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Voor zover het maken van kopieen uit deze uit
gave is toegestaan op grond van artikel16b Auteurs-

wet 1912 j" het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, 
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Discografie 
Het paasspel van Egmond ofRijns
burg is op lp gezet door het Utrechts 
Studenten Gregoriaans Koor onder 
leiding van Jan Boogaarts: Hebdo
mada major. De Goede Week (KRO 

Klassiek/Eurosound/313 -6/3 13-
23/26; 1980). Een oudere opname 
die opnieuw is uitgebracht, betreft 
een paasspel uit het bekende hand
schrift met liturgische spelen uit de 
abdij van Fleury, sam en met de litur
gie van paasmorgen: Visitatio sepulchri. 
Missa in Domenica Resurrectionis, 
Mittelalter und Choral-Ensemble 
der Schola Cantorum Basiliensis, 
onder leiding van Christopher 
Schmidt en Thomas Binkley (DHM 

0547277814 2; 1999). Liturgisch 
ingekaderd in een paasprocessie 
voert Marcel Peres een peregrinus
spel uit op Lejeu des peJerins d'Emmafis 
(HMC 901347; 1990). De lotgevallen 
van Daniel in de leeuwenkuil werden 
op de cd Ludus Danielis gezet door 
The Harp Consort (DHM 05472 
773952; 1998). Ensemble Cantilena 
Antiqua nam het mysteriespel Aines 
op: Aines. Mistero provenza Ie medievale 
(Symphonia SY 99165; 1996). 
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Delftse paasspel yond plaats op het kerkhof, net als de verrijzenisspelen in Utrecht en 
Dendermonde in de vijftiende eeuw. Zoals gezegd is in de vijftiende-eeuwse ordinarius van 
de Sint-Marie geen spoor meer te vinden van de paasceremonien die in het twaalfde-eeuw
se antifonale uit diezelfde kerk worden aangetroffen en in de veertiende-eeuwse kopie 
ervan nog zijn overgenomen. Is het mogelijk hieruit te concluderen dat in de late Mid
deleeuwen een tendens heeft bestaan om de paasspelen los te koppelen van de liturgie en 
naar buiten te verplaatsen? En heeft dat miss chien te maken met het groeiend onbehagen 
over de aard van deze vertoningen, een onbehagen dat zich ook uit een aantal verbodsbe
palingen laat aflezen? Zouden sommige scenes, bijvoorbeeld die in het Nederlands paas
spel waarin de vrouwen de balsem koch ten, als te profaan voor de kerk zijn beschouwd? 
En zouden die spelen die zich buiten de kerk afspeelden van lieverlee steeds meer van dat 
soort wereldse taferelen zijn gaan bevatten? Mogelijk aanschouwden de kerkelijke autori
teiten met toenemend afgrijzen deze spelen en heeft het succes van de liturgische drama's 
in de Nederlanden de eigen ondergang bewerkstelligd. 

MARCEL ZIJLSTRA 

1201 * LlTURGISCHE SPELEN IN KERKEN EN KLOOSTERS 

BRABANT * CA. 1250 

Hadewijch dicJtt mystieke Iiederen voor haar vriendinnen 

Brabantse begijnen tussen 
Atrechtse trouveres en een Maaslandse 

• mlnnezanger 

In de vroege geschiedenis van het N ederlandse lied is de mystieke dichteres Hadewijch een 
eenzame stem. Niets zou er te melden zijn over de bijna honderd jaren die de minnezan
gers Hendrik van Veld eke (tweede helft twaalfde eeuw) en Jan I van Brabant (1294) van 
elkaar scheiden, als er van haar - naast visioenen en brieven - geen vijfenveertig liederen 
bewaard waren gebleven. Op het eerste gezicht kunnen deze mystieke zangen de indruk 
maken wereldlijke liefdespoezie te zijn. Nagenoeg aIle liederen beginnen met een natuur
tafereel, precies zoals dat in de hoofse liederen van de Occitaanse troubadours, de Pranse 
trouveres en de Duitse MinnesQnger gebruikelijk is. Zo opent bijvoorbeeld Hadewijchs eerste 
lied met de woorden: 

Ay, al es nu die winter cout, 
Cort die daghe ende die naehte lang he, 
Ons naket sa en een somer stout 
Die ons ute dien bedwanghe 
Sehiere sal bring hen: dat es in sehine 
Bi desen nuwen jare: 
Die hasel brinet ons bloemenjlne, 
Dat es een teken openbare. 

