrieken niet zeer streng gescheiden zijn, dat ik soms de
aanteekeningen eenigszins had kunnen besparen door in de inleidende beschouwingen
er op te wijzen, enz., is duidelijk. Dit hangt zoo wat van eenieders persoonlijke
opvatting af: een lezer zal meenen dat deze of gene opmerking daar beter past, een
andere had ze elders gewenscht.
Al heb ik mijn best gedaan, om geen enkele plaats, die werkelijk opheldering
behoefde, over te slaan, toch kan 't wel gebeuren, dat een of ander lezer wat meer
had verlangd, elders misschien wat minder. In 't algemeen heb ik vermeden zulke
plaatsen te verklaren die voor een kenner van Middel-Nederlandsch (want dit wordt
toch verondersteld) geen moeilijkheid kunnen opleveren. Dat er mij plaatsen ontsnapt
zijn, waar bij nader toezicht wel eens opheldering had gepast, zal wel, ondanks mijn
besten wil, onvermijdelijk zijn gebleken.
Ik ben er verre van te beweren, dat mijne aanteekeningen in alles het juiste hebben
getroffen. De Visioenen vooral zijn en blijven een lastig werk. Wie er vóórstaat,
zonder eenige handleiding, kijkt er zich in verloren. Wel hoop ik dat ik toch in de
meeste gevallen een handleiding heb geboden. Wie dan binnentreedt en toeziet zal
soms wel wat meer en beters en nieuws of anders opmerken dan ik heb gedaan. Ik
ben me al te zeer bewust hoe ik zelf, bij de voorbereiding, herhaaldelijk
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geweifeld heb tusschen soms drie, vier, vijf mogelijke opvattingen; in den commentaar
heb ik die dan ten slotte toch niet alle behouden, maar in geval van twijfel een keuze
gedaan, soms er twee of drie nog aangegeven, andere, dïe mij minder waarschijnlijk
waren voorgekomen, weggelaten: had ik niet zoo gehandeld, dan ware mijn
commentaar geen poging tot verklaring meer geweest, maar een opgave van allerlei
raadsels. En nu kan 't wel gebeuren, dat een verklaring, die ik eens als minder
waarschijnlijk heb verwezen, later toch niet zoo ongegrond is gebleken te zijn. Vooral
bij mystieken kan men soms jaren, ja eeuwen over de beteekenis van oogenschijnlijk
de eenvoudigste zinnen twisten. Nu reeds heeft men mij verweten, dat ik, bij sommige
visioenen, die met de door mij gegeven interpretatie, klaar en duidelijk schenen te
zijn, nog zoo weifelend mijn verklaring heb doorgezet. De reden is, omdat ik mij
persoonlijk genoegzaam bewust ben, dat, hoe klaar soms na deze ophelderingen een
visioen mocht blijken te zijn, ik zelf, persoonlijk, nog niet die volle zekerheid bezit.
Mocht mijne uitgave er in alle geval toe bijdragen om anderen op den weg van beter
en veiliger verklaringen te helpen!
Wat de woordenlijst betreft, sommigen hebben gemeend dat er te veel in staat: dat
zij woorden bevat, die iedereen in 't Mnl. Wdb. kan naslaan. Persoonlijk ben ik van
meening dat er te weinig in staat; en dat ik in de uitgave der Brieven die lijst nog
uitvoeriger zal maken.
Anderen hebben gemeend, dat ik op een of andere wijze de mystieke termen had
moeten doen uitkomen. Ik had daar wel aan gedacht; maar heb het gelaten, omdat
het in zoo vele gevallen onmogelijk is te beslissen of dit nu een bepaald mystieke
beteekenis moet heeten of niet.
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Bijzondere inleiding op de visioenen
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Eerste hoofdstuk
Algemeene ontleding der visioenen
§ 1. De redactie
1. Getal der Visioenen. - Hs. C, dat de visioenen nummert, heeft er veertien geteld.
Het tweede en derde kunnen wel gesplitst worden, omdat er feitelijk twee
verschillende visioenen in verhaald staan. Toch hoort de redactie innig samen, en
wordt het tweede met het derde verbonden. A noch B hebben bij 't derde vis. een
roode hoofdletter, als elders; maar slechts een rood doorstreepte D.
Het zevende en het achtste schijnen ook éénzelfde visioen uit te maken: al is de
inhoud van het achtste verschillend, toch wordt het als een voortzetting van het
zevende meegedeeld. Zie aant. bij Vis. VII, 97-99, en Vis. VIII, algem. besch.
Het veertiende, dat zonder tijdsaangave begint, is meer de verklaring van een te
voren beschreven gezicht en een samenvatting van andere buitengewone gaven, dan
een nieuw visioen.
Zoodat men, al hierom, weinig van een vast getal visioenen mag gewagen, nog
veel minder aan dit getal veertien een geheimzinnige beteekenis toeschrijven(1). De
vraag is of HADEWYCH zelf hare visioenen wel genummerd heeft; wat onwaarschijnlijk
is, daar ze niet aan één stuk werden geschreven.

(1) Als in de duitsche vertaling van HADEWYCH's werken door J.O. PLASSMANN Die Werke der
Hadewych, Folkwang-Verlag G.M.B.H. Hagen in W. 1923, zie mijn recensie van dit werk
in Dietsche Warande & Belf. Juli, 1923, blz. 844 vlg.
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De visioenen bevatten ook niet alle dergelijke genadegaven aan HADEWYCH gebeurd.
Hierover verder, Wijze van vervaardiging.
2. Integriteit. - De visioenen maken in 't algemeen een mooi afgerond geheel uit. In
enkele nochtans schijnt er iets te haperen. Vooral in 't 14de. Zie echter daarbij Alg.
beschouw. Het gemis aan samenhang in 't 14de vis. laat zich voldoende verklaren uit
den aard van dit vis., dat niet meer is dan een latere verklaring bij het 13de. Zoo ook
de lijst der volmaakten, die bij 't 13de past. Zie de uitg.. Al zijn een paar beduidend
korter dan de overige, toch schijnt er aan de redactie niets te ontbreken. Wel is waar
is de beteekenis niet altijd gemakkelijk te vatten. Maar dit ligt niet aan leemten in
de overlevering; veel meer aan het intieme karakter der mededeelingen en aan den
aard van de nog eenigszins vage, ongevormde taal, zoowel als aan de gedachten en
opvattingen die deze visioenen ten grondslag liggen, en aan het wezen zelf van
visioenen, die altijd iets duisters behouden.
Er bestaat derhalve geen voldoende reden om aan de integriteit der redactie van
ieder visioen te twijfelen.
3. Wijze van vervaardiging. - Dat de visioenen niet het karakter van Brieven hebben
is bij eenig toezicht duidelijk.
Overal ontbreekt, wat voor de Brieven kenschetsend is, de toespraak. Ook de
slotgroet wordt nergens aangetroffen. De mededeelingen zelf in de Visioenen bevat,
zijn van gansch anderen aard dan die der Brieven.
De visioenen halen verleden feiten op, beschrijven de zonderlinge genaden die de
visionnaire meent van God te hebben ontvangen; gewoonlijk zonder uitweiding,
zonder toevoegsels. Zij volgen op elkander, wel is waar in zekere stijging, maar toch
geen vaste, misschien ook wel, in de orde waarin zij in 't geheugen herleefden (zie
Vis. 3). Alles wordt in een onbepaald verleden verplaatst.
De visioenen ZIJN derhalve het WERK VAN IEMAND, DIE IN LATEREN
LEEFTIJD ZIJN ERVARINGEN UIT VROEGERE JAREN HEEFT
OPGETEEKEND.
Aan den anderen kant maken de visioenen niet ééne
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redactie uit: ZIJ ZIJN NIET ALS EEN GEHEEL OPGESTELD GEWORDEN.
Zij werden op verschillende tijdstippen geschreven. Er wordt gezinspeeld op
dingen, waarover bij een vroegere gelegenheid al gesproken werd, (14, 115 vlg.);
gezinspeeld zelfs op mededeelingen, waarover in de bewaarde visioenen niets te
vinden is: van diere transfiguratien, ende van anderen siene in anderen manieren
van anschinen, daer ic u lest af screef ende u eer ghescreven hebbe, 14, 116. Ook
de troon van vis. 14 wordt verondersteld bekend te zijn. Wat nog de gevolgtrekking
wettigt: DAT NIET ALLE VISIOENEN BEHOUDEN WERDEN; misschien zijn
er verloren gegaan.
Het volgende kan ons helpen in te zien, hoe ze werden opgeteekend:
Van WILLEM VAN AFFLIGHEM wordt verhaald, dat hij de visioenen eener non, die
in 't Dietsch nog al wonderbare dingen over haar zelve geschreven had, in 't Latijn
had overgezet. Deze non was BEATRIX van NAZARETH. In den proloog tot hare
levensbeschrijving zegt WILLEM zelf, hoe deze vertaling tot stand kwam: naarmate
BEATRIX ze op een vel (cedula) in 't Dietsch meedeelde, heeft hij ze in 't Latijn
overgebracht(1).
De visioenen van HADEWYCH werden waarschijnlijk op dezelfde wijze
opgeteekend: op wassen tafeltjes (1. 103: men en screeft in VIj deser tafelen niet),
die werden meegedeeld, naarmate de redactie vorderde. Zoodat er ook van die tafeltjes
kunnen zijn verloren gegaan.

(1) Deze proloog werd weggelaten in de verkorte biographie van BEATRIX door HENRIQUEZ in
zijn: Quinque prudentes Virgines; maar uitgegeven in: Analectes pour servir à l'histoire
eccles. de la Belgique 1870, 81. WILLEM zegt; Haec prout in cedula oblata suscepi vulgaria
latino in eloquío coloravi. Het was reeds vroeger geweten uit TRITHEMIUS, dat WILLEM VAN
AFFLIGEM de visioenen van een non had vertaald. Daar nu WILLEM bekend was met
LUTGARDIS van Aquiria en betrekkingen had met dit klooster, had men er uit afgeleid, dat
die non wel een non van Aquiria zal geweest zijn, en derhalve HAWIDIS, die ten tijde van
LUTGARDIS daar abdis was. Men ziet dat de gevolgtrekking geen grond heeft. Zie Dietsche
War. en Belf. Was Hadewych de ketterin Blomardinne? 1908, 270, blz. 4 van den overdruk.
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4. Bestemming. - Voorgaande feit wijst ons al in de richting, waar wij den
bestemmeling der Visioenen moeten zoeken. Zooals BEATRIX van Nazareth de hare
opteekende voor haar zieleleider, zoo kan, uit de overeenkomstige wijze der redactie
te oordeelen, HADEWYCH de hare eveneens voor haar biechtvader hebben geschreven.
Dit vermoeden schijnt nog door den tekst zelf bevestigd te worden:
De Visioenen toch waren voor denzelfden persoon bestemd: HADEWYCH heeft
hem nog overlaatst geschreven, 14, 117; zij heeft hem vroeger al meermaals
geschreven, 14, 118; over al wat zij gezien en ontvangen had, ibid. Alleszins mogelijk
blijft het, dat ook anderen deze mededeelingen hebben ontvangen, maar waarschijnlijk
is dit toch niet: daar de geschreven visioenen niet zeer talrijk zijn, en de verklaring,
dat zij hem vroeger meermaals heeft geschreven zoo algemeen luidt, en zij verder
nog betreurt dat zij hem niet alles heeft kunnen meedeelen, hoezeer ze ook verlangde
aan zijn wensch te voldoen, 14, 122. Ook heeft het geen zin aan dezen dit, aan genen
een ander visioen mee te deelen.
Daarom is 't zoo goed als zeker, dat ALLE VISIOENEN VOOR ÉÉN PERSOON
BESTEMD WAREN.
Dit feit is op zichzelf ook al zeer belangrijk, daar het vermoeden laat, wie die
persoon is geweest.
Met allen eerbied spreekt zij hem aan: zij schrijft op zijn uitdrukkelijk verlangen:
Ic maect te lanc om dat ghijs gherne hoert (14, 110). Na dien dattuut mi gherne al
wists (14, 122). Het is haar overleet, dat zij niet alles vermag te zeggen: nadien dat
ic uwen wille beghere te doene.., soe eest mi overleet... (14, 121), dat zij zijne
wenschen niet ten volle involgen kan.
Deze persoon is dus iemand geweest, die HADEWYCH's vertrouwen had en wien
zij wenschte in alles gehoorzaam te zijn.
En dat op HADEWYCH niet toepasselijk is wat door de gelukzalige MARGARETA
VAN YPEREN over sommige religieuzen uit haar tijd wordt gezegd: dat zij als hennen
hun geringste genadegaven uitkakelen(1), wordt door een sprekende

(1) Multae nostri temporis religiosae perniciosum gallinae habentes morbum, statim clamore
produnt cum ovum ediderint. (H. CHOQUET, Belg. Ord. Praed., blz. 175.
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plaats uit haar Brieven bewezen. Na geleerd te hebben, hoe J.C. op aarde leefde en
leed, en hoe Hij noch zijn almacht noch Zijn gaven gebruikte om in Zijn behoeften
te voorzien, voegt HAD. er aan toe, dat zij deze leer hield van iemand die nog leefde
en wien O.H.J.C. zelf dit had geopenbaard. Deze iemand nu was zij zelf: in het eerste
visioen nl. wordt dit haar verklaard(1).
HADEWYCH spreekt derhalve in hare Brieven, aan hare vertrouwelingen, over de
haar geschonken genaden als over die van een derde persoon. Zelfs hare volgelingen,
die zij vormde en opleidde in de Liefde, liet zij dus niet binnendringen in de geheimen
van Gods werkingen over haar. Voorzeker een bewijs, dat HADEWYCH er niet op uit
was, hare genadegaven aan het groote klokzeel te hangen. En al maakt HADEWYCH
in hare Brieven wel gewag van bovennatuurlijke wonderen, die haar zouden gebeurd
zijn, toch blijft zij daar steeds bij enkele algemeenheden, zonder ooit tot
bijzonderheden af te dalen: de bestemmelingen der Brieven neemt zij in hare
zielsgeheimen niet op. Dat God in haar werkte zal wel ook in 't openbaar gebleken
zijn, en kan noch behoefde ze dus geheel te verbergen.
Rekening houdende met al deze feiten: met den eerbied waarmee zij tot den
bestemmeling spreekt, met den wensch waarmede zij diens verlangen wil involgen,
met de kieschheid die zij tegenover haar volgelingen bewaart, met de analogie ook
met BEATRIX, mogen wij wel de alleszins waarschijnlijke veronderstelling wagen,
dat de persoon voor wien zij hare visioenen opteekende, niemand anders is geweest
dan HAAR BIECHTVADER of zieleleider.
Vele heiligen en gelukzaligen hebben op die wijze hunne genadegaven
opgeteekend. De best bekende is de H. THERESIA in hare autobiographie. Ook bij
deze treffen wij uitdrukkingen aan om zich te verontschuldigen niet alles te kunnen
zeggen, ook zij verhaalt wonderen die haar zelf gebeurd zijn, als aan een derden
persoon. Ook zij schreef op uitdrukkelijk verlangen van haar biechtvader. Dit hebben
velen gedaan.

(1) Br. 6, 94 vlg. Vgl. Vis. 1, 331 vlg.. Zie verder, bij de bespreking der echtheid der Visioenen,
blz. 62.
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Bij de meeste heiligen en gelukzaligen uit de 13e eeuw zien wij dan ook de
tegenwoordigheid van geestelijke leiders; om, in ons verband, slechts dezen te
noemen: GUIDO van Nijvel en JACOB van VITRY bij MARIA van OIGNIES en bij de
begijnen van Nijvel; THOMAS VAN CANTIMPRÉ, WILLEM VAN AFFLIGHEM bij de hl.
LUTGARDIS, enz. WILLEM VAN AFFLIGHEM, zooals we zagen, mede bij BEATRIX van
Nazareth.
Wij weten ook uit het opschrift van C dat de visioenen, en deze alleen, in 't Latijn
zijn vertaald geworden. Juist zooals de visioenen van BEATRIX. Wie anders zal deze
taak hebben op zich genomen dan haar geestelijke leider? voor wien zij dan ook hare
visioenen wel zal geschreven hebben.
Ik zou deze gevolgtrekking zeker noemen, ware 't niet om één woord, dat in verband
met den bestemmeling gebruikt wordt: kind: om dattu kint waers ende mensche 14,
63.
Maar dit is zeker geen bezwaar, daar het woord kint hier beslist een overdrachtelijke
beteekenis heeft; stond het woord in een toespraak, zoo ware dit geheel wat anders.
Maar dit is nergens het geval. HADEWYCH zegt, hoe zeer het haar smartte, dat hij,
dien zij zoo liefhad, in zulke onghenade van Minnen was en zij boven hem zoo zeer
door God begenadigd werd: wat zich al moeilijk laat verklaren, zoo 't een mindere
dan zij zelf was. Dan zegt ze: om dattu kint waers ende mensche des waest mi te
swaerre: duidelijk beteekenen de woorden: omdat gij nog onvolwassen waart, nog
mensch: mensche bepaaldelijk in de beteekenis van: opstrevende, belevende
Christus-Menschheid, in zijn lijden. Kint ook derhalve in de beteekenis van: nog niet
tot godvormigheid gekomen. (Vgl. 1, 9: daer was ic te kinsch toe ende te
onvolwassen). Te voren nog had HADEWYCH gesproken van zijn dood (diere doet);
zeer zeker weer overdrachtelijk.
Ik meen dus te mogen besluiten, dat het zoo goed als zeker is, dat, juist als BEATRIX
van NAZARETH voor WILLEM VAN AFFLICHEM, zoo HADEWYCH hare visioenen heeft
opgeteekend voor haar zieleleider, die er haar dringend om gevraagd had.
In alle geval zijn de Visioenen van intiemen aard. In dit licht moeten zij beoordeeld
worden.
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5. Tijd van vervaardiging. - Op welk tijdstip van HADEWYCH's leven werden de
visioenen opgeteekend? Laten we eerst samenbrengen, wat de visioenen desaangaande
bevatten:
De aanhef plaatst ze alle in een vaag en onbepaald verleden: ze worden gewoonlijk
niet met het oogenblik der redactie verbonden (op ENEN sondach; op ENEN sinxendach,
enz.). Zulke uitdrukkingen veronderstellen, dat er al een heel tijdje verloopen is,
sedert de visioenen hadden plaats gehad. Nog uit andere plaatsen zou dit kunnen
blijken: 2, 10: ende YE SEDER ghevoeldic al der Minnen; 2, 13: diene bleschen
noch en sweghen... nye seder in mi.
Andere veronderstellen (?) dar de jaren der jeugd al voorbij waren: v. 1, 9, 14:
daer wasic te kinsch toe... alse mi daer wel vertoent wert doen ende mi noch wel
scijnt.
Echter vis. 10 werd geschreven in den winter zelf toen het gebeurde (alse ic al
desen winter hebbe ghedaen, 10, 76). En nog wel in den tijd toen ze nog revelaciën
had (10, 77-80).
Vis. 14 schijnt gebeurd te zijn, kort vóór het geschreven werd: Ic was ende BEN
NOCH in groter begherten (14, 1) ende ten allen uren noch (14, 55). Nog onlangs
te voren waren andere visioenen meegedeeld geworden: daer ic u lest af screef (14,
118).
Ik waag het niet iets bepaalds hieruit af te leiden. Alleen dit: De visioenen hadden
wel niet in één jaar plaats, maar hebben over verscheidene jaren geloopen: in alle
geval, twee Sinxendaghe en twee dertiendaghe worden vermeld; eens wordt gezegd
dat ze twee jaar met een vraag bezig was, toen er haar antwoord op werd gegeven
(2, 18).
Daar is ook een zekere stijging in de visioenen: de latere beelden een grootere
volmaaktheid uit; het voorlaatste de verheerlijking, en het laatste de algeheele
godvormigheid. Als we dit in verband brengen met wat HADEWYCH in het eerste
zegt: dat ze nog te kinsch was voor de daar verleende genaden, dan mogen we wel
veronderstellen, dat de visioenen over een ruim aantal jaren verspreid waren, ja dat
de laatste in tamelijk rijpen ouderdom zijn gebeurd. Zou deze gevolgtrekking al te
gewaagd zijn? Wijst, in alle geval, de stijging der visioenen niet in zulk een richting?
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't Is niet onwaarschijnlijk, dat ook de redactie op verschillende tijdstippen, over
meerdere jaren, gebeurde. Ik acht het zoo goed als zeker, dat de latere visioenen eerst
in haar rijperen ouderdom hebben plaats gehad.
6. Authenticiteit. - a) Wij bedoelen: zijn de visioenen wel van dezelfde schrijfster
als de Brieven en de Strophische Gedichten?
Het antwoord op deze vraag zou gevoeglijker bij de Brieven en bij elk der volgende
werken behandeld worden, onder den vorm van een antwoord op de vraag: zijn de
Brieven, enz., van dezelfde hand als de Visioenen? Daar de zaak echter haar belang
heeft, mogen hier reeds de voornaamste beschouwingen volgen:
Ik kan slechts één reden ontwaren, waarom men de Visioenen van de Brieven zou
scheiden: de psychologie, die in beide werken zoo sterk schijnt te verschillen.
In de Visioenen is aan 't woord, zou men meenen, een half-ziekelijke, ingebeelde
vrouw; ginds, in de Brieven, een krachtige, gezonde persoonlijkheid; hier een
dweepster, die naar buitengewone genadegaven opstreeft en hunkert; ginds een
streng-redeneerende, logische geest, die dan nog hoegenaamd niet aan visioenen
schijnt te doen. Ook is 't vreemd, dat dezelfde vrouw, die hier zoo hooge genadegaven
zegt te ontvangen, in de Str. Ged. zoo dikwijls klaagt dat ze de liefde niet kent noch
geniet. 't Zou niet zoo moeilijk zijn de psychologie van Brieven en Visioenen nog
in scherper tegenstelling te plaatsen.
Maar dit vermeende verschil beteekent toch werkelijk niets. Vooreerst: er is zoo
veel in de psychologie der XIIIe-eeuwers dat ons vreemd blijft aandoen. Om slechts
één voorbeeld aan te halen: hoe te verklaren dat een THOMAS VAN CANTIMPRÉ, doctor
in godgeleerdheid en een anderszins zeer bezonnen, zeer zakelijk man, een boek kon
schrijven met die allerzonderlingste geschiedenissen, die hij als zekere en nuchtere
waarheid voorstelt, als het Biënboec? of CAESARIUS VAN HEISTERBACH zijn Dialogus
miraculorum? Al bestond nu werkelijk dit verschil in de psychologie der Br. en
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Vis., dan zou dit nog, op zich zelf, geen reden zijn om die werken aan verschillenden
toe te schrijven. Doch het verschil is feitelijk niet zoo groot: verder geef ik enkele
aanduidingen aan over de psychologie onzer visionnaire, zooals die blijkt uit de
kracht van hare taal, uit de pracht harer verbeelding, en uit de gedragenheid harer
bepaald intellectuëele zieningen.
Men vergete ook niet: dat de Visioenen een zeer intiem karakter hebben; zij werden
geschreven voor haar biechtvader, voor iemand dus wien men ook zijn geheime
bewegingen blootlegt; de Brieven, bestemd voor jonge godgewijden, die HAD. zelf
leidde, moesten sterk en gezond blijven; 't was er de plaats niet, om veel over intieme
en gansch persoonlijke verzuchtingen en bestrevingen uit te weiden. De Strophische
Gedichten bevatten weer zeer vele klachten en verlangens, en staan feitelijk aldus
in nauwer verband met de visioenen. Klaagt de dichteres daarin zoo weinig de Liefde
te kennen en te genieten, zoo bedenke men, dat de visioenen voorbijgaande
genadegaven zijn geweest. Reeds in vis. 1, 372, in haar jeugd, had HAD. aan
buitengewone gaven verzaakt, om alleen Liefde te kunnen beoefenen. Ook zij klaagt
reeds (b.v. vis. 2), dat sommige genaden al lang voorbij zijn. Zij ook jammert, dat
ze, na verloop dier kortstondige genaden, hare ellende weer klagen moet; eens zelfs
vermeldt zij, dat zij in dat klagen den heelen winter heeft doorgebracht, alhoewel zij
oefende Minne ochte revelacien ochte yet anders sonderlinghes dat (haar) Minne
gaf (vis. 10, 78). Zoo ook heeft de HAD. der Br. en Stg. dikwijls genoeg zonderlinge
gunsten ontvangen, al is die storm dan weer zeer verzacht. En kunnen hare Gedichten
dan niet ontstaan zijn in zulk een stemming, als die waarin zij vis. 10, 78 verkeerde?
Trouwens, wanneer HAD. in de Stg. klaagt Minne niet te bezitten, dan bedoelt zij
daardoor iets anders dan de genade der Visioenen: visioenen en revelaciën hebben
is voor haar niet hetzelfde als Minne te bezitten en te genieten.
Ook de schrijfster der Brieven is een visionnaire: de leer van Br. 17 heeft zij in
een revelacie op Ascentiendag ontvangen, volgens Br. 18. Tweemaal spreekt zij van
revelacies
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aan een derden persoon Br. 6, (zie verder) en Br. 31, waarin zij haar zelven bedoelt.
En aan den anderen kant, dweept de HAD. der visioenen niet zoo met de haar
geschonken genaden, alsof die het hoogtepunt in het geestelijk leven waren. Ook zij
belijdt, dat schoone werken van Liefde alle revelaciën en prophetiën overtreffen (vis.
14, 336); vis. 1, 372 had zij aan buitengewone gaven verzaakt, om alleen Liefde te
beoefenen. Vis. 11 beschouwt zij visioenen als gunsten van wege God, die Hij schenkt,
niet omdat iemand volmaakt is, maar om hem te troosten en op te beuren. Hare
nederigheid dwingt haar de roerendste verklaringen af: dat al die genaden een loutere
gave Gods zijn, en dat zij er zich over verbaast, hoe God aldus zich gewaardigt met
haar te handelen, enz.
Wie dit nu overschouwt, zal allicht inzien dat de psychologie der visioenen niet
alleen niet in schrille tegenstelling staat met die der Brieven en andere werken, maar
er wezenlijk mee overeenstemt. Zoodat uit zulk een vermeend verschil niets tegen
de authenticiteit der Visioenen kan afgeleid worden.
Voor de authenticiteit pleit ten stelligste:
De overlevering, die de Visioenen aan dezelfde schrijfster als de Brieven en de
Str. Gedichten toekent. In dezen kent de overlevering niet de minste weifeling. Alle
drie de hss. bevatten zoowel de Visioenen als de Brieven en Str. Gedichten. Slechts
voor één deel van het aan HAD. toegeschreven werk, de laatste Rijmgedichten (17
en vlg.) is de handschriftelijke overlevering onzeker: hierbij hebben wij dan ook
kunnen bewijzen dat dit deel uit een lateren tijd stamt(1). Doch niet alleen de hss.
weten hier van geen schommelingen: Jan van LEEUWEN citeert uit de Visioenen en
noemt de schrijfster HADEWYCH(2). Jan VAN MEERHOUT(3) haalt onverschillig uit de
Brieven en de Visioenen aan, telkens met de vermelding: venerabilis virgo Hawigis
epistola of

(1) Zie Dietsche War. en Belf. Nov. 1923.
(2) In zijn eulogium over haar, bewaard in het opschrift van hs. C; zie blz. 38. Later hierover
meer.
(3) Zie blz. 35.
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Hawigis in revelatione. De katalogus van St. Martensdaal, evenals de katalogus van
't Rooklooster(1) vermelden onder HADEWYCH's werken: Visiones en Epistolae. Zoo
is geheel de overlevering eensluidend. Tegen de overlevering nu, dit is onze opvatting,
moeten positieve en treffende argumenten ingebracht worden; en geen loutere
subjectieve gevoelens of mogelijkheden. Wij weten nu al genoeg, dat zulke bewijzen,
die afgeleid worden uit vermeende verschillen in taal, stijl, psychologie, enz.
gewoonlijk niet veel beteekenen: omdat een schrijver ook veranderen kan, bewust
of onbewust, in zijn taal, zijn stijl, ja zelfs zijn psychologie. Echter van verschil in
dezen kan er bij de Visioenen en de Brieven geen sprake zijn(2).
Het is hier de plaats niet om aan te toonen, dat de leer der Visioenen en de leer
der Brieven wel dezelfde is. Dit kan eerst bij de uiteenzetting dier leer behoorlijk
gebeuren. Toch mogen enkele aanwijzingen hier volgen:
De mystiek van Vis. en Br. is zuiver Minne-mystiek: in beide werken staat Minne
op dezelfde centrale plaats in 't leven; in de opvatting der Minne geen de geringste
afwijking.
De groote gedachte die door alle Vis. loopt: dat wij Christus moeten gelijkvormig
worden in Zijn Menschheid om Hem te bezitten in Zijn Godheid, is ook de groote
leer der Brieven. En die leer wordt met dezelfde gansch eigenaardige schakeering
voorgesteld: wij moeten niet zoozeer Christus navolgen, als wel Christus beleven.
In beide werken is dit beleven van Christus opgevat als een streven meer naar het
schoon-zijn dan naar het goed-zijn: is de ascese esthetisch gekleurd, als die van een
kunstenares, van een dichteres der Minnelyriek. In beide heerscht dezelfde opvatting
van de rol van het lijden, als wezenlijk verbonden met dit beleven van Christus'
Menschheid, die arbeid en lijden is: om dezelfde hooge beweegredenen, en
bepaaldelijk om

(1) Zie blz. 37.
(2) Men denke hier b.v. aan den terugtocht der kritiek bij het Homerus-vraagstuk. Zie b.v.
LAURAND, A propos d'Homère, Progrès et recul de la critique, Paris, C. Klincksieck, 1913.
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die eene: ten einde daardoor met Christus te zijn. De Minnedienst wordt in beide
werken uitgebeeld met dezelfde ridderlijke idealen, ridderlijke beschouwingen,
ridderlijke motieven, zonder eenige inmenging van burgerlijkheid. Rede en Trouw
nemen er dezelfde plaats in, verrichten er hetzelfde werk.
Nog meer dergelijke overeenstemmingen in de algemeene leer konden hier
aangehaald worden. Feitelijk is de HAD. der Brieven en Stg. dezelfde groote zangster
der Minne: en zelfs die bepaaldheid van haar werk bij ditzelfde thema en onderwerp
maakt er de groote eenheid van uit.
Ook in onderdeelen kan die eenheid aangetoond worden. Ik wijs hier slechts op
enkele voorbeelden: de strijd met de Minne bestaat in Vis. en Br. juist hierin dat men
door de Liefde moet overwonnen worden, waarin de overwinning ligt. Want si hebben
in Minnen verwonnen datse verwonnen sijn zegt Vis. 13, 54. Na dat hi verwonnen
hevet soe dat hi verwonnen es, zegt Br. 12, 175. Hetzelfde herhaaldelijk in de Stg..
De minnende ziel moet in Vis. en Br. uit Gods Aanschijn hare vonnisse lesen, een
eigenaardige voorstelling, die bij HAD. zeer dikwijls voorkomt. Zij steunt overigens
ook op hare opvatting van de leer van het goddelijk exemplarisme, dat zij in Vis. en
Br. doorvoert en uitwerkt, en waaruit allerlei bijbeschouwingen worden afgeleid;
als: dat God ons geniet in zichzelven en wij Hem niet genieten, wat ons tot grooter
ijver en verlangen moet aansporen; als: dat onze gebreken zijn wat ons aan onze
gelijkvormigheid met ons voorbeeld te kort schiet, enz. Verder de leerstukken over
de enicheit, de gheheelheit, zonder bijmenging van latere begrippen van ledicheit en
blootheit; de tegenstellingen van haten en minnen, doemen en benediën; het
energetische karakter dier gansche mystiek.
Verschilt de taal misschien? Ook niet. En dat zal nog meer blijken, als wij door
de vergelijking van den woordenschat in de Visioenen en in de Brieven ten volle
daarover zullen kunnen oordeelen. Intusschen wijs ik op de gelijkheid in de
voegwoorden, bijwoorden, voorzetsels, pronomina, enz. op het eigenaardig gebruik,
dat zoo bij HAD. treft, van sommige uitdrukkingen (nuwe, vreemde, vonnisse lesen),
van het
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woord ure in allerlei verbindingen; op de vele samenstellingen met dore, vol, over,
enz. De taal van HAD. heeft zulk een bepaald karakter, dat uit haar woordenschat
alleen een kenner van het Middelnederlandsch licht een bladz. uit HAD. zal
onderscheiden van eene uit RUYSBROECK.
Ook in den stijl bestaat geen wezenlijk onderscheid. De Visioenen vertoonen niet
altijd dezelfde kunstvaardigheid als de Brieven, vooral als sommige Brieven, die er
meer uitzien als kleine verhandelingen en daarom ook misschien zorgvuldiger
gestyleerd werden. Maar overal treft men de Hadewychiaansche stijleigenaardigheden
aan: met hare voorliefde voor gedragen, dynamische uitdrukking, voor
onbepaald-verruimende wendingen, voor die frissche, epische, uit het leven
opgolvende rythmenbeweging, voor de beeldende voorstelling, de muzikale
woordschikking met hare subtiele inversies, voor concatenatie met woordherhaling
en begripsontwikkeling, voor in al haren overvloed toch onmiskenbare
zelfbeheersching en soberheid, voor drang van uiting en hartstochtelijkheid. De
concatenatio b.v. waardoor zinnen en paragraphen aan elkander verbonden worden
door een of ander woord of geluid, dat bepaald wordt opgenomen en verder
ontwikkeld, komt bij HAD. voortdurend voor.
Die stijleigenaardigheden zijn zoo kenschetsend, dat men in mystieke
verhandelingen, als b.v. in de Limburgsche Sermoenen bij den stijl alleen van sommige
zinnen de uit HAD. overgenomen plaatsen kan erkennen.
Hieruit reeds mogen we gerust besluiten, dat er niet alleen geen reden bestaat om,
tegen de overlevering in, de Visioenen aan een andere toe te schrijven dan de Brieven,
maar dat het vermetel ware aan de echtheid der Visioenen als werk van HAD. te
twijfelen.
Het is overbodig de vorige argumenten breedvoeriger uiteen te zetten, daar wij uit
de Brieven een plaats kunnen aanhalen die een rechtstreeksch verband tusschen de
Brieven en de Visioenen legt. De schrijfster der Brieven heeft nl. de schrijfster der
Visioenen zóó intiem gekend, dat zij niet alleen met haar in denzelfden tijd heeft
geleefd, maar met haar identisch moet geweest zijn.
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In Br. 6 wil HAD. de godgewijde aanwakkeren om steeds vlijtig voor de Liefde te
arbeiden, zonder naar aardsche verpoozing te zoeken en in eenig lager goed te berusten
dan in God zelf. Zij zegt:
Ende dat salmen altoes weten dat ten levene der menscheit behoert sconen dienst
ende ellendich wesen, also Jhesus Christus dede, doen Hi minsche levede. Men en
vindet niet geschreven, dat Christus ye in al sinen levene yet vervinc ane sinen Vader,
noch ane sine moghende nature, in ghebruken van rasten, noch hine coste Hem selven
nye, dan vanden beghinne van sinen levene tot den inde altoes met nuwen arbeyde.
Dit seide Hi selve te selken minsche die noch levet ende dien Hi beval alsoe na Hem
te levene, ende dien Hi selve sede dat dat ware gherechticheit van Minnen (Br. 6, 86
vlg.).
Zij zet hier dus een leer uiteen: dat Christus in zijn menschelijk leven geen hulp of
steun zocht bij Zijn Vader, noch bij zijn eigen Almacht, om zijn leven te verzachten
en wat te genieten. noch zich zelven ooit voldeed, verzadigde met genieting, maar
steeds in arbeid leefde. Zoo moet ook wie Christus in Zijn menschheid wil beleven,
Hem sconen dienst ende ellendich wesen bieden. Deze leer nu wordt door Christus
zelve meegedeeld aan iemand die nog leefde, en die van Hem bevel had ontvangen
aldus Hem na te leven.
Welnu: die mensche is niemand anders dan HAD. zelf.
Wat hier gezegd wordt: als door Christus zelf geleerd en bevolen, is een
klaarblijkelijke toespeling op het eerste visioen, en nog wel bijna met dezelfde
woorden, en met dezelfde uitdrukkelijke verklaring dat wat Christus haar gaat leeren
een verborgen waarheid is:
Maer ic make di cont ene verhoelne waerheit van mi, die doch openbare sceen diet
hadde connen verstaen: dat ic nye ure mi selven bi miere moghentheit ghenoech en
dede in en gheen ghebreken daer ic in was, noch dat ic ane die gaven mijns gheesten
nye en vervinc, sonder dat icse met pinen van doghene vercreech ende van minen
vader... enz. (vis. 1,
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331 vlg.) En wat verder: Ic en coste mi selven nie bi miere moghentheit.
Zooals men ziet: juist dezelfde leer; en die door H1 en H2(1) als een gansch bijzondere,
rechtstreeks, door Christus zelf aan een persoon, aan HAD., voorgedragen. H1 en H2
zien daarin beiden iets nieuws, iets verborgens, alhoewel die waerheit toch openbare
sceen. Dezelfde woorden komen daarin voor: men vergelijke slechts, en lette op het
zeer eigenaardige vervaen waarvan het Mnl. Wdl. voor deze beteekenis weinig andere
voorbeelden citeert dan uit HAD.'s Visioenen, Brieven, en Str. Gedichten; moghentheit
tegenover moghende nature, de vermelding van den vader; het eigenaardig gebruik
van coste.
Ook H1 ontvang bij die gelegenheid hetzelfde bevel naar Christus te leven: de
leering wordt voorafgegaan door de woorden: Ic gheve di noch, seide Hi, een nuwe
ghebod: wiltu mi gheliken inder menscheit... soe saltu begheren arm, ellendich, te
sine (I, 288). En na de leering: Nadien dattu mensche best, soe leve ellendich als
mensche. Ic wille van di mi also volcomelike gheleeft hebben (350). - Want, gaat
Christus voort: alle die pine die ter menscheit behoert, die becorde ic, doen ic mensche
levede; (359) nog een uitdrukking die H2 hieruit heeft. De geheele verdere
uiteenzetting in het visioen toont aan, dat Christus waarlijk daarin gherechticheit van
Minnen zag; maar Hij belooft haar ook uitdrukkelijk te helpen en haar te geven:
conste gherechter Minnen (388).
Het is dus klaarblijkelijk dat H2 hier op H1 zinspeelt. En nog wel zóó, dat H2 een
visioen heeft gekend van H1, en zóó intiem en zeker, dat zij de leer van Christus aan
H1 gegeven in gelijke woorden en uitdrukkingen samenvat; zóó intiem, dat H2 geheel
het visioen, in de leer, het bevel en gevolg, heeft gekend zoo goed als H1. Zij heeft
H1 dus werkelijk gekend in een dier intiemste zaken, die men niet licht aan anderen
meedeelt, die een eenigszins oprecht heilig persoon voor zich zelven houdt en slechts
aan een biechtvader of

(1) Kortheidshalve hier, hypothetisch, niet kategorisch: H1 schrijfster der Vis., H2 schrijfster
der Brieven.
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geestelijken leider openbaart. H2 heeft H1 aldus gekend, omdat zij met haar identisch
was.
Want we moeten werkelijk niet in dwaling geleid worden, door het gebruik van
den derden persoon: zulke formulen: dit seide Hi selve te selken mensche die noch
levet zijn gewone formulen bij door God begenadigde personen, wanneer zij van
zich zelven een of andere goddelijke gunst verhalen. Dit is een klassiek procédé als
b.v. bij de H. Theresia, en bij zoovele anderen. H1 schreef hare visioenen klaar en
duidelijk genoeg op uitdrukkelijk verlangen van haar geestelijken leider, en voor
hem (z. blz. 52). Zij hoefde hare genadegaven niet rond te bazuinen, en heeft het ook
niet nutteloos gedaan; alleen wanneer iemand harer volgelingen daardoor kon
aangewakkerd worden, heeft zij er iets van ontvouwd, maar in den derden persoon.
Ware nu H2 niet identisch met H1, hoe zou H2 zoo juist, zoo bepaald, zoo met
diezelfde woorden en toch zoo vrij en eigenmachtig, dit visioen van H1 hebben
gekend? Zij heeft het niet afgeschreven. H1 en H2 verhalen 't zelfde even eigenmachtig
zeker: met voor beiden eenige bepaalde uitdrukkingen, waarin de leer van dit visioen
zich voor haar had gekristalliseerd. Bestonden toen Had.'s visioenen, dan had ze
daarnaar kunnen verwijzen; had ze 't van H1 gehoord, ze zou het niet zoo
eigenmachtig-zelfstandig hebben weergegeven, en ze zou zich anders hebben
uitgedrukt. Dit bescheiden: een mensche die noch levet bedekt maar schamel haar
eigen persoonlijkheid,
Ik redeneer hier, om de schaduw zelf van ongegronde twijfels te verdrijven: de
identiteit is zeker. En in alle geval was H2 een tijdgenoote van H1: een minsche die
noch levet; wat den genadeslag geeft aan de voornaamste reden, die iemand er zou
toe kunnen zetten een onderscheid tusschen H1 en H2 te maken.
b) Met eenig recht misschien zou iemand aan de AUTHENTICITEIT VAN DE
LIJST DER VOLMAAKTEN, die aan de visioenen werd toegevoegd, kunnen
twijfelen.
Om de plaats zelf, waar die lijst voorkomt: zij behoort nl. bij vis. 13, 195, waarvan
zij een uitbreiding is. Een kopiist, of iemand uit de volgelingen van HADEWYCH zou,
op eigen
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hand, zulk een lijstje hebben aaneengeflanst! Waren die aanduidingen, van v. 13,
niet een verleidelijk buitenkansje om ze eens uit te werken?
Is de HADEWYCH, van die lijst vooral, niet een zonderlinge vrouw geweest, die de
vreemdste betrekkingen had met visionnairen uit de verste landen? Maar noch uit
de Brieven, noch uit de Str. Ged. blijken zulke correspondenties.
Misschien zou men daarbij nog eenige apax legomena kunnen voegen: als
onthopenisse, 36; onwandelachtich en onverganckelec 125, in 't bijzonder
verteghenheit, 34; of nuweheit l. 69 (waarvoor elders vernuwicheit 11, 61, 67). Men
zou er nog vele andere kunnen aangeven: vermaken 198; verrechten te mids, 76;
verscheiden = sterven, 189; verstoten = versmaad, 213; rusten 63 paraclijt voor H.
Geest en zijn vertroosting, 120; perse van M., 63, obedient, 135 elders ghehorsam;
liden = bekennen, 174; hertelicheit 97, sinkelike 81; beiaghen 119; bescieten = baten,
245; ghenoechde 81; ghevoelnisse, 16.
Ik beken dat deze lijst eenigen indruk kan maken. Toch hecht ik er geen groot
belang aan. Men zou even zoo vele andere woorden kunnen aanhalen, die ook niet
in de visioenen staan en toch heel goed Hadewychiaansch zijn: al was het maar
funderen b.v. 9, 96 tweemaal, terwijl elders niet; In elk visioen, wilde men het
afzonderlijk beschouwen, zou men een reeks woorden vinden, die elders niet
voorkomen. Ook zou een verklaring liggen in het eigenaardige van de lijst zelf.
Toch is het niet onaanzienlijk getal der nieuwe woorden, of der nieuwe
woordvormen wel treffend, vooral voor anders gewone uitdrukkingen, als
verteghenheit, nuweheit, verscheiden, rusten, perse, bescieten.
Wil men de authenticiteit bewijzen, dan moet men natuurlijk niet uitgaan van de
overeenstemming van deze lijst met vis. 13, 195: zooals wij zegden, een volgeling
of een kopiist zou dit juist zoo nauwkeurig hebben kunnen opstellen.
Maar daarbij dient weer overwogen:
De overlevering heeft bezitrecht:en zoolang geen afdoende argumenten worden
bijgehaald, blijft ze dit behouden,
Zulke taalargumenten zijn op zich zelf ontoereikend.
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De gedachten zijn toch wel de algemeene gedachten van HADEWYCH: Christus God
en mensch leven, moeder Gods worden, 162; gherechticheit en Minnen samen
vermeld, 59. Ook de wijze waarop de drie wesene in de eenheid worden verwerkt
laat den schrijver zelf van v. 13 vermoeden: een kopiist zou dit zeker zoo niet gedaan
hebben.
De Ontrouwe van den H. Augustinus is uitwerking van de ontrouwe van v. 13. En
de heele trant dunkt me duidelijk Hadewijchiaansch, al is de stijl wat afgebrokener,
wat door den aard dezer aanteekeningen verklaard wordt.
De lijst kan heel goed afzonderlijk door HADEWYCH zelf zijn opgesteld, als
aanvulling bij vis. 13; op verzoek misschien van den bestemmeling, die, door de
plaats in v. 13 getroffen, er wat meer over verlangde te weten. Indien onze interpretatie
van de laatste regels der lijst juist is, dan zou HADEWYCH er zich zelf met eenigen
tegenzin toe gezet hebben, die lijst op te maken. In alle geval, de lijst is een bijvoegsel:
wat op zich zelf niets tegen de authenticiteit bewijst, daar de visioenen niet als een
geheel geschreven werden.
Ook de opwerping uit de psychologie is niet afdoende: die psychologie was toch
al, in haar kern, in vis. 13 gegeven.
Zelfs indien die lijst niet persoonlijk van HADEWYCH stamde, dan zou zij toch
niets van haar belang voor onze kennis van HADEWYCH verliezen. Is zij niet van
haar, dan is zij van een van hare volgelingen, stamt althans nog uit haar tijd en
omgeving; indien de tijdsbijzonderheden die men er uit kan afleiden, niet op
HADEWYCH zouden passen, dan zou daaruit alleen volgen, dat zij nog wat verder
moet vooruitgeschoven en wat ouder gemaakt worden; wat ik voor mij niet aanneem.
Daarom; OOK DEZE LIJST VAN VOLMAAKTEN IS WEL VAN HADEWYCH.

§ 2. Psychologische ontleding
1. Gelegenheden der visioenen. - Over het getal der visioenen hebben we reeds
gesproken. Dit getal is gering, vooral wanneer men bedenkt, dat HADEWYCH (Br.
11) van
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haar elfde jaar af reeds aan Liefde deed. Maar alles laat vermoeden dat we hier slechts
enkele voorbeelden te lezen krijgen, de voornaamste misschien. Het 14e is
daarenboven een samenvatting en overzicht van vele andere.
Op welke dagen hebben die visioenen plaats?
Van twaalf wordt dit meegedeeld. Maar het achtste behoort bij het zevende; en
het veertiende bij een ander, dat verloren schijnt te zijn. De meeste gebeuren op
groote feestdagen: één op Paaschdag, (3) twee op Sinksendag (2, 7) één 's Zondags
vóór Sinksen (13) en 's Zondags na Sinksen; (1): dus drie omtrent Sinksen, wat
spreekt voor HADEWYCH's devotie tot den H. Geest, de Liefde, den Verlichter en
Gever van openbaringen. Een voor Kerstmis (11) één op St Jansdag in de Kerstdagen
(10), tot welken heilige HADEWYCH ook een bijzondere vereering had: hij was de
heilige der kuische Liefde; twee op Driekoningendag (6, 12): een der grootste
feestdagen van 't kerkelijk jaar en misschien haar verjaardag, één op O.L. Vrouw
Hemelvaart (5) één op O.L. Vrouw Geboorte (9), één eindelijk op St Jacobsdag (4),
eerste Mei, dag van vernieuwing van leven en lente.
De feeststemming heeft opwekkend gewerkt.
Toch is het wel zonderling, dat de feiten, die in de visioenen gebeuren, de woorden,
die er in gehoord worden, zelden of nooit in betrekking staan met de feestelijke
gelegenheid. Uitzondering is vis. 11, en dan nog slechts gedeeltelijk: alleen de
inleiding; en v. 2.
In dit opzicht merkwaardig is vis. 9: klaarblijkelijk werd het opgewekt door de
woorden van het Hooglied: osculetur me osculo oris sui. En in 't visioen ziet
HADEWYCH koningin REDE met haar hofgezelschap; iets wat hoegenaamd geen
uitstaans schijnt te hebben met wat aanleiding tot die verrukking was geweest, dan
alleen misschien omdat, door ten volle Rede onderdanig te zijn, de ziel geraakt tot
dien gheheelen cussene van 't begin: zoo kan ze God waardig in zijn geheelheid,
zonder scheiden, omhelzen.
2. De omstandigheden, die de visioenen voorafgaan, zijn: - Zij voelt de extaze
over zich komen, vis. 1; soms
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ligt ze te bed, 1, ook 11 (?); niet zelden voelt ze een hevig verlangen, een eischen
van binnen, 1, ofwel om met God vereenigd te zijn, ofwel om een en ander te weten
of te gevoelen, 1; 2, 18-22; 6; 7, 21. - Deze begeerte blijft niet in den wil, het geheele
lichaam neemt er aan deel: zij voelt als een trekking van buiten naar binnen, 1; 4;
als een onverdragelijke aanraking, 6, 8; 9, 4; enkele malen beeft haar lichaam, hart,
ledematen, zenuwen schudden, ja dreigen te barsten en doen wee, als in barensnood,
7, 10: zoo was 't haar dikwijls, alsof ze zou sterven, zoo de Geliefde niet in haar
liefde voorzag, 7, 5; zoodat zij waant het niet langer te kunnen uithouden in zoo
groote ongheduricheit, door die groote begeerte en die orewoede veroorzaakt, 14, 1;
het is haar of een gruwelijke geest haar naar binnen trekt, 4; of een machtige,
geweldige stem haar oproept en omvangt, 10, 70, dikwijls is het haar verwoedeleke
en vreeseleke te moede, 7, 5. Andere visioenen beginnen zonder bijzondere inleiding
van dien aard over haar gemoedstoestand: 2, 3, 5, ook 9, 10, 12, 13. Dus feitelijk de
grootere helft. Alleen 1, 4, vooral 6, 7, 14 hebben eene eenigszins uitvoerige
beschrijving. De sterkste uitdrukkingen heb ik bijeengebracht; of daarin iets
pathologisch ligt durf ik niet beweren: ik zie er weinig meer in dan een hartstochtelijk
verlangen; behalve misschien in 4. Zoodat men zeker verkeerd doet, het pathologische
in HADEWYCH te overdrijven(1).
3. De vervoering zelf wordt uitgedrukt door: komen, opgenomen worden in den
geest, in den geest doen, 5, 66; in den geest nemen, 3, 3. Zie de plaatsen in Wdl. i.v.
gheest.
Daardoor wordt bedoeld wat v. 1, 15 staat: dat de zintuigen afgetrokken worden
van de buitenwereld, zoodat ze voor alle andere werking gesloten zijn, en als
opgevoerd worden tot het schouwen der dingen, die haar daar worden vertoond Dus
een soort ligatio sensuum, waardoor zij als buiten haar zelf geraakt, 12, 2; waardoor
de ziel als buiten het lichaam komt, daar alle lichamelijke, zinnelijke functies
ophouden: zoodat ook wel eens tot HADEWYCH gesproken wordt, alsof

(1) Van haar zelve zegt HAD. nooit iets als, b.v., van GEREMINA, L. 61.
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haar lichaam weggebleven, daarbuiten ware, 1, 211; 13, 243. Na het visioen komt
zij weder in haar zelve, 8, 127; 11, 72.
Een andere uitdrukking, met gansch andere beteekenis, is: komen buiten den geest.
In de visioenen zelf, dus, als ze opgenomen is in den geest, komt ze meermaals
buiten den geest. Zoolang zij nl. in den geest is, ziet en kent en schouwt zij. Als zij
buiten den geest komt, dan ziet noch hoort zij meer, 10, 72. - Dan is zij buten alle
verstannesse van el yet te wetene, noch te siene noch te verstane dan een te wesene
met God, 6, 86; zij geraakt buiten haar zelf en buiten al wat zij in God bewonderd
had, 6, 86. Daarom is dit niet een bezwijming, een volledige ledigheid van de ziel.
Maar de ziel wordt geheel gevuld door een groote kennis, één groot weten en voelen:
één te zijn met God, 6, 87; dan weet zij genietend hoe God zichzelven ‘pleegt’, 14,
151. Dit is inderdaad het hoogste; daarin ligt zij in onseggheleke wondere 9, 71; dit
is de overgroote genieting van wondere sonder redene, 5, 62; dan is zij al verloren
in de ghebrukeleke borst siere naturen der Minnen 6, 84: daarin ligt ze verdronken,
9, 70, zij ligt in dit goddelijk ghebruken, 10, 73. In Gods diepheit ziet zij zich
verzwolgen(1) en ontvangt er zekerheid in, met de vormen der volmaakte Bruid
ontvangen te zijn in den Beminde en de Beminde in haar, 12, 172; zij valt in de
grondelooze diepte, waarover men nooit spreken kan, 13, 255; dat genot overtreft
alle ander, en alle gaven die God schenken mag, en dan is men niet minder dan Hij
zelf, in God 14, 153.
Zooals hieruit blijkt: buiten den geest te komen is niets anders dan met God in
genieting vereenigd te worden: God te bezitten en te genieten, zooals in de
eeuwigheid, 5, 64.
Een visioen, het 7de gebeurt niet, zou men zeggen, in den geest, maar vóór het
Tabernakel: daar wordt zij met Christus vereenigd, als een Beminde met den Beminde.
Eerst aan het einde, na die genieting, komt zij in den geest, en dan begint een nieuw
visioen, in den geest, vis. 8.
Dit zijn de twee groote mystieke toestanden, die HADEWYCH

(1) Over dergelijke uitdrukkingen zie POULAIN Des grâces d'Oraison7, blz. 96.
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vermeldt; en die in vis. 6 bepaaldelijk schijnen uitgewerkt. Echter de toestand van
vis. 7, waar zij niet komt in den geest, maar, in haar zelve blijvende, met Christus
vereenigd wordt in het Allerheiligste Sacrament, is ook wel een mystieke toestand.
Nadat de dienares, opgenomen in den geest, geraakt was buiten den geest, komt
ze niet immer dadelijk tot haar zelve terug, maar valt weer terug in den geest, om te
vernemen wat er haar buiten den geest gebeurd is, zoo vis. 5, 64.
Soms wordt de dienares omvangen, door een Engel, die echter met Christus
vereenzelvigd wordt, 5; door een stem, die echter de stem van God is, 10; gewoonlijk
door God.
4. Na de visioenen blijft droefheid: hartewee om het verloren genot, en smart om
de ellende der ballingschap. Dit is het geval, telkens als ze in de eigenlijke extaze,
buiten den geest, God heeft genoten(1).5, 51; 6, 103; 8, 127; 10, 75; Echter 1, 4, 9,
12, 13 hebben niets. Soms blijft zij starende in den Beminde, 3, 27; of blijft verzonken
in Hem, 9, 70.
5. Duur der visioenen. - Gewoonlijk wordt niet aangeduid, hoelang de visioenen
zelf hebben geduurd. Maar van de extaze, de Godsgenieting buiten den geest, wordt
gezegd, dat dit zeer kort was, 5, 65; een half uur duurde, 6, 88; 10, 73. In het negende
vis. echter blijft ze in extaze tot hoog op den dag, 9, 70. In het veertiende wordt
vermeld dat ze meermaals drie dagen en drie nachten in opghenomenheiden (in den
geest) heeft verkeerd, en ook meermaals zoo lang buiten den geest, 14, 125. Toch
schijnt de hoogste verrukking gewoonlijk van zeer korten duur te zijn geweest(2).
6. In welk levensjaar gebeurden die visioenen? Van een enkel, vis. 6, weten we dit
met zekerheid; toen was ze

(1) Een gewoon feit bij de groote mystieken; cf. H. THERESIA, Leven, c. 20; en zieleburg 6, c.
11, POULAIN o.c. blz. 266.
(2) Dit komt ook weer treffend overeen met wat andere groote mystieken, b.v. de H. THERESIA
hebben geleerd. Zie POULAIN o.c. 250 durée; en 256, durée des extases.

Hadewijch, Visioenen

71
negentien jaar. Misschien had ze al vroeger visioenen gehad; ja, hebben die visioenen
nooit opgehouden in haar leven. De latere visioenen, waarin zij zich zelve ziet tot
Godvormigheid opgestegen, zullen wel uit haar lateren ouderdom zijn.