Nu is het nog winter, aldus de dichteres, maar straks komt de zomer die ons uit die ellen
de zal bevrijden. Zie maar: de hazeIaar staat aI in bIoei. In haar Iiederen beschrijft ze de 
minne aIs een onberekenbaar wezen, een strenge heerseres, een gapende wonde, een 
bIoeiende roos - net zoaIs de wereIdlijke dichters. De strofische vormen die ze hanteert, 
zijn in hoge mate identiek met die van het wereIdlijke minnelied. En vooraI: door de harts
tocht die uit haar verzen opIaait, Iijken deze eerder tot een menselijk wezen dan tot de 
hemeI te zijn gericht. Zo aIthans ervoer een literair-historicus aIs W.J .A. J onckbIoet het, die 
in r885 meende dat 'die mengeling van stoffelijken en geestelijken hartstocht het vermoe
den doet ontstaan dat wij hier ingewijd worden in de zieIskweIIingen eener jonkvrouw, 
die, ten gevoIge van een ongeIukkigen minnehandeI, in het kIooster geraakt was, en thans 
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1 Minnezanger Hendrik van Veldeke 
bedenkt een minnelied. Uit het 
Manesse-handschrift met liederen 
van de Minnesanger (ca. 1320). 
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hare vleeschelyke herinneringen aan vrome verzuchtingen paart, en zich daarmee tracht te 
troosten ofte bedwelmen'. 

Dat de york heel anders aan de steel zat, werd duidelijk toen de Vlaamse jezui'et 
Jozefvan Mierlo in de jaren tien van de twintigste eeuw de basis legde voor het moderne 
Hadewijch-onderzoek. Aan de hand van een scherpzinnige lectuur van haar werk kon hij 
aantonen dat Hadewijch thuishoort in de religieuze vrouwenbeweging der begijnen, die in 
de eerste helft van de dertiende eeuw in de Brabants-Rijnlandse gewesten een hoge bloei 
beleefde, en dat haar literaire activiteit zeer waarschijnlijk omstreeks 1240-1260 moet wor
den gedateerd. 

Vanaf het eind van de twaalfde eeuw kozen in heel West-Europa, vooral in het 
gebied tussen de Schelde en de Rijn, steeds meer vrouwen, meestal afkomstig uit de adel 
en de gegoede burgerij, voor een leven van kuisheid en onthechting in overeenstemming 
met het evangelie. Ze werden mulieres religiosae genoemd, waarmee niet zomaar 'vrome 
vrouwen' werden bedoeld maar veeleer vrouwen die weliswaar geen nonnen waren - ze 
behoorden niet tot een officieel erkende orde - maar toch als nonnen leefden. Het was dus 
een via media die deze begijnen bewandelden, een middenweg tussen de wereld van de 
leken en die van de geestelijken. Volgens veel tijdgenoten was dat een anomalie, een door
kruising van de door God gewilde orde. Was hun overdreven vroomheid geen hypocrisie? 
En betraden deze ongeleerde (dat wil zeggen: geen Latijn kennende) vrouwen die in hun 
gesprekken en geschriften theologische subtiliteiten en nieuwigheden aan de orde durf
den te stellen, niet een terrein dat aan geleerde mannen voorbehouden was? Een sympa
thiserend geestelijke omschreefin een van zijn preken de levenswijze van deze vrije, vrome 
vrouwen als voIgt: 'Zij leven in een en hetzelfde huis, en onder de lei ding van een van hen, 
die de anderen in deugd en wijsheid overtreft, worden zij zowel door het goede voorbeeld 
als door geschriften onderwezen in het waken en het bidden, in de handenarbeid en de 
armoede, in de nederigheid en de zelfVerloochening.' 

In zo'n omgeving zijn Hadewijchs geschriften, en ook haar liederen, vermoedelijk 
ontstaan. Dat zij haar liederen vervaardigd heeft, niet om uitdrukking te geven aan de lief
deskwellingen van haar gemoed, maar om haar medebegijnen en vriendinnen te onder
richten in de onbarmhartige eisen van hun goddelijke partner, blijkt uit het vervolg van het 
zojuist geciteerde eerste lied: 

Ay, vale, vale milies 
Ghi aIle die nuwen tide 
- Si dixero, non satis est
Om minne wilt wesen blide. 

Ai, duizendmaal heil 
aan u allen die in het nieuwe seizoen 
- al zou ik dat zeggen, het volstaat niet
om minne blij wilt zijn. 