§ 3. Vormelijke ontleding
1. Aard dezer visioenen. - a. De visioenen van HAD. hebben een gansch bijzonder
karakter. In de visioenen toch, die ons in de levens van heiligen en godvruchtige
personen zijn overgeleverd, heerscht er een bonte verscheidenheid, die het moeilijk
ware alle in bepaalde kategorieën onder te brengen.
Een zeer gewone, ja klassieke verdeeling is die: in uitwendig-zinlijke;
inwendig-zinlijke, inwendig-verstandelijke. Alleen het zevende visioen van HAD.
zou als een uitwendig-zinnelijk kunnen beschouwd worden; alle andere zijn
inwendig-zinlijke, verbeeldingen nl. die door de inwendige zintuigen worden
waargenomen. Zuiver inwendig-verstandelijke visioenen komen bij HAD. niet voor,
tenzij men sommige gedeelten, als waar de visionnaire begrijpt of ziet zonder zinnelijk
waarneembaar voorwerp, aldus wilde beschouwen.
De inhoud van openbaringen of visioenen vooral is uiterst verscheiden.
Daar zijn: verschijningen van God, of van een der goddelijke personen; van
Jesus-Christus, en zijne Menschheid, als kind, als jongeling, als koning, enz., van
O.L. Vrouw, van engelen, van heiligen, die vooral tot doel hebben den begenadigden
persoon op te beuren, te troosten, te beloonen, hoogere Liefdegenieting te schenken,
aan te wakkeren, bijzondere genaden mee te deelen. Daarmee gaat dan wel, meestal,
eenige onderrichting over eene of andere aangelegenheid uit het geestelijk-mystieke
leven samen. Aldus zeer vele, ja de gewone visioenen in de levens van heilige
personen. Tot dit soort visioenen behooren de visioenen van HAD. wel niet.
Andere, meer openbaringen, deelen den begenadigden de geheimen der toekomst,
over personen of wereldgebeurtenissen,
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mede; of zij laten hen getuigen zijn van verleden feiten, als b.v. uit het leven van
Jesus, van O.L. Vrouw, enz.; of nog, zij beelden voor hen uit allerlei sociale, politieke,
kerkelijke, godsdienstige, zelfs wetenschappelijke feiten of gebeurtenissen, als b.v.
de visioenen der H. HILDEGARDIS, of bereiden hen voor om een sociale of
godsdienstige rol te spelen, een bovennatuurlijke zending in de wereld uit te oefenen.
Ook tot dit soort visioenen behooren die van HAD. niet.
Andere zijn grootsch-apocalyptisch: ook in de reeds genoemde kategorie speelt
de verbeelding een overheerschende rol; maar terwijl daar de beelden
allegorisch-symbolisch bedoeld zijn, willen de visioenen der hier vermelde kategorie
eerder de werkelijkheid of de althans vermeende werkelijkheid voorstellen. Ik denk
hier vooral aan de zoogenaamde eschatogolische visioenen, die de uitersten des
menschen, hemel, vagevuur, vooral hel, levendig willen veraanschouwelijken. Ook
tot deze soort visioenen behooren die van HAD. niet(1).
De visioenen van HAD. kunnen wel in de apocalyptische literatuur gerangschikt
worden: vooral omdat de openbaring er een niet geringen invloed op heeft gehad.
Zij hebben ook iets grootsch in hunne verbeeldingen, iets kosmisch in hunne
uitmetingen: alle hemelsferen oproepend, v. 4; heele koninkrijken verwoest tot
hemelrijken, v. 4; opperste hemelen geopend, v. 5; geweldige steden met machtigen
troon en alles omvattende kroon, v. 6; bergen, als het hoogste wezen, v. 8; koninginnen
met duizendoogig prachtgewaad in volle staatsie, hofjufters met kosmische symbolen,
v. 9; een nieuwe stad, als een ontzaglijke hemel, vol stralende, machtige geesten,
met oproeping van alle wonderen, dagvaarding van dooden en levenden, v. 10;
afgronden met oneindige afmetingen, die alles omvatten, v. 11, waarboven de Godheid
troont, waartoe allen aangetrokken worden, v. 12; hemel van

(1) In hun flinke uitgave van TONDALUS' VISIOEN en PATRICIUS' VAGEVUUR (Gent, Siffer 1914
en 1917) hebben de heeren dd. R. VERDEYEN en J. ENDEPOLS vooral deze kategorie van
visioenen beschouwd en er een algemeen historisch overzicht van ontworpen. Zie I, blz.
9-39.
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serafijnen met zesvleugelig aanschijn, 13; troon der Godheid zelf in eeuwige macht
en klaarheid, v. 14.
En telkens wordt de zienares gevoerd in onmetelijke ruimten, voor
onoverschouwbare scharen, voor God zelf, of voor de Liefde, in zijn
geweldig-oppermachtig Aanschijn, zoodat de enkele mensch daarin als verloren gaat,
of goddelijk staat in die oneindigheid.
Een visioen, het eerste, onderscheidt zich van de andere door een meer allegorisch
karakter: het is een allegorie van den boomgaard der deugden, als visioen aanschouwd.
De verbeeldingen zijn er van een anderen aard dan elders, zoodat de vraag wel kan
oprijzen, of dit van dezelfde visionnaire stamt als de overige. Maar behalve dat er
geen reden bestaat om daaraan te twijfelen, kan gezegd ook, dat dit eerste visioen
nog grootendeels zuiver ascetisch bedoeld is; terwijl de overige bepaald mystiek zijn.
Want, en dit is het wat de visioenen van HAD. onder andere kenmerkt en tot een
eigenaardig soort maakt, door al die visioenen loopt de uitbeelding van één enkele,
grootsche gedachte, de gedachte van de mystiek zelf, van de opstijging der ziel, van
de steeds volmaakter Godvormigheid, door 't onverdroten volmaakt uitleven van den
Godmensch, in Zijne Menschheid eerst en dan in Zijn Godheid.
Dit is het, waardoor de visioenen van HAD. een eenige plaats innemen in de
visioenenliteratuur; daarin ligt hunne oorspronkelijkheid, en ook wel hunne diepe
beteekenis.
Want met allen ernst, theologisch-metaphysisch, grijpende wel is waar naar beelden
uit de apocalyptisch-visionnaire overlevering, maar met een zelfstandigheid, die bij
de grootschheid van haar onderwerp past, heeft zij die gedachte uitgewerkt. En als
men wel toeziet, dan merkt men ook dadelijk, dat er in die uitwerking een
ononderbroken STIJGING bestaat. Bij sommige visioenen moge het intusschen
eenigszins lastig zijn, om juist te omschrijven, waarin die stijging gelegen is; maar
aan het einde, ook de schoonste visioenen, treft ze onmiskenbaar.
Het eerste, nog grootendeels zuiver ascetisch, is er de aankondiging en
voorbereiding van: de leer wordt HAD. door den Godmensch zelf geopenbaard.
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In het tweede verstaat zij den geheelen wil van Minne, hoe de hemelingen dien
beoefenen, hoe de verdoemden daaraan te kort komen.
In het derde vooral wordt het beleven van den Godmensch in verband gebracht
met den H. Geest: Christus' Menschheid beleven is het werk van den H. Geest;
Christus Godheid genieten is tot de zelfstandige Liefde komen, Hem, Liefde, genieten.
Het vierde beeldt dit naleven uit, als een één-groeien met Christus, en door welke
werken dit voornamelijk gebeuren zal.
Volmaakte overeenstemming van wil, zelfs in heilige zaken, met Gods wil wordt
tot dit beleven vereischt: in 't vijfde visioen heeft Had. dit nu bereikt: noodzakelijke
eenheid van wil in minnen en haten met God.
Had. had willen weten hoe God handelt met degenen, die Hem zulk een wil bieden,
als zij in Hem opgenomen worden: nu wordt haar getoond in Gods aanschijn: alle
die vormen die ye waren ende selen wesen, en waardoor ieder gezet zal worden in
sijn stat; in zijn handen: Hemel en Hel; zijne onmetelijkheid; en in zijn borst: de
genieting; dan mag zij 't genieten, waarna ze God ende mensche in de wereld wordt
teruggezonden. Het vis. heeft veel overeenkomst met het tweede (ook hier verstont
ze alle redene) maar is er toch een verdere ontwikkeling van: toen verstont ze, hier
ziet ze meer en geniet ook. Weer valt de volle nadruk op de wilseenheid in doemen
en benediën met God.
Het zevende beeldt vooral het één-worden met Christus' Menschheid uit; terwijl
het achtste, voortzetting van het het zevende, de noodzakelijkheid betoont de geheele
Menschheid te beleven, en vijf uren of wegen aanwijst waarlangs men des te spoediger
daartoe geraakt.
In het negende is de zienares gestegen tot het hoogste waar Rede haar in 't volle
Menschheid-beleven voeren moest.
Het tiende stelt de verheerlijkte Menschheid voor: die als Bruid gevoerd wordt tot
haar Bruidegom.
Het elfde openbaart hare gelijkheid in Godvormigheid met den H. Augustinus;
maar de ziel wil buiten alle engelen en heiligen één zijn met God zelf.
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Het twaalfde viert haar als volmaakte Bruid, die Christus' Menschheid ten volle
geleefd heeft en nu Godvormig met den Bruidegom de groote Liefdebruiloft viert.
Het dertiende is de verheerlijking der volmaaktheid: hare eenheid met hen, die ten
volle moeder Gods geworden zijn.
Het veertiende schijnt de vergoddelijking, de Godvormigheid, uit te drukken.
Zooals uit dit overzicht blijkt (ik geef mijn opvatting van den samenhang niet als de
eenig mogelijke) is de stijging er wel en vooral in de laatste. Dit laat de conclusie
toe: dat DE VISIOENEN APOCALYPTISCHE VERBEELDINGEN ZIJN VAN
DE EENE GROOTE MYSTIEKE GEDACHTE: DE ZIEL OPSTIJGEND LANGS
HET VOLLE BELEVEN VAN CHRISTUS' MENSCHHEID TOT DE
VOLMAAKTST MOGELIJKE GODVORMIGHEID.
B. - Er ligt in die strakke uitwerking van die ééne, mystieke hoofdgedachte, wel iets
stelselmatigs, iets ideëels, waardoor het den lezer soms toeschijnen mocht alsof HAD.
in haar eigen geval het ideëele verloop had willen schetsen van de menschenziel in
de gelijkvormigheid met den Godmensch. Zoo is haar ziel, de ziel; zooals zij niet
een Bruid, maar de Bruid is (vis. 10; 12).
Dit ideëele wordt nog verhoogd, komt nog sterker uit, door den bijzonderen aard
der verbeelding; ik bedoel; het ongrijpbare in die verbeeldingen, die men zich meestal
niet concreet kan voorstellen, omdat zij in de eerste plaats dienen moeten om
begrippen te belichamen, en zich dan ook met die begrippen telkens weer gaan
wijzigen. Zoo bezitten die verbeeldingen eigenlijk meer geestelijke dan zinnelijke
waarde; zij zijn, ja, grootsch, omdat zij aldus bij hare grootsche voorstellingen passen;
maar om hun concrete lijnen is de zienares weinig bekommerd, en zij vraagt zich
niet af, of ze zoo juist, vooral samen, kunnen aanschouwd worden. Dit is iets hoogst
kenmerkends voor de verbeelding, niet slechts van de zienares HAD., maar ook van
de dichteres HAD.: hare beelden wisselen met de uit te beelden gedachte; zij blijft er
niet angstvallig bij; heeft het beeld zijn rol vervuld, dan mag het plaats maken voor
een ander; of dit nu bij
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't eerste past of niet, is haar eigenlijk om 't even; het is de verbeelding van een in de
eerste plaats hoogst-intellectueele vrouw, die echter hare gedachten telkens in een
beeld aanschouwt.
Om slechts een paar voorbeelden te geven, want ze liggen om 't grijpen: hoe kan
men zich concreet voorstellen, in v. 8, die vijf wegen, die alle leiden, de eene hooger
dan de andere, in 't Aanschijn, waaruit zij geheel beginnen, dat daarboven zit en zelf
de hoogste Weg is? En dan worden die wegen nog tijden en uren. Of hoe: door het
oog van Christus, de Liefde die daar op een troon zit te midden van 't Aanschijn van
Gods natuur (13, 83). De beweging der vleugelen aan 't Aanschijn, van buiten roerloos,
van binnen in voortdurende beweging? de volmaakten die vliegen in de vleugelen
van dit Aanschijn? geheel de paradoxale beschrijving van den kolk in vis. 11? de
schijf, op drie kolommen, waaronder een afgrond, enz. enz. Al die bijzonderheden
hebben intellectueele waarde, en die verbeeldingen begrijpt (niet ziet) men alleen,
wanneer men er de beteekenis van heeft gevat. Ik wil daarom niets zeggen, dat er de
kunstwaarde van vermindert: het is vooral om de hooge poëzie te doen, om den
indruk van grootschheid die dient opgewekt, om de gedachte die, in ontzaglijke
vormen geschaduwd, den geest ontvoeren en verruimen moet. HADEWYCH als zoovele
andere groote dichters, is nu niet een kunstenaar met de stelselmatig konsekwente
beeldspraak. Ook niet zulk een zienares.
Trouwens, de meeste visioenen hebben zoo grootsche, ontzaglijke afmetingen,
dat ook zelfs daarvan een voorstelling onmogelijk blijft: de gedachte is het steeds,
die het beeld ingeeft en beheerscht.
Dit is ook in de mindere beelden het geval. Om slechts, ter verduidelijking, uit
hare Gedichten een voorbeeld aan te halen, waar zij zegt:
Ay, wadic ghewat, clemmic op grade

dan hoeft men hoegenaamd niet te denken aan een stroom of een zee, waarbij grade
zouden zijn, om uit dit ghewat omhoog te klimmen; bedoeld is alleen: ben ik
neergedrukt, in troosteloosheid, of verheugd, opgeheven, in vertroosting; maar zij
zegt dit telkens in een passend beeld.
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Uit dit procédé laten zich sommige visioenen, of plaatsen best verklaren, waar men
anders dingen in zou ontdekken, die er niet in liggen. Zoo moet b.v. vis. 7 uitbeelden
het volle beleven der Menschheid van Christus. HAD. gaat daar dan ook geheel in
Christus over, in een voorstelling die men zinnelijk heeft genoemd, maar die alleen
gebruikt wordt om de uit te beelden gedachte, en waarvan het zinnelijke merkelijk
door dit intellectueel karakter der voorstelling moet getemperd worden. En als zij
daar zegt, dat zij toen kracht had om dit een oogenblik te verduren, dan bedoelt zij,
niet den Godmensch, niet de menschheid, aldus in zich op te nemen, maar het door
de Menschheid beteekende, nl. het volle lijden, den vollen, trouwen arbeid, dien de
Menschheid verzinnebeeldt.
Zoo komt het wel, dat die verbeeldingen, hoe grootsch, hoe geweldig ook, en in
hare forsche trekken plastischmachtig voorgesteld, steeds iets onbepaalds behouden,
waardoor onze phantasie ze moeilijk realiseeren kan. Nu mag iemand de zeer reëele
en in bijzonderheden uitgewerkte, de haast grijpbare voorstellingen van een DÜRER,
of van een HILDEGARDIS, of van zoovele anderen, van een DANTE zelfs, daarboven
verkiezen. Maar het kan niet geloochend, dat HAD.'s uitbeeldingen soms iets
geweldig-machtigs hebben, steeds iets grootsch, iets kosmisch-episch, dat den lezer
die er in opgaat overweldigen kan. Hare visioenen blijven machtige verbeeldingen,
prachtige poëzie, zelden of nooit naïef of onbeholpen, of onsmakelijk; ongrijpbaar
om hun grootschheid en ook om hun intellectueele dracht van de hoogste gedachten,
die God en het goddelijke niet al te onwaardig pogen te zijn, en de ziel laten opvaren
in hoogten en ruimten zonder einde.
2. Compositie der visioenen. - Hier mogen nog de voornaamste opmerkingen volgen
omtrent den bouw, de compositie zelf der visioenen.
De visioenen vertoonen in hunne compositie zulk een strenge, logische
aaneenschakeling, dat daardoor ook de indruk gewekt wordt van verstandsgedachten
in het gebied der verbeelding geplaatst: uitbeeldingen van HADEWYCH's mystieke
aanschouwingen.
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In het elfde vis., 39, zegt de zienares: Want al dat men siet metten gheeste, die met
Minnen es opghenomen, dat dorekint men, dat doresmaect men, dat doresiet men,
dat dorehoert men.
Dit is alleszins het geval geweest met HADEWYCH. Een verklaring behoeft ze
zelden of nooit. Laat zij zich al eens iets uitleggen, dan is het om van den Beminde
te hooren, en niet zoo zeer om iets nieuws te vernemen. Wat echter niet belet dat
haar dikwijls verklaringen worden gegeven. Echter: zoo een engel haar vraagt of zij
dit of dat weet, dan luidt haar antwoord gewoonlijk: ja, en zij verklaart het vervolgens
zelf.
Een zeker schematisme kan in de visioenen niet geloochend worden. In sommige
is dat zeer treffend, als in vis. 1 (waarvoor zie inhoud en alg. besch.); of in vis. 12,
35 vlg., tegenover 152 vlg.; daarmee hangt samen, dat in de inleiding der visioenen
meermaals bijzonderheden staan: gevoelens, gedachten, wenschen, waarover in het
visioen zelf bescheid gegeven wordt, als vis. 1, 2, 3, 6, enz...
Daarmee hangt ook samen het anticipatie-procédé, dat zoo dikwijls wordt gebezigd.
Niet alleen in dien zin, dat eerst iets wordt aangekondigd, wat dan door inleidende
beschouwingen wordt onderbroken en eerst later uitgewerkt (als in 1: ende ic verstont;
of in v. 9) maar ook in dien zin dat proleptisch sommige dingen worden gezegd, die
eerst later zullen gebeuren, b.v. 4, 80; 5, 10 eerst verwezenlijkt, 59. Niet zelden is
dit, natuurlijk, weinig merkbaar noch storend: en spreekt het van zelf. Men zal best
doen er rekening mee te honden. In den commentaar heb ik de treffendste gevallen
aangestipt.
Verder treft de dissociatie der beelden: een klare, concrete voorstelling der allegorieën
en beelden is doorgaans onmogelijk. De intellectueële gedachte was hoofdzaak; en
de beelden worden gewijzigd naar den eisch der te verbeelden gedachte. Dit is een
hoofdvoorwaarde van alle mystieke uiting in beeldspraak. Hieruit volgt de niet zelden
voorkomende afwisseling en verandering der voorstellingen:
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koninkrijken kunnen ten gronde gaan en verdwijnen, de Minnaar en de Beminde in
hun plaats treden, 5; wegen worden uren, 8; een aangezicht wordt feitelijk een heele
persoon, vis. 6; in een aangezicht kan weer een aangezicht gezien worden, vis. 13;
enz.: het verbeelde blijft steeds hoofdzaak, en het beeld wisselt met de gedachte...(1).
Zoo kan HADEWYCH haar zelve zien handelen en spreken, als in vis. 5; als een
stad die men siert, 10; als een Bruid die men voortleidt, 12, enz.: zij ziet zich zelve,
hoort zich zelve, handelt, spreekt, als iemand verscheiden van zich zelf.
Over het gebruik van allegorie en symbool hoef ik hier niet uit te weiden: dat zijn
de visioenen alle. Zie verder gedachtenlijst.
3. Taal en stijl. - Wat taal en stijl betreft: al vertoont die, over 't algemeen, minder
kunstvaardigheid dan die van sommige Brieven, toch is en blijft het kunsttaal,
kunststijl.
Voor al wie weet wat kunsttaal is, blijft dit een treffend kenmerk van HADEWYCH.
In ons Middeleeuwsch proza hebben wij werkelijk niet veel, wat men noemen mag,
kunstproza. Had men wel het besef dat men ook in proza kunst bereiken kon? Had
zelfs RUYSBROECK dit besef? In alle geval, van een streven naar kunst is er bij hem
weinig te merken: hij zet zijne gedachten uiteen met de woorden en beelden die
komen; waar het gevoel stijgt, daar grijpt hij naar rijmen. Maar blijkt het zoo dikwijls
dat hij weet wat het is: een zin te bouwen, die kloek vaststaat, waarvan de gedachte,
door de neven- en onderschikkingen heen, als door hare schakeeringen gedragen
wordt? in gepaste evenredigheid, van onderdeel met onderdeel; met de bewogen
geluiden op de zekere plaatsen; met het treffende relief, door zinsaccent of antithese;
met het pakkende, alleen-noodzakelijke woord? Dit wist HAD.; zij had dit besef
ongetwijfeld; zij heeft het proza gemaakt tot draagster van de hoogste kunst; zij is
ontegensprekelijk, vooral in de Brieven, maar ook in de Visioenen, de grootste
woordkunstenares der Middeleeuwen. In al wat zij schrijft, is stijl.

(1) Vgl. hierboven, blz. 75.
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Daar hangt wel over sommige uitdrukkingen eenige vaagheid; zoodat de juiste
interpretatie niet altijd mogelijk blijkt. Dat kan voor een deel te wijten zijn aan het
werktuig dat zij hanteerde, aan de taal door haar voor het eerst tot zulke doeleinden
gebruikt. Maar dit is in vele gevallen ook misschien wel opzet, of liever, juiste
weergave van haar dichterlijke, verruimende visie. Gewoonlijk schrijft HAD. een
klare taal: veel duidelijker in alle geval dat men totnogtoe gemeend heeft: wat niet
beteekent, dat zij geen inspanning vergt. Maar oorzaak daarvan is dikwijls de inhoud
zelf; doch ook juist hare kunst.
In 't algemeen is haar stijl sober, echt klassiek: kort, treffend, met enkele bepaalde
trekken in de uiteenzetting der omstandigheden; overvloedig, toch vol
zelfbeheersching steeds, waar de inhoud dit vergt. Dit is ook een zeker teeken van
gevorderde kunst: overvloed in zelfbeperking. En dit moet wel bij HAD. treffen: hare
uitdrukking is vol, en toch zonder romantische overwoekeringen. Niets zoo leerrijk
in dezen als een vergelijking van een plaats uit HAD. met wat latere bewerkers ervan
gemaakt hebben. Men vergelijke slechts de uittreksels uit fr. E en F (blz. 30) met
den tekst van HAD.; of de wijze waarop MANDE de Brieven heeft gemoderniseerd.
Zij houdt van woorden die gevoel en verbeelding verruimen: zij verkiest de
dynamische, werkwoordelijke uitdrukking boven de statische van substantieven,
vandaar het groote aantal werkwoorden zelfstandig gebruikt; zij houdt van adjectieven
in plaats van abstracte substantieven; en al heeft zij ook reeds vele abstacta op heit,
zij zijn van dien aard, dat zij minder afgetrokken begrippen uitdrukken, dan wel
toestanden, zijnswijzen, hoedanigheden, in alle geval nog geen versteende
begripsvoorstellingen; niet zelden gebruikt ze die zonder de beperkende lidwoorden,
of wat des meer te zeer 't leven ervan stilleggen zou. Dan komen zulke wendingen
voor, waar zulk een abstractum in plaats van een adjectief of van een bijwoord komt
te staan, als: in verlorenheiden, in opghenomenheiden, in ghebrukenesse geciert met
volcomenheiden, en zoo voorts overal; ofwel de genitief-constructie in plaats van
het adjectief, als werke van wondere,
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een stemme van grote dondere, waerheit van wesene; ja, de vele bepalingen met van,
waar de verhouding niet door een beperkender voorzetsel diende uitgedrukt te worden,
zijn uit dezelfde verruimende, epische neiging ontstaan.
HAD. houdt van rijke woorden met volle klanken: er ligt over geheel haar
woordenschat een zekere hooge voornaamheid, die ongetwijfeld met hare ridderlijke
hoofschheid samenhangt en uit haar eigen ziel geboren is. Mij ten minste treft het
telkens, als ik HAD. ter hand neem, en daarbij gelijk welken Middeleeuwschen
schrijver, hoeveel klankrijker, hoeveel zwaarder, vaster, gedragener dat proza is, ook
in de Visioenen.
Zij houdt van lange woorden, juist om hun gedragenheid; en 't is niet toevallig dat
zij b.v. zoo gaarne de casus obliqui van de woorden op heit, met heiden aanwendt;
van krachtige, uit het leven-geborene woorden. Zij voelt de onmacht om uitdrukkingen
te vinden naar haar zielegrond, en dan heet het: onseggheleke, ontalleke, vreeseleke,
onghehoert, onghehoerdeleke en meer andere zulke uitdrukkingen, die waarlijk geen
bewijs zijn van onbeholpenheid, maar dikwijls nog het beste middel, om datgene
voor het gevoel krachtig te suggereeren, wat uiteraard onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk
is.
Met dienzelfden drang hangt samen een zekere voorliefde voor samenstellingen
met vol, met dore, met over, met aller, alle zeer kenschetsend voor HAD., vooral
door hun menigvuldig gebruik. Sommige dier samenstellingen komen in 't Mnl. bijna
uitsluitend bij HAD. voor: haar epische drang heeft scheppend gewerkt. Zoo in 't
bijzonder de samenstellingen met vol en dore.
De woorden komen niet toevallig te staan: maar daar waar ze tot hun volle recht
geraken. Dit treft zelfs in zoo eenvoudige zinnen als: ende houden hen vore Minnen
onsalechst (13, 133), achterschikking van 't belangrijke woord. Let eens op de werking
van een onverwachte, toch natuurlijke schikking als deze: Die wesene warent die de
Minne ghecroent hadden ende gheciert hare anschijn (13, 136). Ook dit is een
voorbeeld van vele dergelijke; de zin schijnt af en dan komt, om 't in 't volle licht te
plaatsen, afgezonderd nu en voleindigend, de treffende trek, de bepalende of
gewichtige bijzonderheid.
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Hare klanken schikt ze zoo, dat de zinsklemtoon er met nadruk op valt. Dat reeds
veroorzaakt een rythmische golving van geluiden, die haar taal maakt tot muziek.
Ook dat, dunkt me, treft in 't proza van HAD.: het muzikale. En dit muzikale der
geluiden verhoogt ze nog door allerlei subtiele, haast onnaspeurbare, smaakvol
aangebrachte middelen, als: het terugbrengen van dezelfde klanken op rythmisch
bewogen plaatsen, alliteratie, homoioteleuta of klankgelijkheid aan 't slot der
zinsdeelen, assonanties, isocola: omtrent gelijkledige zinsdeelen, die elkander
beantwoorden, enz. Het gebruik dier stijlfiguren hangt natuurlijk veel van de
onderwerpen af: sommige passen meer in betoogende stukken. In de brieven, althans
in sommige, zullen ze bijzonder talrijk aangewend worden.
Haar volzinnen hebben meestal een forschen, breeden zwaai: werkelijk geen
onbeholpen aaneenschakelen van woorden zoo goed het gaat, maar de zekere greep
van een bewuste kunstenares, die uit haar werktuig breede, orgelende akkoorden
haalt. Zij weet wat een volzin is en hoe die gebouwd moet worden. Zij heeft perioden
als klassiek proza: minder in de visioenen, doch ook daar; zoo b.v. de allereerste zin;
perioden niet gebouwd volgens een abstract logisch schema, maar volgens de
levendige beweging der gedachte, op de golving van 't gevoel, met kunstige neven-en
onderschikkingen. Dit is een zeker kenteeken van gevorderde kunst. Primitieve kunst
toch gebruikt weinig meer dan nevenschikkingen en hinkt voort op ende's, en want's
of maer's. HAD. heeft alle onderschikkingen: oorzakelijke, concessieve,
voorwaardelijke, temporale, finale, relatieve onderschikkingen; negatieve, zeer
dikwijls, voor tegenstellingen (maar) of, na ontkennenden hoofdzin, afhankelijke
bijzinnen met de waarde van of. Zoo heeft haar zin in allen overvloed een zekere
gedrongenheid en vastheid, waardoor de hoofdgedachte, door haar
nevenschakeeringen heen, in goed relief komt te staan.
Ook worden de zinnen smaakvol aaneengeschakeld, met bevallige, toch niet
opdringerige, verscheidenheid in hun bouw, niet zelden met een weerklank op een
woord of uitdrukking van den voorafgaanden zin.
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Op dit procédé der concatenatie vestig ik in 't bijzonder de aandacht, omdat daardoor
het proza en de poëzie van HAD. met elkander worden verbonden. Het is bekend dat
in de hoofsche Minnelyriek, de dichters op die wijze gaarne hunne strophen aan
elkander knoopten: een woord uit een strophe werd in 't eerste vers der volgende
opgenomen als leidraad voor de verdere ontwikkeling. Waarschijnlijk heeft HAD.,
instinctmatig, het procédé uit de poëzie in het proza overgenomen. Althans er zijn
weinige paragraphen, ja zelfs weinige volzinnen, die niet op die wijze worden
aaneengeschakeld.
Open de visioenen, waar men wil, b.v. vis. 11, 16 en vlg. Ieder kan daarin voor
zich zelven de concatenatie van zin tot zin vervolgen; ik wijs hier slechts op een paar
die zouden kunnen ontsnappen. De paragraaf wordt met het voorgaande verbonden
door: Minne selve. Dan komt de concatenatie met moghentheit en weer verbonden
aan 't einde met het begin: minne selve; in haten noch in minnen, verbindt met r. 167
dat hi hen minde ende mi haette. De volgende paragraaf: dus saechte hebbic mensche
gheleeft slaat terug op 184: dat was scoene mensche gheleeft. En zoo verder, op gelijk
welke bladzijde. Hiermede hangt samen dat niet zelden bij het begin van een volzin
een woord wordt gebruikt, dat dan verder weer terugkeert, om eenigszins ontwikkeld
te worden, of eenvoudig om de symetrie, het relief, of om gelijk welke andere reden.
Zoo b.v. in dienzelfden zin: Dus saechte hebbic MENSCHE gheleeft, dat ic in
heilighen noch in MENSCHEN reste en hebbe ghenomen. Hiervan ook zal men licht
overal voorbeelden aantreffen. Van daar het niet zeldzame gebruik van den
accusativus internus, als in: dat werdichste leven dat ye gheleeft was, enz.
Hare beeldspraak openbaart zich niet alleen in hare allegorieën en symbolen; ook
niet uitsluitend in zoo diepe en zoo natuurlijke vergelijkingen als die van de ziel met
een beek, wier dijken zoo spoedig door God doorbroken worden (11, 130), waarbij
dient opgemerkt, dat de vergelijking zelden als vergelijking wordt voorgesteld, maar
symbolisch met het beteekende versmolten; men mag zeggen dat hare gedachten als
natuurlijk in beelden uiting zoeken, of in concrete, tastbare
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voorstellingen. Men leze om 't even welke plaats, b.v. 11, 134 vlg., 155 vlg., 174
vlg. Ook in haar proza is HAD. dichteres.
Wij hebben ons onthouden, deze beknopte uiteenzetting van de voornaamste
stijleigenaardigheden onzer schrijfster door vele voorbeelden te onderbreken, omdat
ze feitelijk overal kunnen opgemerkt worden. Laten we nu in een enkele plaats de
voornaamste ervan aanwijzen: de verschillende teekens en druk zal ieder licht
begrijpen. Ik kies 13, 124. Men beginne, en ga dan voort:
Ende die CIËRHEIT die de ghene bráchten, die was ónsèggheleker dan eneghe, daer
men ye af las, ochte bi onsen tiden sach (isocolon). Die wésene wárent, die de Minne
ghecróent hadden, ende gheciërt hare anschijn (inversio). Hare lóf lúudde oec MET
soe sueter stemmen, DAT ópwàert vlóyede met nuwen áDeren, //ende die vlammen
MÉT soe nuwen ontstekene menechfóut, DAT eweleke nuwen brand soude Máken
(symetrie der twee zinsdeelen). Al die overste hóecheit wart daer binnen so
menichfout (aanschakeling) verhóeghet, //ende die wijtheit wart daer met so
wonderleke wijt, ende VERCIERT, boven alle die daer te voren dore die middelste
zeghele c o m e n waren.
In die diépheit der Minnen, soe q u a m oec een nuwe gherúchte, dat al wághede,
ende wonderleke onghehoérde lóve (achterschikking; merk den sensatiestijl:
waarneming, gheruchte; erkenning: wond. ongh. love). Ende een nuwe wallende
opspronc wiel daer op, met nuwen storme, weder te vulne die nuwe toecoemste, die
daer bernen. Dese GHECIERDE gheeste q u a m e n metter hógher maren vore Minne
ende vore mi, in dat anschijn der vlóghele; ende si worden ALLE gheset op die ure,
ALLE van sinen seraphin. Ende ALTE-hant worden dese GHECIERT, ALLE in die
selve vorme, die Minne ane hadde, daerse GHECIERT sat, ende diese mi hadde
ghegheven.
Uit voorgaande uiteenzetting zal genoegzaam gebleken zijn, wat voor een kunst het
proza van HAD. reeds vertoont: ook dat getuigt voor een hooger cultureele en
esthetische ontwikkeling.
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§ 4. Bronnen
Waaruit zijn deze visioenen geboren? Heeft HADEWYCH bronnen gehad?
Deze visioenen zijn, natuurlijk, ontstaan in de visionnaire atmosfeer der extatische
beweging van de eerste helft der dertiende eeuw. In het leven van alle gelukzaligen
en heiligen uit die tijden, in het leven van vele mannen en vrouwen. die tot gene
beweging behoorden, worden visioenen aangetroffen. Het karakter zelf dier beweging,
de hooge godsdienstige stemming dier tijden, is een eerste psychologische oorzaak
er van geweest.
Maar onder al die visioenen onderscheiden zich die van HADEWYCH toch door
hun hoogen ernst, hun beeldende kracht en hun metaphysisch-mystieke bedoeling:
zij zijn gebouwd op een leer en op een mystiek stelsel.
a. Heeft zij HILDEGARDIS gekend? Natuurlijk heeft zij gehoord van de visioenen der
Zieneres van Bingen. En toch, navolging van dezer werken heb ik bij haar nergens
ontdekt. Ook verschillen HADEWYCH's visioenen, bij alle overeenkomst, toch weer
wezenlijk van die van HILDEGARDIS. Ook de visioenen van HILDEGARDIS behooren
tot het apocalyptische genre: maar hare verbeeldingen zelf, en vooral hare strekking,
zijn van een gansch anderen aard dan die van HADEWYCH.
De visioenen, prophetieën en openbaringen van HILDEGARDIS, zijn vervat in de
Scivias (Sci vias lucis) in drie boeken met zes, zeven, dertien visioenen; in het Boek
der goddelijke werken, in drie groote deelen met tien uitgebreide visioenen, en in
het Boek der Verdiensten(1).

(1) MIGNE: 197; het laatste werd uitgegeven door Kard. PITRA, Anal. sacra, Nova S. Hildegardis
opera, Parijs, 1882, t. 8., en bevat de beschrijving van de hartstochten, met de aangerichte
verwoestingen en met de heilmiddelen; ook wordt er gehandeld over Vagevuur, Hel en
Hemel. Overbodig te zeggen, dat de werken van HILDEGARDIS veel uitgebreider zijn dan die
van HADEWYCH: elk visioen is bijna een heele verhandeling.
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HILDEGARDIS begint gewoonlijk met de beschrijving van een beeld: zij ziet een berg,
ijzerkleurig, waarboven iemand zit in zulke klaarheid, dat het gezicht er door verblind
wordt; vóór Hem aan den voet van den berg een beeld vol oogen; daarom een ander
beeld, van een kind, met een bleek kleed en witte schoenen; en in den berg allerlei
vensters, waaruit menschen kijken. Zij ziet een gebouw, een toren, een of ander man,
een monster, een vrouw, enz. Die beelden worden eerst beschreven, met allerlei
symbolische eigenaardigheden. En 't overige van het visioen geeft daarop de
verklaring van iedere bijzonderheid.
Deze beelden zijn niet altijd even esthetiek, enkele zijn bepaaald leelijk: ze hebben
dikwijls iets monsterachtigs. Al dadelijk voelt men, dat de verbeeldingen van
HADEWYCH, een gansch andere tonaliteit vertoonen: soberder, grootscher, schooner,
ondanks al hun intellectualisme van hooger beeldende waarde; veel minder
onbeholpen. De visioenen van HILDEGARDIS zijn meestal allegorisch: een beeld
wordt verklaard; de visioenen van HADEWYCH zijn veeleer symbolisch het geheele
visioen beeldt eene of andere mystieke leering, mystieke ervaring uit.
En dan de strekking. HILDEGARDIS is overtuigd van God een wereldzending te
hebben ontvangen. Hare visioenen bevatten heel de godsdienstige leering over God,
de heilige Drievuldigheid, de engelen, de hel, den zondenval, over de H. Kerk en al
hare instellingen en sacramenten, over God's werken, zoo bovennatuurlijke als
natuurlijke, met een heele physica en anthropologie. Sommige hebben een bepaald
kerkelijke en politieke strekking. HADEWYCH heeft zich zulk een rol en zulk een
zending niet toegeeigend: hare visioenen zijn zuiver mystiek: de uitbeelding van den
groei der ziel in de Godvormigheid; van gansch intiemen, zuiver godsdienstigen,
persoonlijken aard, zonder zinspelingen op wat ook daarbuiten, op kerkelijke of
politieke toestanden, enz., enz.
De visioenen van HADEWYCH verschillen zoo zeer van die van HILDEGARDIS, dat
ik me werkelijk afvraag of HADEWYCH ooit meer van HILDEGARDIS geweten heeft,
dan wat zij over haar zegt: dat zij een groote visionnaire was. En mocht dan ook al
de een of andere bijzonderheid in die visioenen treffen als
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ook voorkomend bij HADEWYCH, dit laat zich gemakkelijk verklaren door de
verbeelde dingen zelf of door den invloed der Apocalypse. Zoo b.v., dat beeld vol
oogen kan herinneren aan het kleed der Rede, v. 10; maar stamt uit Apocalypse, 4,
5; animalia plena oculis. Ook HILDEGARDIS spreekt in de beschrijving van een groot
gebouw, van een sterke kolom, de kolom der hl. Drievuldigheid, en verder van de
kolom van Christus' menschheid (Sciv. l. III, v. 7 en 8). Maar bij HADEWYCH is dit
heel wat anders; en deze kolom kan ook al uit de Apocalypse en andere gewijde
boeken komen. (Ap. 3, 12; 10, 1; vgl. 2 Tim. 3, 15: columna et firmamentum veritatis,
of uit de beschrijving van den tempel).
b. Heeft HADEWYCH dan andere bronnen gehad? Mij zijn ze in alle geval tot nog
toe onbekend gebleven. En ik zie niet in, waarom ze voor hare visioenen bijzondere
bronnen zou hebben behoefd. Met bestanddeelen uit de apocalyptische literatuur,
met de stukken van haar mystieke leer, naar anologie der visionnaire literatuur, met
haar eigen verbeeldingskracht, heeft zij wel, zonder zulke bronnen, alleen hare
visioenen kunnen schouwen.
Op een paar overeenstemmende plaatsen heb ik in den commentaar gewezen: zoo
op de symboliek der steenen, v. I, 256 vlg.; en de afmetingen in de Godheid, 6, 67.
De allegorie van den boomgaard der deugden is in de Middeleeuwen zeer verspreid
geweest. Zijn dit navolgingen van HADEWYCH? Of had HAD. die van elders? Reeds
in de visioenen van de hl. Felicitas en Perpetua komt zulk een boomgaard voor.
c. Invloed van Pseudo-Dionysius. - De mystiek van HADEWYCH, als de heele
Nederlandsche mystiek, is beïnvloed door het Neo-platonisme. Vooral de door
SCOTUS ERIUGENA in de tiende eeuw vertaalde werken van Pseudo-DIONYSIUS
AREOPAGITA hebben dit neo-platonisme machtig verspreid, niet alleen in de mystiek,
maar ook in de scholastische wijsbegeerte. Maar dit Neo-platonisme zat reeds volop
in de leer van den H. AUGUSTINUS, die steeds het Westersche denken sterk heeft
beïnvloed. In hoeverre nu staat HADEWYCH
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onder den invloed van Pseudo-DIONYSIUS of van den H. AUGUSTINUS?
Ik voor mij beken alweer, dat ik geen bepaalde, zekere inwerking van
Pseudo-DIONYSIUS bij HADEWYCH vermag te ontdekken. Zoo wordt bij haar niets
aangetroffen, of althans zeer weinig, en wat ook elders overal voorkomt, van
DIONYSIUS' negatieve Godskennis. Sommige Duitsche mystiekers zullen die zeer
sterk overdrijven, en beweren, dat God beter gekend wordt door van Hem alles te
loochenen dan door Hem eenige volmaaktheid der schepselen toe te schrijven. Zoo
b.v.: ‘God is een niets, een eeuwige niets; die Niets die God genoemd wordt’ zegt
zelf SUSO, Leven, c. 1, 5. Gods onbegrijpelijkheid wordt door dezen voortdurend
betoond: wij kennen God uitsluitend op negatieve wijze. - Bij HADEWYCH niets
dergelijks.
Of zal men aan Dionysiaanschen invloed gaan toeschrijven de overtreffende
uitdrukkingen van Gods eigenschappen, en een bewijs hiervoor zien in de
samenstellingen met over? Of zullen enkele paradoxen, als ‘het donker dat alles
verlicht’, of ‘die diepte die zoo hoog is dat niemand er aan geraken kan’ (11, 6), op
rekening van DIONYSIUS moeten gesteld?
En mogen we niet besluiten: dat HADEWYCH niet de minste kennis heeft gehad
van de werken van DIONYSIUS, dat zij hare mystieke leer heeft ontwikkeld uit den
Heiligen AUGUSTINUS en den H. GREGORIUS, of liever uit de algemeene Kerkleer,
door die groote Kerkvaders uiteengezet?
Een bewijs hiervoor is nog: Dat ze DIONYSIUS niet eens vermeldt onder de
volmaakte schouwers, wel integendeel den H. AUGUSTINUS en den H. GREGORIUS.
En ik zie, ten slotte, niet in, waarom bij HADEWYCH naar bijzondere bronnen moet
gezocht worden. Nog eens, ook voor haar leer kan men bij andere schrijvers, bij de
Victorijnen b.v., plaatsen vinden, die een zekere overeenstemming met HADEWYCH
vertoonen. Maar ook die overeenstemming is vaag, en betreffen gedachten, die ook
elders algemeen verspreid waren.
d. Orphisch-mystische invloed? - Hierover had ik zoo goed als gezwegen, zoo J.O.
PLASSMANN, in zijn, in 1923
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verschenen Duitsche vertaling van de Brieven en Visioenen van Hadewych(1), er niet
zoo veel belang had aan gehecht. Hij meent dat men in 't bijzonder de visioenen niet
kan verstaan, zoo men er niet die uralten religiösen Ursprunge in doorschouwd heeft.
Terwijl men in den Minnezang, maar vooral in de mystiek, over de Victorijnen heen,
nog de draden kan ontdekken, die über den Neuplatonismus schliesslich auf
orphisch-mystische Ueberlieferungen zurück gehen, zijn integendeel HADEWYCH'S
werken een Brennspiegel, der eine Fülle des Lichtes aus dem Osten nog eenmaal
opneemt en samenvat. Wel worden wij gewaarschuwd, dat HAD. veel wat ze niet
verstaan of slechts half verstaan heeft, uit hare onbekende bronnen heeft overgenomen.
Maar als we niet bij de dogmatische Fassade blijven, zullen we Zusammenhänge
ontwaren, die ons tot die Ursprünge mystischen Denkens überhaupt terugvoeren.
Welk is onze meening daarover? Dat HAD. die zoogenaamde orphisch-mystische
beelden en overleveringen rechtstreeks uit zulke werken zou hebben geput is wel
niet denkbaar, alhoewel J.O. PLASSMANN soms de zaken aldus schijnt voor te stellen.
Zijn stelling zou alleen dan een aannemelijken zin hebben, indien beweerd werd, dat
er in de werken van HAD. nog sporen van orphisch-mystische overleveringen kunnen
herkend worden. En dat is alleszins mogelijk: er is zooveel in de godsdienstige
voorstellingen der Middeleeuwen, in de wijze waarop b.v. hel, vagevuur, hemel, de
andere wereld, worden uitgebeeld dat uit oude heidensche, Germaansche of Keltische,
overleveringen, misschien ook wel uit Arabische, Oostersche overleveringen is
ontstaan. En daarvan zal men veel meer herinneringen aantreffen in vele
Middeleeuwsche werken, b.v. in het Bienboec, in Patricius' vagevuur of in Tondelus'
visioen en wat dies meer zij, dan bij HAD. Dat er bij HAD. hier en daar een beeld,
een voorstelling, een opvatting met oostersche-mystische ditto's overeenstemt,
misschien er aan ontleend is, wil ik noch loochenen noch erkennen. Maar dit zou in
elk bepaald geval moeten onderzocht. Waarbij men dan niet dadelijk uit

(1) Folkwang-Verlag, Hagen, i. W. cf. blz. 49.
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eenige oppervlakkige overeenkomst tot ontleening moet besluiten, waar dikwijls de
algemeene werkingen der menschelijke, godsdienstige ziel alles kunnen verklaren.
Wij zouden anders niet meer figuurlijk van de zon b.v. kunnen spreken, zonder aan
Pan-Babylonisme te doen.
Waar nu Pl. zijn theorie uiteenzet, en bij zoo goed als alle beelden van HAD.
orphisch-mystieke invloeden ontwaart, daar zeggen we beslist: neen! Das ist des
Guten zu viel!
Een paar voorbeelden om aan te toonen hoe dit geschiedt:
Er zijn veertien visioenen. Van nieuwmaand tot volle maand zijn er, volgens oude
rekening, 14 dagen. Zoo gebeurt de vereeniging der ziel met de Godheid in veertien
graden: de veertien maanhuizen, waarlangs de maan heenvaart naar haar volheid!
Zie blz. 49.
Een ander voorbeeld: HAD. spreekt van 29 volmaakten; dat moet, meent Pl.,
eigenlijk 28 zijn: O.L. Vrouw staat er buiten, in 't midden. Die 28 nu zijn de 28
maanhuizen, enz.! Maar HAD. spreekt wel is waar slechts van 29 gestorvene
volmaakten, doch noemt er nog vele anderen die nog leefden of nog zouden komen.
Dan, HAD. zegt duidelijk dat Maria de eerste is. Zoodat zelfs die overeenkomst in 't
getal niet eens treft!
Een laatste voorbeeld: HAD. stelt, vis. 1, b.v., de H. Drievuldigheid voor als een
groote ronde schijf, op drie zuilen, waaronder de onmetelijke draaikolk der
Godsgenieting. Pl. zegt nu: die voorstelling is omtrent juist als het beeld in 't
zonneheiligdom van Zippar! Een photographie van dit zonnebeeld moet dit duidelijk
maken. Daar ziet men nu een vierkante tafel op twee pooten, met daarboven een rad.
Het wiel (de draaikolk van HAD.) wordt een rad, niet onder maar boven; de
onmetelijke ronde schijf is een balk; de drie zuilen, twee tafelpooten! Als er bij HAD.
drie zuilen zijn, en in 't Babylonische beeldwerk maar twee: so können wir doch
sagen dass irgend eine ähnliche Ueberlieferung in Hadewych's Darstellung nachwirkt.
Ja, wat kan men al niet zeggen!
Onnoodig aan te toonen, dat HAD.'s voorstelling een uitbeelding is van Gods
eeuwigheid, van de drie goddelijke personen, en van hunne eenheid in den kolk der
Godsgenieting,
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in de natuur. HAD.'s voorstellingen, we hebben er reeds meermaals op gewezen, zijn
veel meer intellectualistisch, uitbeeldingen van gedachten nl., dan men soms meent;
vandaar ook dat ze zoo onbestendig zijn, wisselend met de wisselende gedachten.
't Zal wel overbodig zijn nog andere voorbeelden aan te halen: op zulk een wijze
kan men alles verklaren! Zulke overdrijvingen hebben overigens reeds sedert lang
de Panbabylonisten en het Panbabylonisme in opspraak gebracht. Indien er bij HAD.
een visioen is, dat bij lezing den indruk wekt van mogelijken invloed van astrale
voorstellingen dan is het wel het 9de: waarin Koningin RATIO optreedt, met hare drie
juffrouwen; daarbij zou men vooral verlangen te weten waarop die bazuinen, in de
handen der eerste, de twee palmen gezegeld met een boek, waarmede de tweede
tghestof vanden daghen ende vanden nachten, vanden manen ende vander sonnen,
weerde; de lantaarn vol van daghen, in de hand der derde, wel mogen zinspelen. Te
vergeefs heb ik daarover bij Pl. gezocht. Ik vind er niets dan dat die Koningin Ratio
oorspronkelijk de Maangodin is, en haar mantel de Hemelmantel; de oogen ervan
zijn de sterren. De kroon op 't hoofd der Ratio, ‘die zooveel kronen had als oogen
aan den mantel’ is, meent Pl., oorspronkelijk de vijf of zeven-kronige tiara, een
attribuut dat soms aan de Maangodin wordt toegeschreven. De derde jonkvrouw met
het zwarte kleed is, natuurlijk, de ‘schwarzgewandige Nacht’! Maar van de kleur der
beide anderen, niets. En van 't overige niets, juist waar men iets treffends,
handgrijpelijks zou kunnen verwachten, niets dan louter phantasieën.
Wij treffen hier bij PLASSMANN dezelfde algemeene procédés van bewijsvoering
aan, die de Panbabylonisten van de symbolisten en syncretisten aller tijden hebben
afgeleerd; die Max MUELLER met zijn zon-symbolisme en Ch. Pr. DUPUIS (einde
18e eeuw) met zijn astrologische opvattingen hadden gehuldigd: misbruik van heilige
getallen, die altijd toelaten een of ander mythologisch thema in verband te brengen
met de omwentelingen van zon, maan of planeten; nadruk gelegd op de gansch
algemeene motieven van legenden, alsof gelijkheid hierin ook een zelfden oorsprong
veronderstelde,
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hoewel het eenige ernstig bewijs van historische afhankelijkheid ligt in de
overeenstemming van een aantal, een reeks gedachten of bijzonderheden, die geen
tweemaal opnieuw zoo kunnen uitgevonden worden; vergelijking van gansch
bijzakelijke trekken, alhoewel de mythische motieven in hun geheel duidelijk
verschillend zijn(1) enz.
Nu wil ik niet loochenen, dat er vooral in HAD.'s visioenen iets grootsch, iets episch
ligt, zelfs iets kosmisch. Geheel hare religieuze opvatting is grootsch: en dit kan
reeds hare voorliefde voor zulke kosmische beelden verklaren. Van waar kwamen
die? Van hare eigene verbeelding? Zeker zijn 't zeer dikwijls louter uitbeeldingen
van religieuze gedachten. Maar zijn daarbij niet enkele orphisch-mystische, solare
of astrale mythen blijven nawerken? Nogmaals: dit is niet uitgesloten; en ik voor mij
zie er geen bezwaar in, zoo sommige beelden aldus konden verklaard worden, juist
zooals ik er geen bezwaar in zie, dat iemand voor zijn religieuze ontboezemingen
beelden uit de Romeinsche of Grieksche Oudheid zou ontleenen. Leven er bij HAD.
nog zulke orphisch-mystische mythen voort, dan zou dit soms wel kunnen helpen
om enkele beelden beter te begrijpen. Maar tastbare bewijzen hebben we daarvoor
bij PLASSMANN niet gevonden: voor de hand liggende algemeenheden kunnen daartoe
niet dienen. En zouden we zulke mythen moeten aannemen, dan zal HAD. die wel
ontleend hebben aan algemeen-gangbare voorstellingen uit haar tijd of aan
voorstellingen uit de H. Schrift,(2) waar ook, bijzonder in de Apocalyptische literatuur,
vele beelden voorkomen(3).

(1) Vgl. H. PINARD DE LA BOULLAYE, L'étude comparée des religions Paris, G. Beauchesne,
1922; p. 385 vlg.
(2) Ook bij RUYSBROECK werken solare en astrale voorstellingen na. Zeer treffend is dit in zijn
Twaelf Beghinen, waar hij over de planeten en de teekenen van den Dierenriem handelt. Jan
van LEEUW heeft een heel werkje over de teekenen van den Dierenriem. Het mystische, en
zoo ook het dichterlijke voelen, grijpt gereedelijk naar sommige beelden; 't komt er dan
vooral op den inhoud aan. In de brieven komen wij er wellicht op terug, waar gezegd wordt
dat de ziel twee oogen heeft: Minne en Rede. Volgens PLASSMANN is dit ook al een beeld
van den Hemelgod met Zonne en Maan.
(3) Dit zal uit volgende paragraaf genoegzaam blijken.
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Maar zoo staan we voor een geheel andere vraag: niet meer naar de rechtstreeksche
bronnen van HAD., maar naar de wijze waarop sommige oude solare en astrale
voorstellingen in de mystiek zijn blijven voortleven. Dit is een vraag der vergelijkende
Godsdienstwetenschap. Dat daarop in bijzonderheden bevestigend mag, ja moet
geantwoord worden, zal eenieder gereedelijk toegeven; als men maar niet met de
Panbabylonisten allen godsdienst en alle mystiek uit zulke mythen verklaren wil, en
genoeg gaat letten op den verschillenden religieuzen inhoud, waarbij zulke
overgeleverde beelden kunnen te pas gebracht worden; niet alle
verbeeldingsspontaneïteit gaat loochenen, omdat iemand een trek of een beeld
gebruikt, dat men ook al in vooroude mythen aantreft, in nog oudere dan de
orphisch-mystische, omdat de mensch in zijn wezen en voelen dezelfde blijft, en zijn
verbeeldingen put uit dezelfde grootsche natuur.
e. Invloed der Apocalypse. - De zelfstandigheid, waarmee HADEWYCH heeft
gearbeid, kan best aangetoond worden door de wijze waarop zij de Apocalypse heeft
gebruikt.
Reeds heb ik terloops op invloed van EZECHIEL en van andere boeken uit de H.
Schrift gewezen. Maar in de visioenen heeft voornamelijk de Openbaring(1) HAD.'s
gezichten geïnspireerd(2).
Geheel het vertoog der visioenen ontrolt zich vóór HAD.'s oogen zooals de gezichten
vóór den blik van JOANNES: niet slechts passief staat ze toe te schouwen, zij treedt
zelf handelend op: een engel of een geest geleidt haar gewoonlijk, zij spreekt met
hem, vraagt en antwoordt, juist gelijk de ziener van Patmos(3).

(1) Het breedvoerigst totnogtoe heeft hierover gehandeld G. KALFF, Geschiedenis der Ned. lett.
I. HADEWYCH.
(2) Reeds de inleiding der visioenen kan door uitdrukkingen van JOH. zijn ingegeven, als: Fui
in spiritu in Dominica die (1, 10); et statim fui in spiritu (4, 1) et abstulit me in spiritu (17,
3) sustulit me in spiritu (21, 10).
(3) Verschillend echter van JOH. is dat HAD. meermaals zich zelf in een of anderen vorm ziet
handelen. Zoo vis. 12: de Bruid die zij ziet is zij zelf, zij ziet zich zelf omvangen door Hem
die op den zetel zat. Zoo vis. 5; 10 enz.
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Verschillende bewegingen en handelingen, die bij HAD. soms verwondering baren,
komen overeen met soortgelijke uit de Openbaring. Zij moet zich omkeeren om den
Minnaar te aanschouwen(1), die beschreven wordt met trekken aan JOH. ontleend(2).
Indien HAD. soms Engelen of God te voet valt, zoo staat dit ook een paar maal in
JOH.(3); wordt haar geantwoord: stant op, zoo klinkt dit als: Vide ne feceris(4).
Dat Jezus zich met HAD. onderhoudt, dat God tot haar spreekt, hoeft niet bijzonder
aan invloed der Apocalypse toegeschreven te worden, hoewel die vorm haar toch
eigenaardig is. Maar rechtstreeks hooren we JOH. in zijn drievoudig: habeo adversum
te, sed habeo adversus te pauca(5).
En als Jezus tot HAD. zegt, dat Hij haar een engel van de Tronen zond, dan
vernemen we een weerklank van: Ego Jesus misi angelum meum(6).
Het cosmische karakter van sommige van HAD.'s verbeeldingen zou ook uit invloed
der Apocalypse kunnen verklaard worden. Althans ook de apocalyptische verbeelding
is in vele bijzonderheden een cosmische. Waar b.v. de H. Joannes zegt: Et signum
magnum apparuit in coelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus ejus, et in capite
ejus corona stellarum duodecim (12, 1), daar wordt aanleiding voor vele dergelijke
voorstellingen gegeven.
Talrijk zijn de trekken in HAD.'s symbolische voorstellingen aan JOH.S' Openbaring
ontnomen.Zoo de schrikbarende stem door haar gehoord(7); ook de vergelijkingen
om de macht

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vis. 1, 214 vgl. JOH. Ap. 1, 12. Et conversus sum.
Zie hierover verder.
Ap. 1, 17; 19, 10; 22, 8, 9.
2, 20; 19, 10.
Ap. 2, 4; 2, 14; 2, 20. Zelfs uitdrukkingen als: ik zag, ik hoorde, hoe natuurlijk ze ook mochten
klinken, zouden toch wel door het apocalyptische vidi et audivi kunnen ingegeven zijn.
(6) Ap. 22, 16. - In de Apocalypse worden de engelen ook conservus (b.v. 19, 10) der menschen
genoemd. Overigens, dat de engelen in den dienst der menschen gezonden worden, spruit
uit de katholieke leer van den Engel-Bewaarder. Zie vis. 1, 29.
(7) B.v. Ap. 1, 10 en zoo dikwijls: audivi vocem de coelo; vox de trono exivit.
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van die stem uit te drukken(1); het ghestille voor plechtige verkondigingen(2); de
harpenslagen(3); het veelvoudig voorkomen van bliksems en donders(4).
Laten we tot meer rechtstreekschen invloed overgaan. Daaraan mogen we wel
denken bij de vermelding door HAD. van allerlei kostelijke gesteenten(5). Dat in den
hemel alles, dat Gods troon in 't bijzonder, doorschijnend is, heeft zijn mystische
beteekenis, maar werd toch mede door JOH. geleerd, waar alles perlucidum heet. Wat
gezegd wordt van den Minnaar, dat Hij op de borst droeg: alre ghelieve lief, stemt
geheel overeen met wat JOH. zoo vaak vermeldt, dat geesten op borst of voorhoofd
hun naam droegen(6).
De beschrijving der Minne(7) werd gedeeltelijk ontleend aan Ap. 1 14(8). De zetel
der Godheid, die klaarder was dan de zonne in haar klaarste macht, is bijna woordelijk
vertaald uit Ap. 1, 16(9).
De door HAD. geliefkoosde witte kleur(10) is in de Openbaring niet zeldzaam. De
kronen op het voorhoofd van Rede(11) of van Minne(12) worden bij JOH. meermaals
aangetroffen. Ook de oogen in het kleed van Rede(13) herinneren aan de vier dieren
vol oogen(14). De zes vleugelen der vieren