Na het natuurtafereel met de bloeiende hazelaar zouden we verwachten dat de dichteres, 
net zoals haar wereldlijke collega's, zichzelf - vergelijkenderwijs - als een hoopvol ge
stemde minnares of, omgekeerd, als slachtoffer van een uitzichtloze lief de ten tonele zou 
voeren. Het loopt echter anders, want aIle aandacht gaat hier niet naar een minnend 'ik', 
maar naar een minnend 'gij', naar de toehoorders - haar vriendinnen en medebegijnen -
die in de minne het geluk willen vinden. Een aanspreking die gecombineerd wordt met een 
Latijnse heilwens die zeer waarschijnlijk aan een Marialied is ontleend en meteen duide-
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2 Begijn met falie, Naar een der
tiende-eeuwse grafsteen van een 
Parijse begijnenmeesteres, 

) 

lijk maakt dat we hier niet met een prafaan, maar met een geestelijk lied te maken hebben. 
Dat blijdschap in de mystieke minne echter geen vanze!fsprekende zaak is, vernemen de 
vriendinnen aan het eind van de tweede strafe, waarin Hadewijch haar uitbundige heilwens 
van zo-even herhaalt, maar ook op een niet mis te verstane wijze vervoIledigt: 

Ay, vale, vale milies 
Ghi alle die avontuere 
- Si dixero, non satis est-
Wilt dog hen om minnen natuere. 

Wie het geluk wil vinden in de minne, moet bereid zijn avontu
ren te doorstaan. 'Avontuere', het woord verwijst naar de toen zo 
populaire Arturraman. Net als de ridders van de Ronde Tafe! 
moeten Gods minnaressen bereid zijn aIle zekerheden achter 
zich te laten en zich over te geven aan de ondoorgrandelijke wet
ten van het minne-avontuur. Pas nu komt Hadewijch ze!f op het 
tonee! en demonstreert ze aan de hand van haar eigen voorbeeld 
hoe gruwe!ijk zo'n bestaan in de minne we! kan zijn: 

Ay, wat salic doen, alendech wijf? 
Met rechte maghic tghelucke wei haten, 
Mi rouwet wei sere mijn liff. 

In het laatste vers citeert Hadewijch uit de bijbel ('Mijn ziel walgt 
van het leven', Job 10:1). Zinsneden en thema's uit diverse bron
nen - de bijbe!, de Latijnse mystieke literatuur en Marialyriek, de 
volkstalige epiek en wereldlijke minnelyriek - worden door haar 
omgesmeed tot een nieuw genre, dat in de Europese literatuur 
een unieke plaats inneemt. 

En de muziek? De handschriften met haar liederen be
vatten geen muzieknotatie, maar van het lied Ay, in welken soe ver
bam die tijt - het laatste in de bundel- moet het weI om een con
trafact van de in haar tijd welbekende sequens Mariae praeconio 
gaan. De strafevorm is identiek en elk vierde vers in het Neder
landse lied is een letterlijk citaat uit het Latijn: 

Ay, in welken soe verbaert die tijt 
En es in al die were!t wijt 

Mariae praeconio 
Serviat cum gaudio 
Fervens desiderio 
Verus amor. 

Dat mi gheven mach delijt 
Dan: verus amor. 

Het kan niet anders of Hadewijch heeft haar lied op de melodie van de Latijnse sequens 
gezongen, waarap deze inderdaad uitstekend past. Ook elders in haar bundel lijkt zij 
schatplichtig te zijn geweest aan de Latijnse lyriek. Vijf andere liederen zijn nauw verwant 
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met de rondellus, een liedgenre dat uit randeelstrafen bestaat en in de eerste helft van de 
dertiende eeuw te Parijs beoefend werd, maar ofHadewijch Parijse melodieen heeft over
genomen, is niet te achterhalen. 

De meeste melodieen heeft de mystica zander enige twijfe! aan het repertoire van 
de Franse minnezangers ontleend. De talrijke overeenkomsten tussen de strafevormen 
van haar liederen en die van de trauverelyriek wijzen daar al op. In zes gevaIlen is het ook 
mogelijk gebleken de vermoedelijke melodie terug te vinden. Een overtuigend voorbeeld 
levert het veertigste lied: 

Ais ons dit nuwe jaer ontsteet, 
So hoeptmen dat saen comen sal 
Die tijt daer menich op verveet, 

Die groyen doet berch ende dal; 
Doch es die bliscap onghereet. 
So es hem oec, die ghevet zijn al 

Op hog here minnen scone beheet 
Eer hi verlinghet die verheit der minnen. 

Ais het nieuwe jaar aanbreekt, 
dan hoopt men dat spoedig 
het seizoen zal komen waarap 

iedereen zich verheugt, 
dat berg en dal in bloei zet; 
maar die vreugde is er nog niet. 
Zo vergaat het ook degene die 

alles inzet 
op de schone belofte van hoge minne 
voordat hij de verre minne heeft 

ingehaald. 

Hadewijchs lied blijkt hetzelfde bijzondere rijmschema te hebben als een lied van de 
Noord-Franse dichter Moniot d'Arras (werkzaam tussen I213 en 1239): 

Ne me done pas talent 
De chanter Ii mois de mai 
Mes amours de qui descent 
Un nouviau confort quej'ai, 
Quant cele qui longuement 
M'a tenu en grant esmai, 
Re~oit man servise et prent, 
Et je plus ne Ii quier mie. 