(1) Tamquam tubae (1, 10) tamquam aquarum multarum (1, 15) tamquam vocem tonitrui magni
(6, 1 14, 2 enz.).
(2) 8, 1.
(3) 14, 2; 5, 8; 15, 2; 18, 22 enz.
(4) 4, 5; 6, 1; 8, 5; 16, 18 enz.
(5) Men denke aan plaatsen als: et in conspectu sedis tamquam mare vitreum simile crystallo
(4, 6; 21, 11; 22, 1) pedes similes aurichalco (2, 18) qui sedebat erat aspectui lapidis jaspidis
(4, 2) of 21, 19, 20: de beschrijving van het hemelsch Jerusalem.
(6) B.v. 14, 1; 17, 5. vooral 19, 16. Vgl. vis. 13, 52.
(7) Vis. 13, 83.
(8) Vgl. b.v. et habebat in dextera sua stellas septem et de ore gladius utraque parte acutus (1,
16; 19, 15).
(9) Zie vis. 1, 223; vgl. sicut sol lucet in virtute sua (Ap., 1, 16).
(10) B.v. vis. 1. 219; 12, 30; vgl. b.v. Ap. 20, 1; 1, 14; 3, 4.
(11) Vis. 9, 12.
(12) Vis. 13, 70 vgl. Ap. 4, 4; 12, 1; 14, 14 enz.
(13) Vis. 9 ibid.
(14) Ap. 4, 6; 4, 8.
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twintig ouderlingen, eveneens vol oogen, worden door HAD. aan Gods Aanschijn
vastgemaakt(1). De zegelen, die aan de vleugelen bevestigd zijn worden met één
verminderd(2). Misschien dat de palmen in de handen der hofdames van Rede ook
gezien werden naar de palmae in manibus eorum(3).
De zeven engelen met de zeven bazuinen(4) worden veranderd in één engel die
zevenmaal op de bazuin blaast(5). De engel, die met het wierookvat vóór Gods troon
treedt(6), doet hetzelfde bij JOH.(7). De vier dieren en de ‘aer’ van van de vier dieren(8)
zijn ook, als bekend, uit de Apocalypse(9); dat die arenden zonder ophouden de
‘diepheit’ van God doorvliegen, eveneens(10). En zou de ghetrouwe en gherechte
orconde(11) niet een weerklank zijn van testis fidelis et verus(12)?
Van de symbolische voorstelling der Godheid is natuurlijk de troon en die daarop
zat navolging van de Openbaring, evenals de stoel, de zetel(13).
De zeven gaven, die onder de voeten der Minne liggen(14), en die door HAD.
verpersoonlijkt worden, hebben hun ontstaan te danken aan combinatie van enkele
plaatsen uit JOH. waar de zeven geesten van God als zeven lampen, of als zeven
horens of als zeven oogen van 't Lam, vóór Gods troon staan(15).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Ap. 4, 8.
Ap. 5, 1 signatus sigilis septem.
Vis. 9 vgl. Ap. 7, 9.
Ap. 8, 2, 6.
Vis. 4.
Vis. 7, 22.
Ap. 8, 3.
Vis. 5, 6 en meermaals in de vis. verschijnt de aer.
Ap. 4, 6, 7.
Ap. 8, 13. Andere vogels Ap. 19, 17. Vgl. vis. 11, 32.
Vis. 8, 26 en elders.
Ap. 3, 14.
Zie b.v. Ap. 4, 2; 7. 10; 21, 5: 22, 1, 3 et pass.
Vis. 13, 94.
Ap. 4, 5. Et septem lampades ardentes qui sunt septem spiritus Dei; of 5, 6: agnum stantem
tamquam occisum, habentem cornua septum et ocnlos septem, qui sunt septem spiritus Dei.
Uit den tekst van JOH. blijkt, dat HAD. de zeven gaven opvat als zeven geesten. Vandaar was
de verpersoonlijking dier gaven gansch natuurlijk.
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Het bruilolftslied van de ziel met den Minnaer(1) mag berusten op het Hooglied. Toch
wordt hiervan in het Hooglied geen bijzonder gewag gemaakt. Maar de verhouding
van Jezus tot de ziel als die van den Bruidegom tot de Bruid, is wel door de gansche
mystiek van Salomo's gedicht uitgegaan. Echter is de bruiloftviering aan het
bruiloftsfeest van het Lam met de heilige Stad ontleend(2).
Ten laatste moet, of kan, uit den invloed van JOH. verklaard worden het veelvuldig
gebruik van het woord nuwe bij HAD.(3). Wanneer de genade van God eens gedaald
is in de ziel des menschen, dan ontbloeit er in die ziel eene algeheele vernieuwing:
de adem des Heeren is als de adem van de Lente, die de sluimerende bloemen en
boomen wakker schudt uit hun winterslaap: een nieuw sap vloeit door hun vezels en
aderen, een nieuw leven ontspruit(4).
Zoo is de ziel: zij schijnt haar zelve toe als verrezen; vroeger was ze dood. Nu
God haar heeft opgewekt, krijgen alle dingen een ander uitzicht, een nieuw leven
vaart door haar. Op die wijze heeft alle mystiek, te allen tijde, de werking van God
in de ziel uitgedrukt: en is het niet werkelijk een nieuw, een hooger leven wanneer
de ziel geraakt tot het voller bewustzijn van haar zelve?
Tot slot van deze beschouwingen, laten we een plaats van HAD., waar
rechtstreeksche invloed het sterkst zich gelden

(1) Vis. 12.
(2) Vis. 12. Vgl. Ap. 21. Geheel dit 12e vis. waar HAD. zich zelf aanschouwd als een stad die
men siert, berust op een vers als: Et ego Joannes vidi sanctam civitatem Jerusalem novam,
descendentem de coelo a Deo, paratam sicut sponsam ornatam viro suo (Ap. 21, 2).
(3) Ap. Et vidi coelum novum et terram novam; Ap. 21, 1; 2, 17; 3, 12; 5, 9; 14, 3. Ecce nova
facio omnia (21, 5) was bijzonder van grooten invloed op de mystiek.
(4) Men ziet, hoe natuurlijk de vernieuwing der natuur deze vernieuwing der ziel opwekt. Een
mysticus met eenig natuurgevoel zal, voornamelijk in een tijd wanneer alle gedicht met een
natuurtafereeltje aanvangt, uit de ontwaking van bloemen en boomen een beeld zoeken voor
de vernieuwing waarnaar hij streven moet.
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doet, tegenover de plaats uit de Apocalypse stellen, waaraan zij ontleend werd:
Et CONVERSUS SUM ut viderem vocem
quae loquebatur mecum; et
CONVERSUS VIDI septem candelabra
aurea, et in medio septem candelabrorum
aureorum similem filio hominis, vestitum
podere et praecinctum ad mamillas zona
aurea; CAPUT auten ejus et CAPILLI
erant CANDIDI tamquam LANA ALBA
et tamquam nix, et OCULI ejus tamquam
flamma ignis et pedes ejus similes
aurichalco sicut in camino ardenti; et vox
illius tamquam VOX AQUARUM
MULTARUM; et habebat in dextera sua
stellas septem et de ore ejus gladius
utraque parte acutus exibat, et FACIES
EJUS SICUT SOL LUCET IN VIRTUTE
SUA. Et cum vidissem eum, CECIDI AD
PEDES EJUS tamquam mortuus. Et
posuit dexteram suam super me dicens:
Noli timere, etc. (Ap. 1, 12-18).

Ende doen seide hi: KERE DI OMME
van mi, ende du salt den ghenen vinden
dien du ye ghesocht hebs... Ende ic
KEERDE MI VAN HEME ende ic sach
een cruce voer mi staen ghelyc cristalle,
claerre ende witter dan cristael. Daer
mochtemen dore sien ene grote wijtheit.
Ende voer dat cruce saghic staen enen
zetel ghelyc ere sciuen, ende was claerre
ANE TE SIENE DAN DIE SONNE IN
HAERRE CLAERSTER MACHT, ende
onder die sciue stonden drie colummen.
- (Vis. 1, 214-224). Op die gheweldeghe
stad sat die ghene dien ic sochte ende daer
ic een met hadde beghert te sine
ghebrukeleke. Sine vorme was
onseggheleke enegher redenen: Sine
HOEFT was groet ende wijt ende KERSP
van WITTER vaerwen; Ende was
ghecroent met ere cronen... Sine OGHEN
waren aen te siene wonderleke
onseggheleec ende alle dinc treckende in
hem in minnen. ...Maer toen ickenne
sach, doen VIELIC HEM TE VOETE.
...Ende hi sede te mi: stant op, enz. (Vis.
1, 246-266).

In deze plaatsen staan in hoofdletter die woorden welke
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in beide voorkomen; enkel, zulke uitdrukkingen die niet juist hier, maar elders
gemeenzaam worden aangetroffen.
Men ziet: bij alle overeenkomst, hoe groote verscheidenheid!
Men leze nu uit de Apocalypse hoofdstukken als het 19e en het 21ste: voortdurend
zal men herinnerd worden aan soortgelijke voorstellingen of uitdrukkingen bij HAD.
Zelfs zinnen als: Qui vicerit possidebit haec et ero illi Deus et erit ille mihi filius(1),
zullen niet zonder werking gebleven zijn op de leer van onze visionnaire (en van
anderen uit haar tijd), waar de minnende ziel als een koene ridder moet strijden, en
waar de vereeniging met God als zoo innig wordt voorgesteld. Bijzonderheden uit
het 13e vis. zijn voornamelijk uit deze hoofdstukken geput.
Om samen te vatten: de invloed der Apocalypse op de visioenen van HAD. is tevens
groot en klein.
Groot, omdat men, wanneer men HAD. leest, voortdurend stuit op woorden en
uitdrukkingen, die aan de Openbaring herinneren.
Klein, omdat die invloed, ten minste rechtstreeks, meestal bij die woorden en
uitdrukkingen beperkt blijft. Men denke even na, hoe weinig echte symbolen,
beschrijvingen, enz. door HAD. zijn overgenomen. Bijzonderheden wel, maar meestal
trekken, die zoo wat door alle hoofdstukken der Apocalypse verspreid liggen.

§ 5. Objectieve waarde der visioenen
1. Hoe heeft Had. zelf die opgevat? - Wij hebben dit hierboven reeds aangeraakt:
1. Niet als genaden, die men luid moet verkondigen en openbaren. Haar schrift
was, waarschijnlijk uitsluitend, voor haar biechtvader bestemd; uit één geval blijkt
ten klaarste, hoe terughoudend zij was met het verhaal harer genadegaven zelfs
tegenover hare gezellinnen, die zich aan hare leiding onderwierpen (Zie blz. 62).

(1) Vgl. Ap. 3, 21.
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2. Zij beschouwde visioenen als genaden, die God schenkt om de ziel op te beuren
en aan te moedigen: zoo behoefde Maria b.v. geen revelatiën of visioenen, want zij
was vol van godliker Minnen ende versekert bi verwandelinghen ende bi oefeninghen
haers soens (13, 104).
3. Zij beschouwt gherechte werken van Minnen als veel hooger dan alle visioenen
en revelacien (l. 157).
4. Zij houdt zich voor ten zeerste onwaardig, dat God haar zoo groote genaden
schenkt; zij is zich bewust, dat alles een loutere gave is van Zijne liefde; zij begrijpt
niet hoe de menschen haar niet meer doen lijden en haar kunnen verdragen; zij dankt
ook innig en oprecht voor al wat Hij haar, zonder eenige verdienste van harentwege,
heeft gedaan (14, 21 vlg.).
5. Zij wil overal arbeiden, dienen en lijden om Hem ghenoech te sine ende volmaect
mensche te levene (14, 40 en passim). Om dit te kunnen, verzaakt zij volgaarne aan
andere buitengewone genaden.
2. Welk is de objectieve waarde dezer visioenen? - Moeten zij inderdaad als
buitengewone genadegaven van God beschouwd worden? Want bij visioenen als
deze vooral mag die vraag wel even opgeworpen worden.
Laten we dan even, zoover noodig, aan de leer van de H. Kerk omtrent private
openbaringen herinneren(1).
1. De H. Kerk erkent de volstrekte mogelijkheid van zulke private openbaringen
wel; maar zij kan geenszins beschuldigd

(1) De leer der theologen is daaromtrent eensluidend genoeg. Van bijzonder belang is het
standaardwerk van paus BENEDICTUS XIV: De canonizatione Sanctorum; zie 1. II, c. XXXII,
n. 11, en 1. III, c. LIII, n. 15. In het Duitsch, cfr. ZAHN. Einführung in die christliche Mystik,
Paderborn, 1908. Ook MICHAEL, S.J. Geschichte des deutschen Volkes im dreizehnten Jht.,
heeft hierover enkele juiste en duidelijke opmerkingen. In 't Fransch handelt hierover POULAIN.
Des Grâces d'Oraison, 7e édit., p. 334 vlg. - Ook D. PITRA in zijn Inleiding op het werk der
H. HILDEGARDIS, p. XVI; verder vele theologen en mystieke schrijvers, in hunne werken of
afzonderlijke verhandelingen; cfr. b.v. P. TOULEMONT in Etudes, 1866, p. 61: Révélations
privées.
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worden van te verregaande tegemoetkoming tegenover de visionnairen: hare eerste
houding in dezen is steeds die geweest van de apostelen tegenover het verhaal der
H. Vrouwen bij de verrijzenis van Christus. Echter gedraagt zij zich in dezen evenmin
als moderne rationalisten, die al zulke zaken als hersenschimmen of dweeperijen,
zonder verder onderzoek, van de hand wijzen. In dezen, als in dergelijke
geschiedkundige zaken, is hare houding geen aprioristische ontkenning.
2. Nooit verlangt zij van hare kinderen, dat zij aan private openbaringen een
toestemming van katholiek geloof zouden hechten: m.a.w. na de apostelen is, voor
de H. Kerk, de tijd der openbaringen, die met katholiek geloof moeten aanvaard
worden, uit; private openbaringen kunnen derhalve niet meer dan menschelijk geloof
vergen, volgens de regels der menschelijke voorzichtigheid en der kritiek, die ze ons
kunnen doen aannemen als probabiles et pie credibiles, zooals Benedictus XIV het
uitdrukt.
3. Zelfs wanneer zulke openbaringen door de Kerk worden goedgekeurd, al krijgen
zij daardoor eenig grooter gezag, dat wel dient geëerbiedigd te worden en dat op
zichzelf zijn bijzondere waarde heeft, daarom wordt nog geen verplichting opgelegd
ze aan te nemen als zeker of betrouwenswaardig, maar altijd slechts als probabiles
en pie credibiles: men blijft steeds vrij zulke openbaringen te gelooven of te
verwerpen. Ook al zouden die meest geloofwaardig zijn: dan zou men zich bezondigen
weliswaar tegen de historische waarheid; misschien ook wel eenigszins tegen het
gezag van de Kerk, volgens de redenen die tot die ontkenning drijven, maar geenszins
tegen het geloof, wiens voorwerp tot de algemeene openbaring, in de H. Schrift en
de kerkelijke overlevering bevat, beperkt blijft.
4. Zoo kan ook de inhoud van zulke openbaringen allerminst aangewend worden,
om vragen uit geschiedenis, natuurkunde, theologie of philosophie, enz. te beslissen.
Bewijzen uit private openbaringen afgeleid in wetenschappelijke, of zelfs
philosophische en theologische geschillen, hebben geen andere waarde dan die van
den ziener in dezen, en moeten steeds voor de zekere of ernstig gegronde gegevens
van rede of ervaring wijken.
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5. Want in de visioenen, ook van dezulken, van wien men veilig mag of moet
aannemen dat zij door God begenadigd werden, kunnen dwalingen en verkeerde
voorstellingen insluipen. Wel niet omdat God hun die zou geleerd hebben; maar
omdat na de openbaring de visionnaire zelf niet altijd meer juist kan onderscheiden
wat hem rechtstreeks werd meegedeeld, en wat zijn eigen verbeelding, onder den
invloed van persoonlijke beslommeringen en opvattingen, er uit eigen werking heeft
aan toegevoegd.
Dat die openbaringen in verbeeldingen gehuld zijn is nog geen bewijs van louter
natuurlijken oorsprong. God kan zich in dezen bij de natuurlijke gaven zijner
uitverkorenen aanpassen, waaruit ook wel volgt, dat zulke verbeeldingen uit
overgeleverde bestanddeelen, op niet altijd even dichterlijke, ja soms op bepaald
onbeholpene, zelfs leelijke wijze, worden samengebracht.
6. En in 't algemeen gesproken: dat men bij sommige visionnairen vooral natuurlijke
ontvankelijkheid voor visioenen kan aantoonen, bewijst nog geenszins dat die
visioenen geen bovennatuurlijke waarde zouden bezitten: waarom zou God zich niet
bij de natuurlijke gesteldheid kunnen aanpassen? Dit ware slechts een toepassing
van het bekende: Gratia non tollit naturam, sed perficit.
7. Met al dien wordt het in concrete gevallen zeer moeilijk, om juist uit te maken
of visioenen al dan niet aan een bovennatuurlijke werking moeten toegeschreven(1).
Echter worden door mystieke schrijvers wel eenige criteria aangehaald,

(1) P. POULAIN, Des Grâces d'Oraison, bestudeert vijf oorzaken van dwaling in zelfs vermeend
bovennatuurlijke openbaringen: verkeerd begrijpen der openbaring; verkeerd opvatten van
historische of symbolische visioenen, die maar alleen symbolische waarde hebben; vermenging
van natuurlijke bedrijvigheid met de bovennatuurlijke; wijzigingen die de visionnairen zelf
later, of die schrijvers of uitgevers er min of meer bewust aan hebben toegebracht (blz. 338
vlg.). - Verder ontleedt hij vijf oorzaken van valsche openbaringen: geveinsdheid, een te
levendige verbeelding; een ziekelijk geheugen, waardoor iemand voor waar houdt en voor
gebeurd beschouwt, wat hij zich slechts heeft voorgesteld; de werking van den booze;
uitvindingen van vervalschers (ibid. 356).

Hadewijch, Visioenen

103
doch meer van negatieven dan van positieven aard; criteria die helpen kunnen om te
bepalen dat visioenen zeker niet bovennatuurlijk mogen heeten: zulke criteria(1)
kunnen afgeleid worden uit den aard of de omstandigheden der visioenen zelf, of uit
de persoonlijkheid der visionnairen.
Zoo zal men wel aan geen bovennatuurlijken oorsprong moeten denken, wanneer
de visioenen dingen bevatten die strijdig zijn met de geopenbaarde geloofsleer, met
de goede zeden of met de eerbaarheid; zoo ze een leering verkondigen, die geen
verband heeft met het heil of de heiligheid der zielen, die slechts ijdele
nieuwsgierigheid voldoet, die kinderachtig of alledaagsch is, die strijdvragen wil
beslissen, enz.; zoo ze gebeuren in omstandigheden die God onwaardig zijn, zoo ze
aandrijven tot daden, gevoelens, werken, die hooger goed, hooger heiligheid, hooger
stichting belemmeren; zoo zij het bewijs dragen van hallucinatie, of zooals Benedictus
XIV het uitdrukt, magnis hallucinationibus respersae vol grove hallucinaties zijn.
Ook komen de visioenen zeker niet van God, zoo ze den bevoorrechten persoon niet
opwekken tot grooter heiligheid, vooral tot nederigheid, zoo ze hem ontredderen,
zoo ze hem naar meer visioenen doen streven, zonder dat hij zich hoede voor
mogelijke dwaling, zonder dat hij zich aan de leiding van een ervaren man wil
onderwerpen; zoo ze hem aanzetten tot zelfbehaaglijkheid, tot eigenzinnigheid, tot
misprijzen van anderen, enz. Want praktisch kunnen alle negatieve criteria dienen,
die helpen om te onderscheiden of een zielsbeweging wel van God komt.
Al die criteria samen, of zelfs een enkel in 't bijzonder, laten met genoegzame
veiligheid oordeelen of een visioen of openbaring als dwaling of eigen verbeelding
moet worden beschouwd. Zij laten niet toe met veiligheid te beslissen of ze werkelijk
van God stamt. Positieve criteria, zijn, behalve in 't geval van een wonder dat het
visioen komt bevestigen,

(1) Cf. POULAIN, o.c. blz. 368. Onder twee paragraphen: Sept espèces de renseignements à se
procurer sur la personne qui se croît favorisée en Neuf espèces de renseignements à se
procurer sur la révélation conconsidérée en elle-même ou dans les circonstances qui l'ont
accompagnée.

Hadewijch, Visioenen

104
moeilijk aan te geven. Toch is de afwezigheid van al die negatieve criteria samen
wel voldoende, om, vooral wanneer de visioenen zich daarvan geheel verwijderd
houden, met eenige gegronde waarschijnlijkheid tot een hoogeren oorsprong te laten
besluiten. Bevatten die visioenen niets wat God onwaardig ware, verkondigen zij
een hooge, verhevene, zuivere leering, bevorderen zij tot heiligheid, is de bevoorrechte
persoon anders genoegzaam op zijn hoede tegen mogelijke dwaling, streeft hij niet
naar zulke visioenen, maar ontvangt hij die veeleer met wantrouwen, is hij openhartig
jegens zijn zieleleider, vooral vestigt hij zich daardoor in dieper nederigheid, in
hoogere werkdadige liefde tot God en de menschen, dan zal men al niet licht verkeerd
doen ze aan Gods rechtstreeksche werking toe te schrijven. Zoo zijn de doelmatigheid
der visioenen, hunne waardigheid, te zamen met de heiligheid van den persoon, nog
de veiligste criteria's die eenige positieve beoordeeling veroorloven.
Wanneer nu visioenen in hun geheel beschouwd zich aldus als bovennatuurlijk
betuigen, dan moet daarbij nog niet aangenomen, dat ze ook in al hun bijzonderheden
bovennatuurlijk zouden zijn: dwalingen en verkeerde voorstellingen blijven ook
daarbij mogelijk, zooals hierboven reeds gezegd werd.
Om nu de toepassing te wagen op de visioenen van HADEWYCH.
Zeker komen er daarin dwalingen voor. Zoo hoeft niemand eenig belang te hechten
aan de Lijst der volmaakten, die ongetwijfeld een loutere uitwerking van HAD.'s
verbeelding is. Maar daarnaast is er eigenlijk niets in, dat Gode inderdaad onwaardig
ware: ze worden integendeel zeer hoog, zeer grootsch en edel gehouden; en zij
verkondigen de verhevenste, ook de zuiverste, gestrengste ascetisch-mystieke leer,
gebouwd als zij zijn op de grootsche idee van de beleving van den Godmensch.
Daarom zou ik, uit den inhoud alleen der visioenen, niet durven beweren dat zij
loutere verbeeldingen zijn, en geen bovennatuurlijken oorsprong kunnen hebben
gehad.
Wat nu den persoon van HADEWYCH zelf betreft, ja, dien kennen wij totnogtoe
alleen uit hare geschriften. En zoover daaruit
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blijkt, is HADEWYCH ongetwijfeld een der meest naar het hoogst strevende zielen
geweest uit ons volk, in de Middeleeuwen. Zij moest ongetwijfeld ook in haar leven
zijn geweest, wat Jan van Leeuwen haar noemt: een overheilige vrouw; en de
overlevering heeft haar ook als een beata, eene venerabilis virgo vereerd. Hare
ascetisch-mystieke leer is zeer zuiver, zeer verheven en stemt in vele opzichten met
die der beste erkende ascetisch-mystieke schrijvers overeen. Hare nederigheid,
bijzonder tegenover de visioenen, zal later genoegzaam blijken; en dat zij niet naar
visioenen streefde, niet in visioenen het hoogste zag, hebben we reeds aangetoond.
Overal elders, en bijzonder in de Brieven, verschijnt zij ons als een kerngezonde,
verheven-denkende, zuiver strevende, geniale vrouw; en in plaats van ons oordeel
over hare psychologie te laten vormen uit de visioenen, zouden we veeleer wat ons
daarin minder gezond mocht voorkomen, laten wijzigen en temperen door wat ons
over haar uit hare Brieven blijkt: het ongunstig oordeel, dat soms over hare
persoonlijkheid geveld wordt, steunt dan uitsluitend op de visioenen, en berust ten
slotte, niet zoo zeer op het vele ziekelijke dat men daarin zou ontdekt hebben, maar
veelmeer op een aprioristische opvatting, die alle visionnairen, al mochten ze nog
zulke puikvrouwen zijn als de H. Theresia, tot geestelijk ontredderden en hysterische
zenuwlijders maakt.
Kortom, ik meen wel dat HAD. door buitengewone genaden van God is begunstigd
geworden, dat zij misschien de hoogste vereeniging met God, de mystieke
bruidsvereeniging, die aan sommige uitgelezen zielen wel geschonken wordt, heeft
mogen genieten. Wat daarom niet beteekent, nogmaals, dat ook alle verbeeldingen
waarin die genaden gekleed zijn, eveneens van God zouden komen: dat kan werking
geweest zijn van haar eigen zeer ontwikkeld, geniaal dichterlijk temperament, en
God heeft zijn genaden daarbij kunnen aanpassen.
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Tweede hoofdstuk
Hadewych's leer
Dit hoofdstuk over HAD.'s leer in de Visioenen kon hier niet anders dan analytisch
zijn, daar ik mij voor mijn algemeene studie voorbehoud haar geheele leer
samenvattend te behandelen. Daarom heb ik er hier den vorm aan gegeven van een
gedachtenlijst, waarin echter de gedachten niet alphabetisch, doch om eenige groote
leerstukken geordend zijn.

A. God en schepping.
1. GOD. - Er is maar één God, 9, 51; - is eeuwig, 1, 63; 13, 12; oneindig, 6, 67; 13,
254; almachtig, en wordt meermaals gheweldich genoemd, 13, 42; onuitsprekelijk
en onbegrijpelijk, 1, 194; - is zichzelf, 3, 17; - is wezenlijke Wezen, 14, 70; God is
Al, 8, 23; Hij is al in de genieting, 5, 62; - omvangt en doordringt alles, 6, 18; buiten
allen tijd en ruimte, 6, 67; 13, 254; iets van God is God zelf, 1. 117; zoet in zijn
natuur, 1, 107; - zal in 't langste zijner eeuwigheid alle heiligen verzadigen, 13, 25;
geen nog zoo volmaakte ziel kan Hem waardig aanbidden, 7, 46; God heeft zijn
goddelijken wil, dien de mensch moet uitvoeren, z. B, 8, 9; God is Liefde, z. B, 2;
God is gerechtigheid, 5, 40; waarnaar de mensch moet opleven, 2, 5; om tot de
Godsgenieting te komen, 12, 46; Gods gerechtigheid en liefde, l. 58.
2. DRIEEENHEID. - God is één in de wezenheid zijner natuur, vandaar zoo dikwijls
enich, enicheit: Gods enicheit waar de drievuldigheid in woont, 11, 70, 74; - heeft
de kracht om te: enighen, 7, 52; de ziel moet tot Gods eneghe enicheit komen, 12,
145; met Gods - wordt de ziel omvangen, 3, 12; zie B, 5.
God is drievoudig in de personen, onderscheiden, maar één in de wezenheid, 3,
3; 12, 127 vlg.; de Zoon geboren uit den Vader als zelfstandige kennis en waarheid,
8, 83; H. Geest gaat voort uit Vader en Zoon als zelfstandige Liefde, 3, 3 en heiligheid,
l. 127. - Symbolen der Drieeenheid: zetel als schijf waaronder drie kolonnen, met
kolk der godsgenieting, 1, 220 vlg.; zoo ook
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God als Liefde, 12, 8, vlg.; zetel, op ronde schijf, bewegend in afgrond met vlammen,
12, 5 vlg.; plaats met zetel waarover kroon, 6, 12 vlg.; machtige troon, 14, 6 vlg.; de
drie hoogste koren der engelen, beeld der Drieeenheid, 5, 60 vlg.
De Vader meermaals vermeld; is als de kolom van topaas, 1, 241; beginsel der
drieëenheid, 5, 60; onthaalt en omarmt den H. Martinus, l. 100; gerechtigheid Hem
toegeschreven, l. 101; heilig, l. 82; - verliet nooit den Godmensch, 1, 419; hoe Hij
met den menschgeworden Zoon handelde, 1, 329, 348, 363; geeft kracht om volmaakte
deugden te oefenen, 1, 346, 355.
De Zoon als kolom van ametist, 1, 242; geboren uit den Vader, 8, 83; door den
H. Geest in de liefdeomarming bezeten, 3, 4; Hij is zoet, l. 81. Zie verder
Jezus-Christus, Liefde, enz., A, 3; B, 2; C.
De H. Geest kolom als vuur, 1, 239; liefdeomarming van Vader en Zoon, 3, 4; de
Liefde, 3, 13 vlg.; in 't aanschijn van den H. Geest leest de zienares alle goddelijke
wilsbeschikkingen, 3, 2 vlg. Heiligheid Hem toegeschreven, l. 127; en klaarheid, l.
83, heiligheid werk van hl. -, door de zeven GAVEN, zie D, 5, vlg.
3. JESUS-CHRISTUS. - Is God: God beteekent gewoonlijk J.-C., 1, 115, 248; 13,
44; 14, 144 vlg.; 14, 162; e.e.; Hij is ook waarachtig mensch: zijn leven als voorbeeld,
12, 113 vlg.; - heeft alle ontberingen en gebreken geleden, behalve zonde, 1, 316,
359 vlg.; - heeft zijn Almacht niet gebruikt om in die gebreken te voorzien, 1, 333;
- heeft de gaven van den H. Geest willen verkrijgen 1, 336; - heeft geduldig 't uur
der verheerlijking afgewacht 1, 328; - verlaten en misprezen, 1, 364; - aan de vreugde
der Godsgenieting heeft Hij vrijwillig verzaakt, 8, 44 vlg. Zie verder C 1-3. - Hij is
de groote Minnaar, de Bruidegom, v. 12; 14, 69; - Maker der Liefde en wezenlijke
Liefde, 14, 70, 74; - alre Ghelieve Lief, 12, 32. - Hij is de Rechter, die 't beslissend
oordeel zal uitspreken, 14, 75. Zie C, 1. 2.
4. SCHEPPING. Buiten God zijn de schepselen, 8, 108; 13, 100; 14, 31, 79, 174;
in God hebben de schepselen al wat zij behoeven, 8, 105.
5. MENSCH gemaakt, 14, 74; tot Gods Liefde, 8, 39; om God in alle eeuwigheid
te genieten, 13, 27; - bestaat uit vergankelijk lichaam en eeuwige ziel, 1, 38; de ziel
door God gemind tot hooge waardigheid, 8, 104; de ziel als beek, dra door God
gevuld, 11, 130; heeft eeuwig leven in God, z. B 1 causa exemplaris; de ziel heeft
hare krachten, zintuigen, 1, 16, Sinne, zie Wdl.; heeft Liefde en Rede, z.C. 4. D. 1.

B. Het mystieke leven.
1. CAUSA EXEMPLARIS. - De leer der causa exemplaris wordt voortdurend
verondersteld: al wat
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geschapen is werd geschapen volgens een voorbeeld, in God, in wien dit leven is;
quod factum est, in Ipso vita erat: ‘In Gods gedachte zijn de wezens werkelijker dan
in zich zelf. Want in God hebben zij een ongeschapen leven, in zichzelf een geschapen
leven.’ (S. Thom. I, 9, 18, a. 4, ad 3m). In God is ook 's menschen ware leven, van
alle eeuwigheid: daar leven wij Gods eigen leven mede, en zijn wij één met God. Wij hebben een ongeschapen en een geschapen wezen, 11, 57; vgl. 11, 193: in God
zijn wij gheheelec in allen 5, 29; in God kan daarom de zienares alle vormen, willen,
toestanden van waarheid en leugen, levensbeschikkingen lezen, vis. 2; 3; 6, 45 vlg.;
11, 22 vlg.; al hare vonnissen. 3, 8. - Zij kan zichzelve zien in hare ongeschapenheid,
en onderscheiden van haar in hare geschapenheid, v. 4; haar graad van volmaaktheid,
14, 127 vlg.; van haar wordt gezegd wat geldt van haar in hare ongeschapenheid, 1,
62 vlg.; 1, 265 vlg.: 3, 10. Uit die theorie van het exemplarisme moeten zelfs de
eenvoudigste begrippen soms verklaard; als: ons ghebreken (wat ons ontbreekt om
ons eeuwig beeld gelijk te zijn), God geniet zichzelven in ons; vis. 11, en pass.; Gods
manen; enz.
2. De LIEFDE: daartoe is de mensch geschapen, 1, 86; in haar is de voleinding van
zijn kennis en zijn streven, 1, 198, - is God, in zichzelf, 14, 164; - woont in Gods
natuur, 11, 171; 1, 17, 19. - is al, 14, 127; haar staan hemel en aarde ten dienste, 8,
23; God is de groote Liefde, 14, 29, l. 17; - is eeuwig: God heeft den mensch van
eeuwigheid bemind, 3, 13; - is onsterfelijk, l. 79; - bepaaldelijk toegeschreven aan
den H. Geest, vis. 3; - vereenzelvigd met J.-C. - z. dit woord, C; Gods aanschijn dat
der Liefde, 12, 24; 14, 125 vlg.; - zit op zetel der Godheid, 1, 245; 12, 20; - is een
Koningin, die zetelt midden in Gods aanschijn, 13, 66; - en Gerechtigheid in God,
14, 74; l. 59, vgl. 2, 6; 5, 40; 12, 100; 12, 46.
3. KRACHT DER LIEFDE. - Vermag alles, 14, 29; maakt dooden levend, armen
rijk, enz., 12, 24; - maakt menigvoudigen één, 12, 28; verbeeld door zwaarden,
vlammen, bliksemen, donder, 13, 82; - kan alles VERNIEUWEN, 12, 24; 11, 66: verderft helschen, hoedt en voedt aardschen, verheerlijkt hemelschen, l. 68; begiftigt
hemel en aarde, l. 93. - goddelijke macht, waarvoor alles moet wijken, 11, 174; maakt
machtig, 1, 426; steeds etende en brandende, 11, 127; geeft, neemt, 13, 190; doodt,
geneest, verheft, verstoot, 14, 140; wondt met hare schichten, 14, 19. Zie verder D.
3.
4. ONZE LIEFDE deelachtig worden aan Gods Liefde: Liefde uit God in ons, 14,
140. Daarom wil de mensch terug tot God, in
5. EEN-ZIJN met God: uitgegaan uit Gods éénheid, moeten wij
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terugkeeren tot die eenheid: ‘die terugkeer moet gebeuren langs denzelfden weg als
de uitgang; maar de uitgang der personen is de wijze en regel van de voortbrenging
der schepselen, en zoo moet die processio personarum ook wijze en regel zijn van
den terugkeer tot het doel’ (St. Thom. I Sent. dist. 14, q. 2, a. 2) - ‘Gods vereenigende
kracht voert ons terug in de eenheid van den samenbrengenden Vader en in de
goddelijke enkelvoudigheid’ (HUGO van St Victor P.L. 175, 937, C, D). Zoo beweegt
's menschen leven op 't rythme van het trinitarisch leven. Deze leer bij HAD.
verondersteld: daarom is de volmaakte ziel bekent dore elken persone der drivoldicheit
in die enicheit, 12, 108; één-worden verlangen der ziel, 7, 45; het hoogste, 14, 152;
in God worden alle volmaakten die de wegen volbrachten, één, 8, 13, 35. Aard;
soms beschreven als: dan is men niet minder dan God zelf, 14, 154; Gods wijsheid
kan geen scheiding meer bespeuren, 13. 190; één ontvangen worden; 12, 157; één
varen, 12, 127; één vallen, 13, 182; elders eenvoudig: in den hemel zullen wij eeuwig
met God zijn, 6, 63; God alle eeuwigheid aanschouwen, 13, 25; of een eenzijn in
den afgrond der Godsgenieting, z.B. 10. - een zelfs met S. Augustinus, 11, 104, éen
sonder differencie (maar met den Godmensch) 7, 83. Zie wdl. een, enich, enicheit.
In 't Aanschijn der Liefde worden de menigvoudigen één, 12, 28; 8, 35. Er is een
één-worden in kennis en voelen, in een gevoel van Gods tegenwoordigheid 1, 246,
387 vlg.; in den afgrond der Godsgenieting, zie ghebrukelecheit B, 10; door genieting
worden de volmaakten één, 13, 217; in die eenheid geniet men de drie wesene in de
enkelvoudigheid, l. 131; l. 59; vgl. vis. 13, 238, 199; in die éénheid, verloren in God,
blijft de ziel zichzelf, wetende en ervarende hoe God zich zelf geniet, 14, 148 vlg.
Tot die éénheid komt men door
6. GODVORMIGHEID. Zoo wordt men goddelijk, 14, 169; is men met God 7, 35;
of God, 14, 14; zoo is men goddelijk in één wezen en in één werken, 12, 139; 13,
200; wordt men God gelijk, 1, 291; de Liefde gelijk, l. 37; vis. 13. - Maar die éénheid,
geheelheid, is dikwijls eenheid met den Godmensch, door gelijkvormigheid met
Hem. Zie verder C. 1. De Bruid, volledig Godvormig, handelt op gelijken voet met
den Bruidegom, 12, 165; 1, 265; zij bezit niet slechts genade, maar den H. Geest
zelf, l. 130. Blijft toch gescheiden als Bruid en Bruidegom; ook de symboliek der
kussen, 13, 92; 9, 6 eens gheheels cussens veronderstelt Eenheid door
gelijkvormigheid: zoo Augustinus: Nulla est à Deo alia longinquitas quam ejus
dissimilitudo...similitudine acceditur ad Deum (Civ. Dei, l. 9, c. 16 - meermaals in
zijn Confessiones), HUGO van St. Victor: est unitas in una similitudine, in uno lumine
(P.L. 175, 938. A, B).
7. ENICHEIT. Zooals de drie personen wonen in de enicheit,
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11, 70, 74, zoo moet de ziel komen tot enicheit (z. Wdl. i.v.) enich comen 8, 90; du
enighe met mi enich, 8. 79; suver ende enich, 7, 27: de wegen die van God uitgaan
zijn enich in God, 8, 160; het leven waartoe uitgenoodigd, is enich, 14, 22; de ziel
wordt aangeraakt tot enighe Liefde, 8, 120; geraakt met Gods enegher enicheit bekent,
12, 145; wordt door Gods enicheit omvangen, 3, 22; kan enechleke staren in de
Liefde, 2, 14; wil in enighen gheeste met God zijn, 7, 30; eenvoudig = vereenigd: in
den gheeste gheenicht 12, 145; 9, 50; enighe gheenicht 4, 74; enichleke met God
zijn, God zoeken, 1, 166, God voelen, 1, 388; God genieten in enicheiden 1, 8, 18.
8. GEHEELHEID: in de enkelvoudigheid is God GEHEEL: metter gheheelre Godheid,
14, 83; in den gheheelen namen mijns ghebrukens, de genieting geschiedt in de
geheelheid der drie personen, 6, 102; de drie personen in de wezenheid zijn de drie
gheheele wesene l. 131; Gods Aanschijn, als van Gods wezenheid, is gheheel, 13,
138; 3, 6; de Liefde is gesierd met de drie wesene in de gheheelheit, 13, 123; Gods
gheheelheit geopenbaard, 14, 173; de wegen eindigen in God geheel 8, 8, 100; de
ziel wil God omhelzen met een gheheel cussen: de drie personen in de geheelheid
omvattend, 9, 6; gheheel behelsen 12, 114; 13, 94. God moge HAD. gezellinnen
geheel maken met ons 5, 57; in allen gheheellec 4, 29.
9. GELIJKVORMIGHEID MET GODS WIL. Die enicheit dikwijls voorgesteld
als een gelijkvormigheid met Gods wll. De ziel moet haar wil met Gods wil
vereenigen, sicut dum non erat creata (De adh. Deo, op. Alberti Magni; ed. Viver,
37, 531; eigenlijk van Jean DE CASTEL). Kleed der Bruid is kleed van enighen wille,
12, 59; 12, 92; de ziel moet kennis krijgen van Gods wil, 1, 386, 391, 400; Gods
verholen wil moet zij doen, 1, 203, 209 - hare vonnissen zijn Gods wilsbeschikkingen
3, 8; 4, 118; overeenstemming met wil der Liefde bepaalt graad van waarheid en
leugen, 2, 3 vlg. De volmaakte ziet al hare werken in Gods wil en werkt met Gods
wil, 14. 45; 14, 52. Tegen Gods wil mag men niets willen, 5, 30 vlg. De heiligen
hebben hun wil in God gevestigd, de mensch mag vrij willen, 11, 105 vlg.; dit willen
met God uitgedrukt door tegenstellingen: niets andene noch wrekene dan met God,
1, 285; haten en minnen met God, 5, 19, 54, 55; 11, 178, vgl. 12, 103; minnen en
wreken met God, l. 84; nemen en geven met God, 12, 103; doemsele en benedictie
geven, 12, 102; doemen en benediën, 6, 94; niet verwonderen over Gods daden, l.
85; al effene weghen, en alle dinc dat hare gheven l. 50; l. 90; den Minnaar zetten
op de plaats die Hem toekomt, l. 51; onderscheid zet hemel, het vagevuur, engelen,
menschen in hun plaats, 12, 85 vlg.
Tot Gods eenheid teruggekeerd, geniet de ziel God in zijn
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10. GHEBRUKELECHEIT: - een afgrond met verborgen stormen, diep, donker,
1, 174, 243; 11, 4; 12, 10, 47; met vlammen, 12, 17; 13, 140; met gerucht van groote
kracht, 13, 147 vlg., 213. Daarin vallen de zaligen, 1, 422; liggen ze verloren 12, 73;
14, 151; verzwolgen 12, 172. In zijn ghebruken is God al, 5, 62; God heeft zijn
gheheele ghebruken siere naturen in Minnen 6, 73; wegen die leiden in Gods
ghebruken 8, 56. Gods aanschijn van eweleker ghebrukenissen, 8, 11; 13, 185; 1.
139. - De ziel wil minnen en ghebruken 11, 144; een zijn ghebrukelike met God 1,
8, 248; in de drie ghehele wesene l. 131; hoe God is in - 6, 96; het een zijn met God
in - 6, 84, mogen Liefde ghebruken wie zij is, 3, 17, 25; de beschouwende ziel kan
op aarde God genieten als in de eeuwigheid, 5, 64. Er is een genieting van God in
ghevoelne 1, 380, 423; een overste ghebruken van wondere sonder redene, 5, 63.
Andere bet. van ghebruken enz. zie Wdl.
11. Schouwing? Wel komt staren enechleke in Gode voor, 2, 14; wel schouwt HAD.
in den geest, maar buiten den geest (z. wdl. i.v. en inleiding, blz. 68) blijft alleen het
bewustzijn vereenigd te zijn met God, 6, 82 vlg. - Begrippen van kennisse,
verstannissen, bekint toch zeer gewoon, z. wdl. i.v. Jesus deelt zich mede in kennisse
en in ghevoelne 1, 260. Het begrip gaat gewoonlijk gepaard met dat van kennen door
ervaring. - De hoogste volmaakten hebben kennisse ghenomen tusschen hen ende
God, hoe ghedaen hi ware 13, 165, z. aant.

C. Weg en beoefening van het mystieke leven.
1. JESUS-CHRISTUS BELEVEN in zijn Menschheid en Godheid, hoofdthema
der Visioenen, zie blz. 59. De Godmensch heeft 's menschen leven geheiligd, 1, 115;
de ziel moet nu Christus beleven, in zijn Menschheid, ten volle, van de Boodschap
af tot de Hemelvaart, 12, 112 vlg.; 13, 219, 251; parallelisme van beider leven, 1,
396; 13, 251. - Deze leer een nieuw gebod door Jezus opgelegd, 1, 289 vlg.; 11, 196
vlg. Christus' Menschheid beleven, weg ter vergoddelijking, 7, 34; vis. 5 geheel;
men moet de Menschheid ter Godheid minnen. 11, 193; dit het waardigste leven, 11,
201; zoo deelt God zich ten volle mee, 13, 41, de ziel zal den Godmensch in eenre
const smaken: menschheid en godheid, 14, 162; menschelijke en goddelijke Liefde
becoren in enen wesene, in eenre naturen 14, 80, in ere naturen smake onghesceden
metter gheheelre godheit, 14, 82.
2. LIJDEN: Christus volgen in zijn MENSCHHEID: LIJDEN, ontbering, arbeid, enz.;
zie 1, 88, 130, 135, 179, 281, 291, 350; 3, 15; 4, 90 vlg.; 6, 99, 7, 23, 34, 38; 8, 61;
9, 60; 10, 59; 11, 188; 12, 13; 13, 218; 14, 15, 95, dit heeft HAD. voortdurend
verlangd, 14, 14; met
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ghearbeider en gheanxender Liefde beleeft men den Godmensch, 14, 174; daarom
zal men willen lijden; lijden ten volle om met Christus te zijn, 14, 15 vgl.; behoorende
tot Christus' mystieke lichaam moeten wij met Hem lijden, sterven en verrijzen, 1,
130 vlg.; 5, 17; 12, 112 vlg., 13, 18 vlg,; het deugdbeoefenen is een doghen lijden,
z. wdl. i.v.
3. Christus' Menschheid is ook VOLMAAKTE DEUGDBEOEFENING. Zie 't
verloop van vis. 1: uitbeelding der volmaakte deugden; Christus naleven aldus, 1,
351; grootste zorg dat er niets van ontbreekt, 1, 127; 9, 44; grootste smart dat iets
ontbreekt, 4, 104; aan 't Bruiloftskleed, kleed van volmaakten enighen wille, prijken
de volmaakte deugden, 12, 58. - REDE met haar hofjoffers moet zorgen, dat de
deugden volmaakt beoefend worden, 9, 43. 't Gebod van deugden voert tot 't genieten,
12, 149; zoo wordt men met God vereenigd, 1, 356. Werken van deugden overtreffen
visioenen, 9, 50; 12, 93, l. 157. - De drie goddelijke deugden: geloof, 1, 189; 12,
65; hoop, 1, 189; 12, 67; liefde, voortdurend z. D; bijzondere deugden: opgesomd
in vis. 1, vis. 12; zie inhoud; daarbij de hofjoffers van Rede: Vrees, Onderscheid,
Wijsheid; z. 9, inhoud; maat houden, 1, 146; gelijkmoedigheid, 14, 96. Karitate
naastenliefde, 1, 313, 319; 12, 73 vgl. 11, 156 vlg. Ootmoedigheid vooral aanbevolen:
hare grondslagen, 1, 53; l. 35; 14, 26; uitwerkselen, maakt de ziel waardig om God
te ontvangen, 12, 82; begeleidt tot volmaaktheid, het 13e vis., zie inhoud, Deugdbeoefening in drievoudigen graad, 1, 163 vlg. z. inh.
4. REDE moet de ziel leiden tot Liefde, vis. 9, z. inh. - Rede nl. door God verlicht,
1, 74; mededeeling van de goddelijke Rede, 6, 71; 13, 167, moet de regel der ziel
zijn, 12, 98. Is als een Koningin met drie hofjoffers, v. 9. Onderscheid wordt geleid
door Rede. 1, 74; is in alles noodzakelijk, 1, 79; zet elk wezen in 't zijne, 12, 85.
Rede moet wijken voor Liefde, v. 9. Wie den scerpen raet des gheestes wil volgen
tot het einde komt niet tot volle Liefde, 8, 117 vlg.

D. Liefdebeoefening
1. LIEFDE DER ZIEL. Mededeeling van Gods Liefde, 14, 140; de ziel. daarom
ook Minne, Liefde geheeten, zal niet minder dan Liefde zelf willen zijn, 1, 216, 112
vlg. - in alles Liefde voldoen, door deugden, z.d.w. 't Derven van Minne, van alle
gedeeltelijke of lagere Liefdegenieting, 't beste middel om de Liefde geheel te
verkrijgen, 4, 120; 8, 37; ellendich willen zijn, z.C. 2; dolen in Liefde, 11, 21;
troosteloosheid vordert meer dan vertroosting 8, 61. - Begherlike Minne 7, 10; stille
M., vis. 13; sinkelike M. l. 81.
2. GRADEN in het Liefdeleven: L. dragen, gevoelen, zijn, 1,
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153 vlg., dragen zoolang de genieting ontbreekt, 14, 17; wie Liefde ten volle gedragen
heeft wordt moeder der Liefde als Maria, 10, 59; 13, 18, 219; l. 162. - Vier WERKEN,
waardoor Christus' Menschheid best beleefd wordt, v. 4; vijf UREN of WEGEN, v. 8.
3. SYMBOLIEK VAN HET LIEFDELEVEN. - Is een strijd 8, 101; men zal stout
zijn recht zetten tegen Liefde, l. 47; wat overwinnen is, 13, 55. De minnaar kimpe 8,
100 vlg.; wighe. 14, 171. Moet edel, fier, vrij, krachtig zijn, z. wdl. i.v.; nederheit
schuwen, z. i.v. Voornaamste deugd van den ridder-minnaar. Trouw: verduldige, 1,
179; geheele, 4, 52; onwankelbare, 12, 70; opperste trouw der goddelijke Rede van
krachtige Liefde, 13, 46. Paradoxaal ontrouwe, 13, 187; l. 54.
Een HUWELIJK; Bruid, Bruidegom, cussen, behelsen in wdl.; een BAN, z. ellendich;
een BRAND, b.v. 2, 14; 12, 17, 22; 13, 82, 140, 151; een MANEN van schuldeischers.
vermeld, 13, 184 vlg.; HONGER, z. eten; LiefdeSCHICHTEN, 6, 31; 14, 19.
4. OREWOET in 't streven naar de Liefde, vermeld eerst 14, 2, 54; onghedurecheit,
z. i.v.
5. ZEVEN GAVEN van den H, Geest oetenen hun werking uit vooral in 't liefdeleven,
maar die werking niet bepaald: in 't leven der ziel van Christus, 1, 326 vlg; van Maria,
13, 102, vóór den voet der Liefde, 13, 94; zijn zeven teekenen van Liefde, 13, 179;
om volmaakte deugden te beoefenen, 13, 102.
6. GODS AANRAKING die onophoudelijk geheel liefde doet eischen, verder
noodig, 13, 184. - In andere plaatsen schijnt het woord gherinen niet technisch
gebruikt, z. wdl. Passieve Godservaring bedoeld? 9, 61.
7. GRATIE noodig tot Liefdeleven: veronderstelt uitverkoren te zijn, 1, 201; Gods
vonnisse over de ziel; 11, 183; HAD. verbaast over hare voorbestemming, 14, 26;
Liefde verkiest minderen, verstoot meerderen, enz. 14, 141. - Genade schijnt te
beteekenen: mededeeling van Gods werking, in beperkte, geschapen mate, tegenover
de mededeeling van God in zich zelven: l. 299 vlg.; gracie ghebruken, waardoor
God een weinig zijn goedheid toont, 5, 23, 26; moghentheit, die hooger is dan gracie,
14, 106. Zoolang de ziel niet Bruid is. bekent zij genade, 12, 45, 166, De volmaakte
minnaar bezit den H. Geest zelf, l. 121; in lichaam en ziel, l. 160. - GENADEMIDDELEN
in HAD.'s leven, zie daar (communie, mis, officie, vereering der heiligen. Vlg.
hoofdstuk.
Weg der geboden en weg der evangelische RADEN, 1, 118; 4, 93.
8. VRUCHTBAARHEID van het mystieke leven: HAD. moet haar kennis van Gods
wil mededeelen, 1, 392; 8, 68; zij leidt gezellinnen,
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v. 5; moet ongheleidde leiden, 8, 104; zij wil allen dienen, 1, 425; z. Karitate, bezorgd
om gebrek in Gods dienst bij anderen, 1, 127, heiligheid troost God over zondaars,
1, 104; sterven met Christus om zondaars, 1, 314; zondaars helpen en redden, 5, 32,
45; 11, 156 vlg., lijden om lauwheid van anderen, 8, 68, verder leven om anderen,
13, 243. - De vruchtbaarheid der ziel in de mystieke vereeniging geschetst in de
vruchtbaarheid harer bruiloft, v. 10; het geoof aan de waardigheid waartoe de ziel
in die vereeniging verheven wordt kan zondaars redden, 8, 87; 10, 47; de liefde
begiftigt hemel en aarde, l. 97.

E. Bijzondere leerstukken
1. HEILIGEN. Heilig, als naam van den H. Geest, beteekent de volmaaktheid waarin
de drie Personen wonen, l. 127. - De gheheilechde van Minnen helpen de Bruidstad
sieren, 10, 9; ontvangen uit de Bruidviering toevallige levensvernieuwing, 10, 45;
HAD. heilich in God, 8, 88; heylech en enich tot God komen, 8, 90. - De heiligen
hebben hun wil in God en kunnen niet meer verlangen, 11, 110; zijn met God in den
hemel, 6, 63. Vreugde der heiligen en hoe HAD. hen beminde, 11, 134 vlg. In alle
eeuwigheid verzadigd door Gods aanschijn, 13, 25. Onder de heiligen heeft HAD.
een bijzondere devotie tot:
Maria. Zij is de eerste der volmaakten, l. 1; 13, 218; hare ootmoedigheid, 13, 173:
zij had stille Minne, en pleegde geen revelacien in haar leven, maar had aan haar
Zoon den hoogsten hemel, 13, 104. Zij is de volmaakte moeder Gods en voorbeeld
van alle minnenden, die moeder Gods willen worden, 13, 16. HAD. heeft visioenen
op Assumptiedag, 5 op O.L. Vr. Geboorte, 9, 3, den zoeten Johannes EVANGELIST,
5, 7 zag in gelijkenissen, 5, 8, als arend, ibid.; 12, 35, 150. HAD. heeft een visioen
op zijn feestdag, 10, 1; is de derde volmaakte, l. 3; komt den h.Augustinus troosten
l.45.
De vier EVANGELISTEN, 10, 29; 12, 33 vlg., 153. Joh. BAPTISTA 2de volmaakte, l.
2.
Apostelen: van hen wordt vermeld: de h. PETRUS: na zijn visioen op Thabor heeft
hij nooit meer gelachen, 14, 90; 5de volmaakte, l. 8. H. JACOBUS l. 10. Drie apostelen
hebben hun eersten ijver verloren, l. 19. H. Augustinus: met hem ziet HAD. zich één,
vis. 11; zijn streven naar Liefde, zijn Ontrouwe l. 31 vlg. Andere heiligen, zie lijst
der volmaakten. JACOB de aartsvader als symbool der volmaakten, l. 234. H. PAULUS,
l. 134.
2. ENGELEN verdeeld in ordenen, 12, 88 genoemd worden: tronen, 1, 29; tronen,
cherubijnen, serafijnen, 5, 5, 60; serafijnen met hun volmaakten, 13. 14 vlg.; l. 185
engelen leiden HAD., 5, 13 later met den Geminde één, 5, 72; 6, 22; Zij wonen in
verschillende hemelen, 5, 60. Zij dienen de menschen, zie aant. bij 1, 29. Zij dienen
als boden onder godgewijden, l. 184.
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3. GEESTEN. Auriola en eunustus 10, 8; ghecierde -e, 13, 43; verholen minnende
geesten van menschen, 11, 19; allerhande - 8, 109; dienen als boden onder
godgewijden, l. 184; wie Lucifer is, 5. 20; een gruweleke geest, 4, 6.
4. ZONDAARS. zijn in loghenen 2, 8; zijn vreemde en verre van God, 11, 160; zijn
dood, 10, 19, 47; zij behooren ter helle, 5, 35, dolen uit de Liefde en kunnen er nog
heerlijker toe terugkeeren, 6, 50. Zie D. 6: vruchtbaarheid, HAD. en de zondaars.
5. Afzonderlijke kategorieën van personen, MONNIK een, l. 180; GRAUW-MONNIK
een, l. 170; PREDICAER in Denemarken, l. 215; HEREMIETEN Constans, l, 105: Eligius
te Jerusalem, l. 171; zeven te Jerusalem l. 195; vijf in Engeland, l. 204; KLUIZENAARS
Honorius, in zee, l. 179; zie heremieten; KLUIZENARESSEN Maria, l. 173; Mine, in
Sassen, l. 176; twee in Engeland, l. 294; een in Middelburg, l. 209; in Bohemen, een,
l. 218; te Parijs, l. 223. BEGIJNEN Helsewint van Vilvorden, l. 188; begijn gedood, l.
173; drie in Vlaanderen, l. 206; twee in Zeeland l. 208. NONNEN Maria, eerst non, l.
174; twee in Vlaanderen, l. 206; drie in 't Land van Loon, l. 217. MANNEN twee in
Thuringen, l. 200; drie in Brabant, 2-2; verborghen manneken in Zeeland, l. 210;
vergeten meesterken te Parijs, l. 220. PRIESTER in Zeeland, l. 280; verstooten priester
in Holland, l. 212; in Friesland, l. 214. JONKVROUWEN Ver Lane, van Keulen, l. 182;
drie te Jerusalem, l. 196; zes in Brabant. l. 202; twee in Engeland, l. 205; twee aan
genen Rijn, l. 225; VROUWEN Oda, van Keulen, l. 186; drie in Thuringen, l. 201;
twee weduwen in Brabant, l. 203; weduwe in Zeeland, l. 210; in kluis te Parijs, l.
223. JODIN vermeld, Sara, l. 180.
6. UITERSTEN. DOOD stervensdag, levensdag, 3, 21: na den dood houdt de
verdienste op, 11. 105 vlg. OORDEEL Christus is de groote Rechter, 14, 74; zwaard
des Oordeels in linker hand der Liefde, 6, 64. VAGEVUUR meermaals vermeld, 12,
87; 14, 137; zielen uit het vagevuur verlossen, 5, 32; 5, 47. HEL meermaals vermeld,
12, 87; 14, 137; dood, 6, 66; eeuwig gezelschap, 6, 37; verdoemden verlossen? 5,
33; helsche doden in purgatorien senden, 5, 47; levende helsche, 5, 49; Lucifer, 5,
20, 41. HEMEL meermaals vermeld, 12, 86; 14, 136; daarin zullen allen samen zijn
eeuwig met de Liefde, 6, 62; de zaligheid is: Gods aanschijn in 't langste zijner
eeuwigheid te aanschouwen, 13, 25; verscheidene hemelen:
7. COSMOGONIE. z.v. 4; verscheidene hemelen, 4; 5, 3; opperste hemel der
Serafijnen, 13, 13. - Onderscheid weert met twee palmen 't gestof van dagen en
nachten, van zon en maan, 9, 25; tijden, v. 8.
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F. Allegorie en symbool
1. VERPERSOONLIJKING. De sterke drang naar verpersoonlijking voert tot
allegorische personnages: Hofjoffers van Rede, 12; stoet van deugden, 12, 52; Gebod
van dogheden, Ghebruken van Minnen, 12, 147; geesten: auriola en eunustus, 10,
5; mestroeste die spreken, 9, 103; wee dat roept, 5, 14. - ALLEGORIE in de visioenen:
de boomgaard der deugden, vis. 1.
2. SYMBOLEN. Alle visioenen min of meer symbolisch, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zie
inhoud. Vgl. blz. 71 vlg,.
SYMBOLEN DER GODHEID: schijf met zetel op drie kolonnen, boven afgrond, 1,
221 vlg.; 12, 4; zetel op machtige plaats met kroon, 6, 12; waarop Minne zit in Gods
Aanschijn, 13, 66; troon, 14, 6; afgrond der godsgenieting, 1, 175, 221; 12, 4; 13,
257; machtsgebied van den Minnaar, 11, 3, 85; 12, 23, 47. Zie ghebrukelecheit; de
drie hoogste hemelen, 5,60; steenen beelden der goddelijke personen, 1, 237; 12,
14; phenix beeld der Godsgenieting, v. 11; arend symbool van de ziel, 11, 30; van
Joh. Evangelist, 6, 7, 47; 10, 12; 12, 35.
Aanschijn gewoon symbool: van den Geliefde, naar apocalyptisch model, 1, 246;
van den H. Geest, waaruit alle verstannisse komen, alle vonnisse gelezen worden,
waaruit vreeselijk-machtige stem weerklonk, 3, 3; van God als Liefde, waarin alle
aanschijnen gezien worden in alle vormen en levenswijzen, 6, 43; de voorstelling
gaat over tot die van den Godmensch zelf, met in de rechter hand de gaven zijner
zegeningen, in de linker, 't zwaard des oordeels en de hel, 6, 60; aanschijn van eeuwige
genieting, waarin wegen geheel uitloopen, 8, 9; onuitsprekelijk schoon, als vurige
vloed, 8, 30: met groote stem sprekende uit dien vloed, 8, 33; zulke stem ook uit
aanschijn onzichtbaar, 10, 54; Aanschijn van God, als van aller Ghelieve Lief, 12,
20; met vlammen er onder, kracht zijner oogen als kracht der Liefde, 12, 28. Aanschijn
van God, als Liefde, met drie paar vleugelen, waarin de volmaakten worden
opgenomen, 13, 25 vlg. met dan weer in dit Aanschijn de Liefde gezeteld, als
Koningin, 13, 83; met oogen vol vlammen, uit den mond bliksem en donder, zoo
doorzichtbaar dat men er alle wonderbare Liefdewerken in zien kan, met in haar
uitgestrekte armen alle liefdediensten, met hare linkerzijde vol ghehele cussene, haar
lichaam vol wonderen, vóór hare voeten de zeven gaven, daarvoor een zetel. Het
Aanschijn heet: ghehele anschijn der ewigher Godheit, 13, 238; daarin erkent de
zienares alles: het heeft hoogte, wijdte, diepte, 13, 252; Aanschijn van den Maker
der Liefde en Rechter, te midden van Gods troon, op zetel, symbool van de eenheid
van Menschheid en Godheid, 14, 77. Aanschijn der Liefde, zich openbarend in
verschillende vormen volgens ontwikkeling der ziel, 14, 125; de zienares heeft
dikwijls
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in vervoering gelegen voor 't Aanschijn der Liefde, en dikwijls buiten den geest, 14,
147: een stem van groten dondere spreekt uit het Aanschijn op den troon, 14, 167.
Dit Aanschijn doorzien, men kan er in zien alle wonderdadige werken der Liefde,
12, 154; 13, 85; 14, 43, 52.
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Derde hoofdstuk
Hadewych volgens de visioenen
In deze lijst heb ik samengebracht alles wat er uit de Visioenen kan worden afgeleid
voor de kennis van HAD.'s tijd en persoonlijkheid. Ook deze lijst is louter analytisch,
bedoeld als grondslag voor de later in de Algemeene studie te verschijnen
samenvatting over haar. Daarom wordt hier ook niet over de beteekenis der vermelde
bijzonderheden uitgeweid. Intusschen verwijs ik naar mijne opstellen daarover, in
Dietsche Warande en Belfort: 1908. Was Hadewych de ketterin Blomardinne?
1920-1921 verscheidene studiën over HADEWYCH in opstellen: Uit de Geschiedenis
van onze Middeleeuwsche letterkunde; 1921, 132: wanneer heeft Hadewych geleefd?
vervolg, blz. 309: Heer Hendrik van Breda; blz. 441: De geestelijke atmosfeer van
de lijst der volmaakten; 1922, blz. 480, Hadewych, vervolg 622; en 1923, blz. 84.
1923, blz. 1138, Hadewych en Eckart; 1924 Jan. en Febr. Was Hadewych de
gelukzalige Helwigis de So Syro. Zie verder: Tijdschrift voor Nederl. Taal en Lett.
dl. XL, afl. 1: Hadewych en de ketterin Blommardinne.
1. Hadewych's tijd. - De eerste Zondag na Sinxen heet nog niet
Drievuldigheidszondag, (1, 1)(1).

(1) Cf. aant. bij die plaats. DURANDUS († 1296) schrijft reeds in zijn Rationale 1. 6, c. 114: In
plerisque locis in octava Pentecostes fit festum sanctae Trinitatis. Uit het leven van de hl.
Lutgardis blijkt dat te haren tijde te Aquiria dit feest reeds gevierd werd, en nog wel gelijk
nu op Zondag na Pinksteren (AA. SS. Jun. III, 260, C). Maar sedert 1230 was het feest
algemeen in de Cistercienser-orde. Elders echter werd het feest niet altijd op dien Zondag
gevierd. Toch dient nog opgemerkt, dat HAD. het feest hoegenaamd niet schijnt te kennen:
zij vermeldt het nergens, wat in alle geval vreemd is voor zulk een vereerster van de hl.
Drievuldigheid. Cf. verder voorloopig Kirchenlexicon i.v. Dreifaltigkeitsfest.
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HAD. leefde bij een kerk(1), in een tijd, toen de communie onder beide gedaanten nog
algemeen gebruikelijk was, (7, 70 vlg.).
HAD. noemt volmaakten die vóór haar tijd geleefd hadden; een der laatste is de
hl. Bernardus (1091 - 1153; heilig verklaard 1174) van wien zij zegt weinig te weten,
hoewel die heilige al vroeg in de 13e eeuw ten onzent ook door zijne geschriften
bekend was.
HAD. noemt enkele reeds gestorven tijdgenooten op: o.a. een ver Leyse, mijn vrouw
Nazaret; een Hendrik van Breda een meester robbaert, die een begijn liet ter dood
brengen.
HILDEGARDIS, een groote visionaire, wordt op die lijst onder de gestorven
tijdgenooten vermeld. Ze wordt nog niet Sinte genoemd(2).

(1) Cf. vis. 7, Alg. Beschouw. Over de communie onder beide gedaanten nog het volgende:
Omstreeks 1245 reeds zei Alexander van Hales: Bene licet sumere corpus Christi sub unica
specie panis tantum, sicut fere ubique fit a laicis in ecclesia (tract. de sacram., q. 4, par. 3).
De hl. Bonaventura veronderstelt hetzelfde. De hl. Thomas echter zegt niet in plerisque,
maar in quibusdam ecclesiis observatur ut populo sanguis sumendus non detur. (IIIa, q. 80;
a. 12) Alexander de Hales spreekt meer van de Noordergewesten. In 1261 schreef het
algemeen capittel der Cisterciensers als algemeene wet voor wat reeds als gebruik gold: quod
monachi conversi et moniales Ordinis, exceptis ministris altaris, ad calicem more solito non
accedant. En reeds in de twaalfde eeuw schijnt de communie onder de gedaante van brood
alleen, in Brabant te zijn opgekomen. Zoo Rodolphus abbas Si Trudonis, ca. a. 1110. In het
leven van Maria van Oignies, (begin dertiende eeuw dus), te Nijvel, wordt vermeld dat zij
na de communie wijn dronk, maar als ablutie: post Corpus Christi vinum sumebat in ablutione
(AA. SS. Jun. IIII, 642, E). Voor alle bijzonderheden desaangaande bepaaldelijk in Brabant
houd ik mij ten zeerste aanbevolen.
(2) Wel is waar staat er juist bij HILDEGARDIS niets waaruit blijkt dat zij nog een tijdgenoote
was, dan alleen de vermelding onder tijdgenooten. Maar is het ontbreken van Sinte dit niet?
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Zij noemt in die lijst geen enkele van de groote mystieke heiligen uit de eerste helft
der dertiende eeuw(1); zij noemt ook geen enkele der vlaamsche mystieke heiligen
uit dien zelfden tijd; de laatste bekende heilige dien zij noemt is de hl. Bernardus.
HAD. leefde in een tijd van vlijtige beoefening der Minnenmystiek. Terwijl er
slechts 20 (of 29) volmaakten vóór haar tijd hadden geleefd, telt haar tijd er 56 (64).
Dit mystiek leven werd beoefend, niet alleen door religieuzen in kloosters, maar
vooral door jonkvrouwen, vrouwen, weduwen, mannen, priesters, kluizenaars,
kluizenaressen, enz., die buiten de kloosters zich toelegden op een ernstig Minneleven.
Onder de aanhangsters dier beweging noemt HAD. bepaaldelijk begijnen (1. 188,
193, 206, 208). Dit woord wordt niet als spotnaam gebruikt. De meeste namen zijn
namen van afzonderlijk wonenden.
Al deze bijzonderheden kunnen alleen verklaard worden vóór het midden der 13e
eeuw, op zijn laatst 1260.
2. Hadewych's uitwendig leven. - 1. Onder hare bekenden en vrienden telt zij
adellijken (l. 174). Zij kan dien HENDRIK van Breda een boodschap opdragen voor
een vriendin in Saksen (l. 176). Zij heeft geestesverwanten in Saksen (l. 176) in
Bohemen (l. 218); een meester in de godgeleerdheid van haar bekenden woont te
Parijs (l. 220).
2. Op een Driekoningendag was zij negentien jaar oud (6, 1, 32); was zij misschien
op dien dag geboren?
3. In den tijd der visioenen verbleef zij bij een kerk waar het kerkelijk officie werd
gehouden: zij is tegenwoordig bij het morgenofficie (7, 2: 9, 1) dus bij een
kloosterkerk of een collegiale Kerk.
Dit officie werd gehouden in den dageraad; de metten hadden drie nocturnen, elk
met drie lessen (vis. 9)(2). De communie kan haar te haren bedde gebracht worden
(1, 3).

(1) Het is b.v. zeer vreemd dat zij niet gewaagt van den hl. Franciscus van Assise, laat staan van
den hl. Dominicus.
(2) HAD. volgde dus het het Breviarium romanum. niet het breviarium monasticum, dat vier
lessen per nocturne heeft. Hare kerk was dus geen Cistercienser- noch Benedictijner-kerk.
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Maar om naar de kerk te gaan moet zij ‘buiten onder de menschen’ komen (1, 5),
wat moeilijk kan gezegd van een in een klooster verblijvende zuster, die slechts uit
hare cel naar de kerk hoefde te gaan. Op een Sinxendag ‘zong men metten in de kerk
en ik was daar’ (7, 1). Zij woonde dus het officie bij uit vrije beweging (anders
diende: en ik was daar, niet bijzonder vermeld). Zij woonde niet in een klooster, dan
ware ‘in de Kerk’ overbodig.
4. Hare geestesverwanten leven meest buiten de kloosters in de extatische
beweging.
5. HAD. schijnt, in den tijd der visioenen, steeds op de zelfde plaats te hebben
verbleven: een plaats die de bestemmeling wel kende, waar zij nog verbleef toen zij
schreef, en die dus niet nader moest bepaald worden.
In den tijd der vis. verbleef HAD. dus buiten een klooster, bij een kerk waar 't
officie werd gehouden, afzonderlijk of in een vrije genootschap, in een woning die
zij verlaten mocht om uit te gaan.
3. Hadewych's uitwendige levensloop en levensbij-zonderheden. - a. Misschien
geboren op een Driekoningendag? (6, 1, 32). Van haar prilste jeugd was zij door God
aangetrokken geworden (11, 36). In hare jeugd reeds had ze visioenen en
buitengewone genadegaven (1, 8-12; 1, 310; 6, 1). Ja, meer dan eenig ander was ze
toen begenadigd geworden (reeds in vis. 1, 373). Ook had ze zich van toen af reeds
van de wereldsche menschen afgekeerd (1, 385). En groote vrijwillige
lichaamskastijdingen beoefend (1, 310); belofte van kuischheid afgelegd (1, 100,
108) en van standvastige trouw trots alle lijden (1, 183). Oefende zij eenig handwerk
uit? (1, 310-313 die trouwe van dinen handeghewerke) of werken van barmhartigheid
(2, 313). Zij heeft wonderen verricht: vier doode zondaars opgewekt (5, 53; 14, 106
z. aant.). Maar aan zulke buitengewone gaven heeft ze al vroeg verzaakt, om alleen
naar geheele Liefde op te streven (1, 372-381). Tegen haar aangedaan onrecht was
ze wel eens in opstand gekomen (1, 283). Aan geestelijken hoogmoed had zij, uit
onervarenheid, geleden, maar Christus verzekert haar dat dit voorbij is (5, 20-30).
b. LEIDSTER. - Al vroeg heeft zij anderen in de Liefde
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geleid (1, 392). Daarin heeft ze toen reeds grooten ijver aan den dag gelegd (1,
394-397). Hare gezellinnen vormen met haar een soort gezelschap, wat haar toelaat
te spreken van donsen (5, 16, 57). Zij is bereid de genieting van hare volmaaktheid
in de zaligheid nog uit te stellen om hare gezellinnen te leiden (13, 243). Zij wordt
uitgezonden om anderen te leiden (1, 391; 8, 104; 13, 243). Ook heeft zij verre
betrekkingen: (l. 176; 179; 182, 186, 218, 220).
c. VERVOLGINGEN. - Aan het slot van vele visioenen worden haar vervolgingen
en verdrukkingen beloofd (1, 396; 6, 99; 8. 124; 10, 65; 13, 242). Zij zal vreemd
worden en versmaad onder de menschen: allen zullen haar verlaten; niemand zal nog
met haar willen dolen in haren nood; zij zal niet meer weten waar een verblijfplaats
te zoeken (1, 298 vlg., toch dient dit niet alles letterlijk opgevat: meer symbolisch,
als uitleving door haar van Jesus' leven). Zij zal versmaad worden en niemand welna
zal haar sparen (8, 53). Ook heeft zij onmenschelijk veel onder de menschen geleden
(10, 63 vlg.). De wereld zal haar nauwelijks laten leven (13, 248). God heeft haar
steeds veel lijden beloofd (14, 37). Daarom verwondert zij er zich over dat zij niet
meer te lijden heeft en dat de menschen haar ontzien (14, 33 vlg.).
d. OEFENINGEN VAN GODSVRUCHT. - Zij leeft het volle liturgische leven
mede der Kerk: zij is tegenwoordig bij het kerkelijk officie (5, 1; 7, 2; 9, 1; 13, 1);
zij woont de hl. mis bij (4, 1; 12, 2). Zij had een vurig verlangen naar de hl.
Communie, die zij ten minste op Zon- en Feestdagen gewoon was te ontvangen (1,
1; 6, 3; 7, 21 vlg. met 7, 57). Hare visioenen staan in verband met de feestdagen der
Kerk. Zie verder hare Liefde tot Christus, Maria, heiligen enz. in
GEDACHTENLIJST.
e. WERKEN VAN BARMHARTIGHEID. - Sommige plaatsen schijnen te
veronderstellen dat HAD. en hare gezellinnen werken van barmhartigheid beoefenden
(2, uitwendig leven); maar nergens wordt bepaaldelijk gezegd welke. Verpleging van
zieken? Zij wordt vermaand allen gelijkmoedig in hun nood te helpen (1, 424).
KARITATE getuigt van haar dat zij haar heeft beoefend van buiten en van binnen,
en dat zij om haar rijke gaven heeft meegedeeld (12, 73).
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Vooral heeft zij gewerkt voor de ZONDAARS: hare groote vrees was dat de menschen
God niet genoeg zouden dienen: daarom was zij bereid voor dezulken met Christus
te sterven (1, 127). Zoo zij door overmoed gezondigd heeft, dan was 't om zondaars
te redden (5, 30; 14, 105). Zij lijdt om de zonden van anderen en om de schade die
de zondaars daardoor lijden (8, 68). Hare karitate tegenover de zondaars heeft haar,
na Minne, de grootste smart veroorzaakt: zij had allen willen opvoeren tot dezelfde
liefde waarmede zij God beminde; zij kon niet gedoogen dat iemand God minder
zou beminnen dan zij zelf, en ware bereid geweest Gods toorn te trotseeren en de
zondaars lief te hebben opdat zij Gods Liefde mochten smaken (11, 156 vlg.).
4. Had.'s inwendig leven; hare ziel. - a. LIEFDE is de hoogste drijfveer; (blijkt uit
alles; vgl. Gedachtenlijst B).
b. LIEFDE TOT CHRISTUS. - In de vis. openbaart zich een ziel, die met al hare
krachten uitsluitelijk één groot levensdoel nastreeft: het hoogste te bezitten, God
zelf, de Liefde. Maar de Liefde is voor haar Jesus-Christus, de Maker der Liefde en
wezenlijke Liefde (z. Gedachtenlijst B, C). Daaruit blijkt HAD.'s hartstochtelijke
Liefde voor den Godmensch: zij behoort onder de vurigste Minnaars van Christus.
Alles heeft zij opgegeven, om alleen de Liefde toe te behooren en te bezitten (1, 372
vlg.). Zij kon niet wel gelooven, dat eenig mensch Jesus meer beminde dan zij, hoewel
hare nederigheid haar ingeeft dat anderen Hem even zoo vurig beminnen (11, 113).
Die liefde is geen louter gevoel, maar zelfbewuste daad: onophoudelijk streven naar
de volmaaktheid opdat haar geen deugd van Jesus' deugden zou ontbreken (1.
Gedachtenlijst C). Dit streven naar volmaaktheid neemt concrete vormen aan, die
een heerlijke uiting zijn van haar onoverwinbare Liefde tot Christus: zij wil Hem
geheel in zijne Menschheid en in zijne Godheid beleven, en zoo met Christus willen
arbeiden, lijden en sterven (z. Gedachtenlijst. lijden C), zij wil in elke en alle deugden
voldoen, om Jesus' dood te sterven voortdurend en zijn Kruis te dragen en dagelijks
daaraan te sterven (1, 130 vlg.). Zij wil Christus onghebrekeleke ghenoech sijn en
ten volle ghenoech doghene in elker doghet; zij wil al zijn in zijn Menschheid wat
Hij was,
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zonder dat haar iets zou te kort blijven. Want die genade had ze boven alle andere
gekozen: hem in allen groten doghene ghenoech te sine (vis. 7, 20 vlg.) Door opname,
beleving, van Christus' geheele Menschheid wordt de ziel vergoddelijkt (vis. 7, 36).
Gelijk Christus op aarde had vaarwel gezegd aan de vreugde der godsgenieting, wil
ook zij alle Liefde derven, alle voorbijgaande en toevallige vertroosting, ten einde
de Liefde zelf, geheel, deelachtig te worden (1, 331 vlg.; 11, 113; vgl. 1, 105 vlg.).
Haar hoogste verlangen was in alles met Christus te zijn (14, 14 vlg.). Als haar
levensaandeel had ze gaarne genomen: steeds in ellende verdervende te sine en niet
te sterven alvorens Christus' menschheid in lijden, arbeid, ellende, ten volle te hebben
geleefd (14, 92 vlg.).
Die drang naar volmaaktheid en heiligheid, door algeheele gelijkvormigheid met
den Godmensch, die hartstochtelijke Liefde tot den lijdenden Christus, tot God, tot
de Liefde, om, door allen nood, met Christus te zijn, is wel het diepste, en wezenlijke
wezen van HADEWYCH.
c. De liefde dringt tot APOSTOLAAT (zie leidster-zondaars).
d. Ondanks hare zeer fijne en prikkelbare gevoeligheid, ondanks al haar
Liefde-lijden en Liefde-wee, toch geen kleingevoelige vrouw, maar een sterke,
zelfbewuste persoonlijkheid:
Haar Liefde geen oppervlakkige, zoetzappige gewaarwording; maar hartstocht,
een brandend vuur, sterker dan de dood. Die levenskracht ligt in al hare voorstellingen,
die steeds iets grootsch-geweldigs vertoonen, in geheel haar stijl, in haar taal, haar
zinsbouw, zoo kloek-frisch.
Haar Liefde gedragen door een hoog, intens INTELLECTUALISME: hare
visioenen dragen een bepaald, zeer sterk intellectueel karakter; ze zijn uitbeeldingen
van metaphysische gedachten, gegroeid uit de hoogste opvattingen over God en de
ziel, steunend op een heel intellectueel-speculatief stelsel van mystiek; maar toch
steeds warm gehouden door 't volle leven dat er in ademt. Ascetische en mystieke
begrippen worden meer speculatief dan praktisch opgevat. Alles wordt bij haar zuiver
en Gode waardig gehouden: in dit opzicht is HAD. weinig naief, weinig
volksch-middeleeuwsch,
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al kon ze nog zoo voornaam-gemoedelijk doen en reëel. Die neiging om alles op te
vatten in zijn diepste wezen, te zetten in zijn plaats, verraadt een ziel die veel minder
door de gevoeligheid beheerscht wordt dan door de hartstochtelijke gedachte, bij wie
het diepe gevoel gedragen wordt door den drang der geweldige beschouwingen (vgl.
de heele gedachtenlijst; rol van Wijsheid en Rede). De groote lijnen der speculatieve
mystiek van de Nederlandsche school zijn door HAD. getrokken.
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Bijzaken
Om de geleidelijke behandeling van de handschriften en fragmenten niet te
onderbreken, heb ik de bespreking van enkele bijzaken naar deze plaats verschoven.
A. Naar aanleiding van den ouderdom van hs. C kon de vraag behandeld worden
omtrent den tijd van vervaardiging van het opschrift, dat op het perkament op de
binnenzijde van het voorberd voorkomt. (Zie photographische reproductie).
B. In verband daarmee werd de bollandist HERIBERTUS ROSWEYDE wel eens als
de schrijver ervan beschouwd: wat is daar eigenlijk van en hoe heeft ROSWEYDE zich
ooit met HADEWYCH bemoeid?
C. In die aanteekening van hs. C wordt een katalogus van handschriften vermeld
uit St Martensdaal, waaruit bijzonderheden over HAD. worden meegedeeld: wat is
er over dien katalogus bekend, en welk is de waarde derhalve van die mededeelingen?
D. Welk is de waarde van het eulogium, in die aanteekening?

A. - De aanteekening van hs. C.
Geheel het opschrift bestaat, zooals men zien kan, uit een inhoudsopgave van wat
er in het handschrift voorkomt en een aanteekening over de schrijfster, bevattende
een e(u)logium over haar door Jan VAN LEEUWEN, den goeden kok van Groenendaal,
en een verklaring van den bijnaam der schrijfster: de Antverpia.
Het was hieruit dat men de eerste bijzonderheden over HADEWIJCH vernam; zij
wordt hier bepaald beata genoemd, en gezegd de Antverpia, uit Antwerpen, te zijn.
1. Uit welken tijd dateert die aanteekening?
In zijn reeds vermeld opstel: een catalogus der hss. in Nederlandsche kloosters
heeft Dr W. DE VREESE willen bepalen omstreeks welken tijd de onderscheidene
deelen van geheel het opschrift werden geschreven. Volgens hem zou
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het vette DIE VISIOENEN VAN HEILWYCK omstreeks 1470-80 zijn ontstaan;
omstreeks het midden der zestiende eeuw op zijn vroegst heeft een ander de
inhoudsopgave met BRIEUEN EN RIJME aangevuld. In 't begin der XVIIe eeuw,
veeleer omstreeks 1630, doet er een derde al 't overige bij. Alleszins mogelijk. Echter
over al deze verschillende handen acht ik het overbodig hier uit te weiden. De tijd
der vervaardiging van de annotatie alleen ware voor ons doel belangrijk, en daarover
werd ook steeds gehandeld, niet zoozeer over dien der inhoudsopgave. Wanneer is
die annotatie ontstaan? Ik had gemeend: einde zestiende begin zeventiende eeuw.
Hierin stemt Dr DE VREESE met mij overeen. Hij meent echter dat het eerder 1630
is geweest. Van belang ware te kunnen bepalen of het boven geschreven ms. 91 van
dezelfde hand is als de annotatie. Daaruit toch zou volgen dat de annotatie door den
toenmaligen bibliothecaris van de Bollandisten geschreven werd, vermits ms. 91
zeker van diens hand is. Dr DE VREESE heeft dit niet kunnen uitmaken; en 't is
inderdaad niet gemakkelijk. Maar toch: ms. 91 is met ietwat bleeker inkt geschreven,
juist zooals de laatste regel van 't elogium: Jdem enz., dat, om nog in die annotatie
verschillende handen te onderscheiden, zeer zeker een later toevoegsel is. Ook de s
in ms. is juist als de s in signis. Waaruit dan zou volgen dat de overige annotatie niet
van de Bollandisten stamt, maar reeds in 't handschrift stond, vóór het bij de
Bollandisten kwam. Dat dit inderdaad het geval is geweest zal nog, dadelijk, onder
B, bevestigd worden, wanneer het zal blijken dat HER. ROSWEYDE in 1622 reeds de
heele annotatie heeft gekend.
2. Welk is de waarde van deze aanteekening?
In de door Dr VERCOULLIE in zijn Inleiding opgenomen verhandeling: J. VAN
RUYSBROECK EN BLOMMARDINNE had K. RUELENS het getuigenis van den goeden
kok gewraakt door de veronderstelling, dat deze onze HAD. verward had met de hl.
HEDWIGIS van Polen. Maar de kok citeert(1) wel

(1) De plaats uit den goeden kok wordt volledig aangehaald door RUELENS, o.c. LIV, door
VERCOULLIE, VI, nota, door mij Dietsche WAR. en Belfort, 1908, Was HAD. de ketterin
Blomardinne? blz. 15.
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duidelijk uit onze HAD. Trouwens, ook in een onder D aan te halen plaats spreekt
hij nog sterker den lof uit, zeer zeker van onze HAD.
De aanteekening B. Hadewigis de Antverpia had hij gewraakt door de bewering,
dat dit wel niet in den katalogus van St Martensdaal zal hebben gestaan; maar door
HER. ROSWEYDE zal zijn geschreven geweest, en misschien niet meer zal beteekenen
dan Hadewych van het Antwerpsche handschrift.
Daar het nu echter ook van elders gebleken is, dat dit wel in den katalogus van St
Martensdaal heeft gestaan (zie blz. 37 en verder onder C), ontbeert die trouwens op
zich zelf reeds hopelooze poging allen grond. En zoo verliest ook de vraag naar de
waarde dier aanteekening alle belang: of liever, wij moeten daarin het oudste
getuigenis over HAD. herkennen. Zij is steeds, ook in de kringen van Groenendaal,
als een venerabilis, een beata vereerd geworden. En in de XVe eeuw wist de
overlevering nog over haar dat ze de Antverpia was.

B. - Rosweyde en Hadewych
1. Alleen ter opheldering van een nu ook weinig belangrijk gescheidkundig feit,
moge nog eens de vraag opgeworpen of de Bollandist Her. ROSWEYDE inderdaad de
schrijver van die aanteekening is geweest. Hierop is het antwoord beslist: neen. Wij
hebben de gelegenheid gehad de hand van R. uit door hem onderteekende stukken
te vergelijken met deze aanteekening, en deze is niet van hem. Dr DE VREESE heeft
later een dergelijk onderzoek ingesteld en is tot dezelfde conclusie gekomen. Het is
ook niet de hand van MOLANUS, noch van MIRAEUS, evenmin als van PAPENBROCHIUS
of van HENSCHENIUS.
2. Toch heeft de Bollandist Heribertus ROSWEYDE zich reeds wel met onze HAD.
bemoeid. Hierover het volgende:
Uit de nalatenschap van Aub. MIRAEUS zijn ons een paar brieven bewaard aan
zijn vriend Her. ROSWEYDE(1). Deze,

(1) Zie hierover K. RUELENS in VERCOULLIE's Inleiding, blz. LIII, vlg.
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wiens brieven echter verloren zijn, over wier inhoud we dus uit MIRAEUS' antwoorden
gissen moeten, had hem omtrent de Antwerpsche Hadewych om inlichtingen verzocht.
In den eersten brief(1) nu (15n Dec. 1622) zegt MIR., dat hij opzoekingen zal doen
omtrent de kleine schriften van de Antwerpsche Hedwigis, over wie hij tot dan toe
nooit iets gehoord had: inquiram de Hedwigis Antverpianae hactenus mihi inauditae
opusculis. Hij zal eens nazien of er in de handschriften van 't Rooklooster iets over
haar vermeld wordt.
In een tweeden brief (25n Februari 1623) schrijft MIRAEUS nogmaals, dat de
Antwerpsche HADEWYCH hem geheel onbekend is; hij raadt ROSWEYDE aan
opzoekingen te laten doen te Diest door een zijner Leuvensche collega's.
Uit deze brieven blijkt, vooreerst, dat toen reeds opzoekingen over HADEWYCH
werden gehouden. Wat er daarvan gekomen is, blijft onbekend: hoogst waarschijnlijk
was toen reeds alle spoor van HAD. verdwenen, zoodat niets meer ontdekt is geworden.
Verder blijkt daaruit dat MIRAEUS en ROSWEYDE HAD. als een Antwerpsche
beschouwden. MIR. had dit klaarblijkelijk van ROSWEYDE; vanwaar had deze die
inlichting?(2)
Naar mijn overtuiging had hij die uit zijn hs. C, dat omstreeks dien tijd in 't bezit
der Bollandisten is gekomen. 't Is natuurlijk moeilijk uit te maken of die annotatie
toen reeds in het hs. stond, dan wel of zij de uitkomst is van ROSWEYDE's onderzoek.
Maar 't eerste dunkt me waarschijnlijkst. Want

(1) Hs. 8961-8963 koninklijke bibl. Brussel; cf. REIFFENBERG Bibliophile Belge, 1845, blz. 155.
(2) RUELENS l.c. stelt het voor alsof ROSWEYDE, toen hij aan MIRAEUS schreef, reeds wist dat
HAD.'s werken vermeld werden in den katalogus van St Martensdaal, dat zij door den goeden
kok geprezen wordt, dat handschriften harer werken berustten te Zeelhem. Dit blijkt echter
nergens uit die brieven. Ik vermoed dat RUELENS dit zoo maar heeft beweerd omdat het voor
hem vaststond dat de aanteekening in C van ROSWEYDE was, zoodat deze, volgens hem,
natuurlijk al wist wat in die aanteekening stond. ROSWEYDE wist dit inderdaad, omdat hij,
zooals we zullen zien, het dus in zijn hs. C had gevonden; maar niet van elders, zoodat hij
dit zelf in het hs. hadde opgeteekend.
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bij 't begin van zijn onderzoek wist hij reeds dat HAD. een Antwerpsche was, wat
wel een bijzonderheid is, die men niet eerst ontdekt. Hij laat MIRAEUS navorschen
omtrent de kleinere schriften van HAD. opusculis; maar juist in zijn annotatie had
hij gevonden dat zijn hs. niet volledig was: quae hic desunt. Waarbij dan nog past
dat de laatste regel der annotatie, een later toevoegsel van den bibliothecaris der
Bollandisten kan zijn.
Die annotatie stond dus reeds in 1622 in hs. C. Misschien stamt ze uit Bethleem,
waar men ze van St-Martensdaal zal hebben gehad.
Maar het is de moeite niet waard noglanger tijd en inkt hierover te verspillen. De
benaming de Antverpia stamt wel zeker ten slotte uit St-Martensdaal, die haar had
uit Zeelhem. Want de katalogus van St-Martensdaal wijst er uitdrukkelijk naar.
Deze conclusie is niet zonder belang: in Zeelhem heeft men HAD.'s werken met
veel piëteit afgeschreven. Naar Zeelhem wordt bijzonder verwezen als naar de
hoofdbron voor HAD.'s geschriften. C heeft er misschien van afgeschreven waardoor
de Limburgsche vormen in dit hs. konden verklaard worden. Zeelhem nu was een
Karthuizerklooster, gesticht in 't begin der XIVe eeuw, door de heeren van Diest,
castellani de Antverpia. Was HAD. soms uit dit geslacht? En was het dankbaarheid
voor hunne stichters, dat de Karthuizers tot het verzamelen en afschrijven der werken
van HAD. had bewogen? De heeren van Diest waren nauw verwant met de heeren
van Breda. Een Jutta van Breda was ook de moeder van Bertha of Bertrada (begin
XIIIe eeuw) die, door haar huwelijk met Arnold van Diest, het burgschap van
Antwerpen in de familie van Diest had overgebracht. 't Treft ook dat MIRAEUS juist
naar Diest verwijst om daar opzoekingen naar HAD. te laten doen.

C. - De katalogus van St-Martensdaal en van 't Rooklooster
Hierboven vermeldden wij reeds, dat die katalogus van St-Martensdaal was zoek
geraakt, maar dat nog een soortgelijk
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katalogus bestaat uit 't Rooklooster(1) afkomstig, en dien Dr W. DE VREESE als een
afschrift van dien van St-Martensdaal beschouwt. Het is hier de plaats om wat verder
over die beide katalogen uit te weiden. Maar het bestek van deze inleiding laat mij
niet toe meer dan mijn algemeene conclusies mee te deelen.
Ik heb namelijk dien handschriften-katalogus uit de nationale bibliotheek van
Weenen in bruikleen ontvangen en kan desbetreffend nog het volgende mededeelen.
In zijn meergemeld opstel(2): een catalogus der handschriften in Nederlandsche
kloosters uit het jaar 1487, betoogt Dr DE VREESE het volgende:
Van een katalogus van hss. uit verscheidene bibliotheken vervaardigd te
St-Martensdaal te Leuven, wordt melding gemaakt, behalve in de annotatie van hs.
C, door MOLANUS (1568 in zijn voorrede van zijn Martyrologium Usuardi); door
FR. MODIUS (1597); door MIRAEUS (1639 bl. 57, van zijn Bibliotheca eccles, II);
door SANDERUS (in Bibliotheca Belgica manuscripta, volgens een mededeeling van
FR. PETRUS A.S. TRUDONE, in 1639 bibliothecaris van St-Martensdaal; het
oorspronkelijke dezer mededeeling berust nog onder nummer 21874 te Brussel,
evenals onder II, 1164, een nieuwe katalogus-hs. van St-Martensdaal uit omstreeks
1660-70, die den ouderen bevat met aanvulling van drukken) eindelijk herhaalt
FOPPENS in Bibliotheca Belgica 1761, wat MIRAEUS had gezegd. PAQUOT, op gezag
van een hs. van PETRUS A ST-TRUDONE, vermeldt Mémoires, 12, 53 (1768) dat een
genaamde Geeraard ROELANTS (gest. 1491) gemaakt heeft een catalogus
manuscriptorum in diversis Belgii Bibliothecis exstantium, en dat alle geschriften
van dien G. Roelants te St-Martensdaal bij Leuven bewaard zijn.

(1) Zie hierboven, bl. 37. Deze katalogus berustte vóór den oorlog op de fidei-kommissbibliotheek
te Weenen, nr 9373. Toen ik in 1913 de bibliotheek bezocht, mocht ik het hs. niet ter inzage
ontvangen: een professor die er mee bezig was, wilde het niet afstaan. Ik mocht alleen van
verre de plaats zien, waar de post over HAD. stond. Dr C.G.N. DE VOOYS, had in 1897
excerpten uit dien katalogus kunnen maken, die hij met groote vriendelijkheid te mijner
beschikking had gesteld.
(2) Zie bl. 5.
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Al deze vermeldingen wijzen, aldus DE VREESE, op hetzelfde hs. Dit hs. is wel
verloren; maar er bestaat nog een afschrift van: de onderhavige katalogus van
Rooklooster. Want de post over HAD. in dezen katalogus, stemt met dien post uit
den katalogus van St-Martensdaal overeen. Voornamelijk daar in den prologus van
den kataloog van Rooklooster gezegd wordt, dat deze vervaardigd werd in 1532,
door Nicolaus WINGE, bibliothecaris van St-Martensdaal, ten behoeve van
Rooklooster. Zoo bezitten wij den katalogus van St-Martensdaal nog in dien van
Rooklooster.
Aldus het betoog van Dr DE VREESE. Maar, zooals hij terecht klaagt, bij zijn
bezoek te Weenen had hij geen inzage kunnen krijgen van dit Rooklooster-hs. Hij
arbeidde volgens enkele aanteekeningen hem door Dr DE VOOYS bezorgd.
Onvermijdelijk komen er dus eenige onnauwkeurigheden in voor.
Zonder hier het hs. te beschrijven, laat ik het voornaamste deel uit den prologus
overnemen.
Na een vrome inleiding, waarin de schrijver verklaart zijn werk ter eere van de H.
Drievuldigheid enz. te hebben voleindigd (hoc opus consummavi) en een belooning
voor zijn moeizamen arbeid verhoopt, gaat hij voort:
Congessi ergo hoc registrum universale, quod ideo universale dici potest, tum quia
ex multis libris illustrium virorum collectum est, videlicet: Jheronimj, Ysidori,
Genadij, Johannis Trithemij et aliorum et principaliter ex registro monasterij Sancti
Martini in Louanio; tum secundo dicitur universale quia ex et de diversis bibliothecis
aggregatum est, sicut patet per litteras et sillabas in mergine latiori hinc et inde
pendentes, vnde infra. Notandum est proinde (quia copiosus index erat ex quo traxi
litteras et sillabas, cui non erat etiam extrema manus imposita), quod non est valde
magna vsus diligentia collector harum in excutiendis titulis librorum bibliothecarum
quas visitauit, sed sepius non inspecto codice tantum titulum in suum indicem recepit.
Et cum magnus fuerit in titulorum scriptione error, factum est ut liber qui titulum
magnifici auctoris habebat alterius fuerit longe diuersi. Quo errore frater Nycholaus
Winge, pro tunc librarius in sancti Martini cenobio (scilicet ao Dnj 1532) aliquoties
deceptus fuerit.
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Ideo non multum lector confidat litteris et sillabis suprano-minatis: nam citra illud
tempus vbique multa mutata sunt et indies plura variantur, ita ut non reperiatur in
illo volumine et illo loco id quod dicitur.
Hieruit vernemen wij reeds:
1. Dat de vervaardiger van het register van 't Rooklooster niet Nicolaus WINGE is
geweest: de schrijver van dien prologus was ook de vervaardiger van dien katalogus
(congessi, traxi, enz.).
2. Dat het register vervaardigd werd geruimen tijd na 1532: pro tunc librarius;
3. Dat de vervaardiger van 't Rooklooster-register wel den katalogus van
St-Martensdaal heeft gebruikt, maar principaliter, dus niet uitsluitend;
4. Dat dit register van St-Martensdaal eerst opgesteld werd door iemand die de
hss. in de bibliotheken had opgezocht;
5. Dat deze zijn nota's heel slordig had genomen: zonder de hss. in te zien, had hij
maar, en dan nog dikwijls foutief, titels opgenomen, die dan verkeerdelijk op den
naam van andere schrijvers waren komen te staan;
6. Nic. WINGE zelf was daardoor meermaals in dwaling geraakt. Daaruit volgt dat
Nic. WINGE dien eersten katalogus zal hebben verbeterd en er een nieuwen mee
hebben vervaardigd (wijzigend, verbeterend, aanvullend);
7. Rooklooster, WINGE overnemend, zal nog wel vele overeenstemmende posten
hebben: maar in hoeverre die eerste katalogus onder de verdere bewerking van WINGE
en van den man van 't Rooklooster is bewaard gebleven, zal wel moeilijk kunnen
uitgemaakt worden.
Uit een studie nu van dien katalogus van 't Rooklooster blijkt:
1. Dat die katalogus duidelijk een eerste laag bevat, die dan later over verscheidene
jaren werd aangevuld. Maar onder de opgenomen schrijvers die zeker tot die eerste
laag behooren, komen er talrijke voor, die in een biographische aanteekening gezegd
worden te hebben geleefd na 1487, zoodat ook de allereerste laag later is dan 1487;
het is de katalogus van 1487 niet meer.
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Echter komen er in die laag geen schrijvers voor die na 1500 hebben geleefd.
Misschien werd die eerste laag omstreeks dien tijd vervaardigd;
2. Deze laag zou dan een afschrift zijn van den katalogus van St-Martensdaal.
Deze, niet meer die van 1487, zal dan de katalogus zijn van Nic. WINGE. Maar
waarom wordt deze gezegd bibliothecaris te zijn geweest in 1532? Had hij toen eerst
zijn katalogus vervaardigd waarin hij dan geen schrijvers van na 1500 had
opgenomen? Of heeft Rooklooster in dit jaar zijn katalogus in bruikleen ontvangen?
3. In 1532 echter arbeidde de kopiist van Rooklooster reeds aan de tweede laag.
Dit blijkt uit een aanteekening bij een zekere WILHELMUS GAUDANUS uit die laag,
waarbij staat; puto quod adhuc vivit quando istud scripsimus, ao Dnj. 1532 sub Carolo
quinto imperatore.
Bij andere namen uit die tweede laag, als bij ADRIANUS BARLANDUS, JUDOCUS
CLICHTOVIUS, JOANNES DRIEDO, staat iets dergelijks: dat ze na 1532 geleefd hebben;
bij DRIEDO heet het zelfs: moritur tempore Caroli imperatoris quinti, circa annos
Dnj 1536 in Augusto. Hij kon dus het juiste jaartal niet meer bepalen. Het laatste jaar
is 1538.
Zijn deze namen misschien niet later aan den katalogus toegevoegd? Neen, want
de vervaardiger heeft zijn werk dan eerst als voleindigd beschouwd, nadat hij den
prologus had geschreven, na 1532, en nadat hij een alphabetische lijst had opgesteld
van al de schrijvers in zijn register vermeld, in dezelfde orde waarin zij daar op
elkander volgen: welnu ook deze namen van de tweede laag komen daarin voor. Zij
werden dus in den katalogus opgenomen, vóór deze als voleindigd werd beschouwd.
Wel komen er nog namen in voor, die niet in die alphabetische orde staan: deze
werden inderdaad na voltooiing nog later opgenomen.
Zoodat de katalogus van Rooklooster voltooid werd misschien na 1538.
Over den inhoud nog het volgende:
Bij vele werken en schrijvers staat geen vermelding van bibliotheek; zoodat de
katalogus niet uitsluitend een katalogus van hss. in onze bibliotheken is.
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Een vast beginsel voor de opname schijnt niet gevolgd. 't Is moeilijk uit te maken
wat eigenlijk bedoeld werd. Geen scriptores ecclesiastici alleen: ook klassieke
schrijvers, ook DANTE, PETRARCA, enz. staan er in vermeld.
't Kan zijn dat de katalogus van 1487 alleen hss. uit onze bibliotheken bevatte.
WINGE heeft dien uitgebreid, zoodat hij er een algemeen katalogus van heeft gemaakt:
algemeen, omdat hij allerlei schrijvers vermeldt, en omdat hij verzameld werd uit
de bibliotheken van België, als ook onze schrijver in zijn prologus zegt.
In dien katalogus nu wordt geen enkel Dietsch schrijver opgenomen; in dit opzicht
is hij een groote teleurstelling. Hadewych en Ruysbroeck worden alleen vermeld om
de latijnsche vertalingen.
Behalve het algemeen register bevat hij nog de lijst der latijnsche werken uit
Rooklooster, en een uitvoerige lijst van vite et legende sanctorum.
De opsomming der bibliotheken is zeker ook zeer onvolledig. Sommige werken
die zeker in de meeste bibliotheken aanwezig waren werden slechts in een of twee,
drie, bibliotheken als aanwezig vermeld.
De door PAQUOT genoemde G. ROELANTS is de man geweest, die de bibliotheken
is afgegaan en met zijn aanteekeningen den katalogus van 1487 heeft vervaardigd(1).

D. - De ‘goede kok’ van groenendaal over Hadewych
HAD. is verder nog bekend uit een paar lofredenen over haar, die voorkomen in de
werken van JAN VAN LEEUWEN, den goeden kok van Groenendaal. Het eulogium
over haar dat staat in de annotatie van hs. C, hebben wij reeds vermeld en is ook
bekend. Doch van veel grooter belang is een andere plaats die in het hs. zijner werken,
hs. 888-890 ter koninklijke bibliotheek te Brussel, voorkomt op fol. 44o. Ik deel ze
hier in haar geheel mede(2).

(1) Zoo uitdrukkelijk ook SANDERUS Chorographia Sacra Brabantiae, II, p. 126, van de uitg.
van LOM, Hagae Comitum, 1727.
(2) De streepjes zijn de interpunctie van het hs. zelf. De moderne interpunctie heb ik er hier en
daar ter verduidelijking bijgedaan.
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Mer dese minne es oec van dier natueren / datse breedere ende widere ende hoghere
ende diepere ende langhere es / dan hemel oft eerde beuaen heeft oft beuaen mach
/: want minne gods selue sij verhoghet al /. Aldus sprect oec een heylich glorieus
wijf / heet hadewijch / een ghewareghe lereesse /; want hadewijchs boeke / die sijn
seker goet ende gherecht || wt gode gheboren ende gheoppenbaert /. Want haywighen
boeken / die sijn voer doeghen(1) gods gheprueft / ende ouermids ons here ihesum
cristum gheexamineert / ende oec inden heileghen gheest / daer sise(2) goet ende
ghewariçh vonden / wel concorderende ende ouereendraghende met aller heilegher
schrijft /. Oec bekinnic haywighen leeringhe / alsoe ghewarich als ic mijns heren
sinte pauwels leeringhe doe /. Mer niet alsoe orberlijc om dat vele menschen
haywighen leeringhen niet verstaen en connen, die welke haer inwendeghe oghen te
doncker hebben / ende hen niet ontploken en sijn(3) ouermids ghebrukelike aencleuende
bloete stille minne gods /. Want haywichs leeringhe es in vele steden(4) alle menschen
te edele ende te subtijlijc verborghen / die in bloeten aenschijn der godliker minnen
niet en gheraken / Ende oec niet inwoenachtich en sijn ouermids dreiheit in enicheit
verhaven bouen hem seluen /. Maer alle die ghene die in danschijn der weseliker
minnen gods behelst ghetrocken werden / Ende ouermids driheit gods / vter enicheit
gods / verlicht ende verclaert werden / siet /, hen wert alle waerheit gheleert ende
gheopenbaert ende oec alles dies hen noet es vertoent hen god.
(Uit: VIJ tekene der sonne.)
Deze lofrede behoeft geen lange uitweiding ter verklaring. Zij toont in welk een
vereering de werken van HAD. door den goeden kok gehouden werden. Hare leering
is uit God zelf geboren en geopenbaard. Zij is zoo ghewarich, zoo rechtgeloovig, als
die van den hl. Paulus. Maar voor sommige

(1)
(2)
(3)
(4)

De oogen.
s = sijn se.
onderwerp is oghen: en hun (de oogen) niet geopend zijn.
in vele plaatsen, nl. van haar werk.
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menschen is ze niet nuttig, omdat ze haar niet te best verstaan, daar zij voor hen te
edel en te verheven is.
Uit die lofrede weten we mede, niet slechts wat de kok over HAD. dacht, maar ook
hoe geheel zijne omgeving van Groenendaal haar vereerde. Het verwondert ons dan
ook minder dat we in het met Groenendaal verwante Rooklooster waarschijnlijk vier
hss. van hare werken aantreffen.
En, om dit hier even op te merken, is het mogelijk, is het denkbaar, dat een
menschenleeftijd later iemand in diezelfde omgeving, in de kringen der Groenendalers,
waar zulk een vereering heerschte, toen er nog uit 's koks tijd leefden, ja velen nog
in die vereering waren opgevoed, diezelfde HAD. zou kunnen voorstellen als een
allergevaarlijkste, allerverderfelijkste ketterin? tegen wie hun aller vereerde Vader
RUYSBROECK zou hebben gepreekt? als allen nog wisten of weten konden dat er niets
van aan was? dat die integendeel én door RUYSBROECK én door den goeden kok én
door al hun ouderen als een heilige was beschouwd, als de bronader van hun aller
mystiek-ascetische opleiding en leering? Dit ware toch het geval, zoo HAD. met de
BLOMMARDINNE vereenzelvigd werd.
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Appendix A
Over de verspreiding van de allegorie van den boomgaard
(Vis I)
Het eerste visioen is weinig meer dan een bekende en verspreide allegorie. Deze
boomgaard met zeven boomen komt in de XIIIe en XIVe eeuw reeds meermaals voor,
nog onder andere vormen: b.v. van een Minneboom of van een Palmboom met zeven
takken. Gaarne had ik hierover eenigszins uitvoerig gehandeld, liet de beschikbare
plaats het toe. Hier slechts enkele aanduidingen.
Reeds PREGER(1) vermeldt het bestaan dier allegorie in Duitschland in de XIVe
eeuw en vermoedt dat die nog tot de oude mystiek uit de XIIIe behoort. Hij vermeldt
den Minnenboom, die tweemaal in hss. uit München van de XIVe eeuw voorkomt;
den boomgaard met zeven boomen van KONRAD VON WEISSENBURG, en den
Palmboom van den onbekenden prediker uit het hs. van St GEORG.
De Minneboom heeft als grooten wortel de slaafsche vrees. Daaruit groeien drie
andere bijwortels: Berouw; weer gesplitst in drie worteltjes: bitterheid, afschuw voor
de zonde, voornemen; Biecht met drie worteltjes: met de daad, met den mond, met
het hart; Boetvaardigheid, met de drie worteltjes: gebed, vasten, aalmoezen. Dan
stijgt de ziel den boom op tot den eersten tak: Minnezuchten; tot den tweeden: IJver;
tot den derden: Standvastigheid; tot den vierde: heete Minne; tot den vijfden:
Minnetranen; om eindelijk te komen tot Beschouwing van eeuwige dingen.
De allegorie van den Boomgaard bestaat uit:
De boom van Berouw, met een pauw er op en een viooltje,

(1) Zie W. PREGER, Geschichte der Deutschen Mystik im Mittelalter, II, 48-53.
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symbolen der zelfkennis en der vernedering. De boom van Barmhartigheid met den
hop en de waterbloem, d.i. medelijden en tranen. De boom van Geduld, met raaf en
lelie, en zoo gaat het voort met de boomen van Lofprijzing, van Wonen in het
hemelrijk, met als zevende boom de boom der Begeerte met den Phenix en de
veldbloem.
De Palmboom heeft als wortel het Geloof; als boomstam gewillige armoede; als
takken: Zelfkennis, Barmhartigheid, Boete, Vroomheid, Verlangen naar God, Gebed,
Godsgenieting.
De opvatting van de allegorie zooals die bij HAD. voorkomt schijnt ouder te zijn:
immers van de vogels en van de bloemen bij elken boom is er bij haar geen spraak.
Overigens komen de verschillende deugden door de takken beteekend, zooals
trouwens te verwachten was, nooit overeen.
Tot psychologische verklaring van zulke allegorieën dienen de beelden uit de hl.
Schrift. De godvruchtige is als een vruchtbare boom; Ps. 91. 13 Justus ut palma
florebit; de Bruid in het Hooglied wordt vergeleken bij den Palmboom. Eccli. I, 25
zegt: Radix sapientiae est timere Dominum et rami ejus longaevi. Zoo handelt reeds
o.a. HUGO van St VICTOR in De arca Noe morali III, De seminatione arboris sapientae
per timorem.
Ten onzent is deze allegorie ook vroeg zeer verspreid geweest.
Zij komt voor, o.a.:
In de Limburgsche sermoenen. Deze bevatten, blz. 538, den Boomgaard. Maar
ook als serm. 31 Dat buec van den Palmboeme(1).
Dezelfde redactie van den Boomgaard komt voor in hs. 11730 op de koninklijke
bibliotheek te Brussel. Een vergelijkende uitgave werd bezorgd door Dr W. DE
VREESE in Biekorf, IIe jg. (1900).
Nog een redactie van Dboec vanden boemgaerde staat in het RUYSBROECK-hs.
W, bl. 102b-106a.(2).

(1) Dit sermoen is uit het Duitsch vertaald, maar met enkele toevoegsels, die sterk herinneren
aan plaatsen uit HAD.'s Brieven.
(2) Handschriften van J.v.R. 's werken, I, 422.
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Hs. II 2010 ter kon. bibl. Brussel (2414 cat. v.d. GHEYN, III) heeft (f. 46-48 v) den
bogaerd der gheweercken gods die bestaat uit: den boem der goetheit; der
voorsienichede; der ontfaermichede; der goedertierneit; der caritaten; der
ghedoechsaemheit; der vreden; eenen verladenen boem der miltheit; eenen hoogen
boom der rechtveerdicheden; eindelijk den boom der vriendschepen Gods.
Een mooie redactie van den Palmboom, waarin echter in 't midden een vel
ontbreekt, staat in hs. II, 2349 kon. bibl. Brussel, f. 70-73 v. (2419 cat. v.d. GHEYN
III). Deze Palmboom is als volgt:
Eerste tak: bescouwenisse van haer seluen met als vogel den paeu, bezorgdheid
om der ziele schoonheid, en als bloem het viooltje, ootmoed. Tweede tak:
ontfermicheit, met als vogel den regher die gherne es omtrent den grauen, en als
bloem de leeschbloem die wast gerne vten water. Derde tak: lidende penitencie, met
als vogel de swane, beeld der ziel, die zich in haar lijden verheugt en als bloem die
lielie die tusschen die dornen staet. Vierde tak: compuncie, met als vogel die herpie
(hier valt de leemte in het hs.). Bij het volgende vel zijn we in den vijfden tak: (groote
begeerte); de vogel wordt niet genoemd, maar ieghen den dach als die sonne opgheet
soe drijft hi grote bliscap; de bloem is: soffrane, want begherte maect den menschen
bleec. Zesde tak: die h. Visentacie (van God) met als vogel de swalue die haer aes
nemt al vlieghende, en als bloem die goutbloeme die volcht der sonnen. Eindelijk
zevende tak: contemplacie met den vogel phenix en de bloem ihesus christus die
seghet: Ic ben die bloeme vanden velde.
Deze Palmboom is nauw verwant zooals men ziet met de allegorie van den
Boomgaard van Konrad v. WEISSENBURG.
Hs. 10765-69 (2403 cat. v.d. G) bevat ook de allegorie van den Palmboom met
vogels en bloemen. Ze komt verder nog voor als sermoon in hs. 21892 f. 29-58 v
(cat. v.d. G. III 2408). Nog heb ik er een redactie van aangetroffen in hs. 15258, f.
198 r van de Hofbibl. te Weenen.
Ook in onze ridderromans zijn dergelijke allegorieën niet zeldzaam(1)

(1) Zie KALFF, Gesch. der Nederl. Letterk. I, 110.
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Een vergelijkende studie al dezer redacties lag buiten dit bestek. Zooveel toch zal al
gebleken zijn, dat de allegorie als bij HAD. een gansch andere is, die van de latere
onder elkander toch sterk verwante redacties zelfstandig afwijkt, en zoo ook reeds
als ouder aandoet.
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Appendix B
Tot een recht begrip der Visioenen van HAD. ware 't noodzakelijk die te beschouwen
in de omlijsting van de visioenen uit haar tijd, de dertiende eeuw. Daartoe ware een
studie van de vele levens van heiligen dier eeuw vereischt. Hier deel ik slechts een
paar bijzonderheden mede die eenig licht werpen op sommige vreemde visioenen
van HAD.:
Zoo bij het tweede en zesde vis. past dit vis. van een gezellin van de hl. LUTGARDIS,
Elisabeth DE WANS:
Ad amoena virentis paradisi die quodam evecta est, ubi quidem tam ex viventibus
et natis quam etiam nascituris, qui aeterna gloria potituri erant, et quod mirabilius
est, in quo statu, virginitatis aut conjugii, singuli glorificandi essent, spiritu revelante
cognovit. Hos igitur, cum postea in hac vita videret, quorum similitudines viderat in
coelis, licet et antea ignoti essent, ex facie specialissime agnoscebat, et subito in ictu
oculi, in singulis meritorum et statuum differentiam agnoscebat(1).
De hl. LUTGARDIS zelf heeft dergelijke visioenen. Gevraagd hoe zij de heiligen
herkent antwoordt zij: De ipso Christo Sanctorum Sancto quidam animae illucens
splendor egreditur, in quo unumquemque sanctorum perfecte cognosco(2).
Bij vis. 10 waar HAD. als bruid gevierd wordt, kan vergeleken worden wat van de
hl. LUTGARDIS nog wordt verhaald.
Tempore quodam cum festum omnium Sanctorum ageretur, in ipso festo piae
Lutgardi multitudo maxima Sanctorum apparuit; et quod omnium spiritu et omnium
gratia plena esset ei Sanctus Spiritus revelavit(3).
Eens verscheen haar de hl. JOANNES EVANGELISTA, als adelaar; en:
Vidit quod aquila... animam ejus tam ineffabiliter luminis

(1) AA. SS. Jun. III, 232 b.
(2) AA. SS. Jun. III, 259 d.
(3) AA. SS. Jun. III, 250 c.
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coruscatione repleret... ut, secundum id quod viventibus possibile est, nulla eam
divinitatis secreta laterent(1).
De drang bij HAD. om boven alle heiligen met Christus vereenigd te zijn (vis. 11,
13, 14) wordt treffend toegelicht door deze plaats uit het leven van Maria van OIGNIES:
Cum subtilis et extenuatus spiritus ejus incendio pii amoris concrematus, tamquam
virgula fumi ex aromatibus, super coelestia penetraret, et quasi per quosdam gradus
in regione vivorum perambulans, per vicos et plateas quaerebat quem diligebat, nunc
sanctarum virginum liliis delectata, nunc sanctorum martyrum rosis odoriferis recreata.
aliquando a sanctorum apostolorum senatu venerabiliter recepta, quandoque
angelorum coetibus sociata; cum per omnes gradus ascendisset, cum omnia paradisi
loca animo laetanti perambulasset, cum omnia pertransisset; inveniebat tandem quem
ardenter ejus anima desiderabat; ibi demum perfecte quiescebat, ibi immobiliter fixa
permanebat; sed omnium posteriorum oblita, non jam pro amicis quantumcumque
caris poterat orare, nec etiam de sanctis angelis cogitare, et omnes sanctos quasi post
se relinquendo illi adhaerebat quem ardenter sitiebat(2).
Men zou bijna meenen een bladzijde uit HAD. zelf.
Hetzelfde, beknopt, wordt verhaald van de hl. LUTGARDIS. Zij ook werd bezocht
door heiligen, door de apostelen, door de engelen, door de Moeder Gods: et tamen
in omnibus his perfectam spiritui suo requiem non invenit, donec ipsum solum
Sanctorum Sanctum ineffabiliter omnibus dulciorem, utpote sanctificatorem omnium,
inveniret(3).
Bij al deze heiligen treft ook als bij HAD. een bijzondere gansch eigenaardige,
bezorgdheid om de zondaars en om de zielen uit het vagevuur. Trouwens bij al die
heiligen uit die tijden leeft men in dezelfde geestelijke atmosfeer als bij HAD.
Daardoor wordt de geheele psychologie der visionnaire HAD. ons veel duidelijker.

(1) AA. SS. Jun. III, 240 c.
(2) AA. SS. Jun. IIII, 658 b.
(3) AA. SS. Jun. III, 252 e, vgl. wat volgt, ongeveer als bij Maria van Oignies.
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