Niet de maand mei geeft mij 
het verlangen om te zingen, 
maar de liefde, 
die mij nieuwe moed schenkt, 
wanneer zij die me lang 
in grate zorgen heeft gehouden 
mijn dienst aanvaardt en aanneemt, 
en ik haar niet meer hoef te smeken. 

Niet aIleen het rijmschema, ook het ritme van de liederen blijkt te corresponderen, wan
neer men rekening houdt met Hadewijchs Germaanse heffingenvers met zijn onbeldem
toonde lettergrepen ad libitum, dat de Brabantse dichteres heeft moeten passen op de 'ge
telde' Franse verzen (met een vast aantallettergrepen). In het eerste vers bijvoorbeeld 
voegt Hadewijch vooraan een onbeldemtoonde lettergreep toe ('AIs'): 

Ais Qll§. dit nu-we jacr ont- steet 
fu me ,dQ-ne pas. ta- kill 

In het laatste vers van de strafe worden behalve zo'n 'opmaat' aan het begin ook tussen de 
heffingen onbeklemtoonde lettergrepen toegevoegd: 
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3 Amateurdichter Hertog Jan I van 
Brabant tijdens de arbeid. Mogelijk 
verslaat hij hier Reinout van Gelre 
tijdens de slag bij Woeringen, 1288. 
Uit het Manesse-handschrift 

(ca. 1320). 

Eer hi ver- lin-ghet die ver-heit der min-nen 
ill je ~ ne li quier mi-e 

In het Nederiands komt er steeds een beldemtoonde lettergreep op een 'lange' plaats in 
het Franse vers (die daar overigens niet altijd een lange lettergreep hoeft te krijgen; in het 
Frans gaat men vrijer om met metra dan in Germaanse talen). 

Wanneer men deze methode van strofevergelijking toepast, komt men telkens uit bij min
neIiederen van tijdgenoten die in Atrecht (Arras) werkzaam zijn geweest: behalve de ge
noemde Moniot d'Arras de trouveres Jean Erart, Gilbert de Berneville en Colard Ie Bou
teiIIer. De melodieen van die chansons moeten vrij bekend zijn geweest, want ze zijn weer 
voor andere liederen gebruikt, onder meer voor Marialiederen. Zo dichtte Richard de Four
nival, kanselier te Amiens (I201- ca. I260), Mere au rai omnipotent (Moeder van de alvermo
gende God) op Moniots melodie. Of Hadewijch van deze geestelijke contrafacten of van 
hun wereldlijke modeIIen uitging, valt niet meer uit te maken. 

Dat er een muzikale lijn van de Brabantse dichteres naar Atrecht voert, hoeft ons 
niet te verwonderen. Dit commerciele en financiele centrum was in de loop van de der
tiende eeuw uitgegroeid tot het podium bij uitstek van de trouverekunst en overtrof op dit 

~U!" 

gebied verre de betekenis van om het even welkvorstenhuis. Rond 
de tijd waarin gewoonlijk het begin van Hadewijchs literaire acti
viteit wordt gesitueerd, omstreeks 1240, ontstond daar de beroem
de Puy, een literaire en muzikale organisatie die onder het voor
zitterschap van een 'Prince' dichtwedstrijden organiseerde. Zelfs 
hoge edelen, zoals Karel I, graafvan Anjou, of Edward I, koning 
van Engeland, hebben aan de literaire activiteiten van de Puy deeI
genomen, en ook van de Brabantse hertog Hendrik III is bekend 
dat hij met verschillende dichters uit het Atrechtse milieu goede 
contacten onderhieId. Vooral de genoemde trouvere Gilbert de 
BerneviIIe lijkt met de hertogelijke familie op vriendschappelijke 
voet te hebben gestaan. Het is daardoor heel aannemeIijk dat het 
Atrechtse repertoire in dezelfde tijd bekend is geweest bij de Bra
bantse elite, waaruit hoogst waarschijnlijk ook Hadewijch en haar 
gecultiveerde vriendinnen afkomstig waren. 

Hadewijch geeft in haar liederen dus blijk van een grondi
ge kennis van het Franse en Latijnse repertoire. Heeft zij ook ont
leend aan Nederiandse liederen? Het antwoord hierop is moeilijk te 
geven, omdat ons uit de eerste heIft van de dertiende eeuw geen 
Nederiandstalige Iyriek overgeleverd is. Sommigen hebben gewe
zen op de talrijke thematische, woordelijke en formele overeen
komsten tussen haar liederen en die van de Maaslandse dichter 
Hendrik van VeIdeke van ruim een halve eeuw eerder, en daaruit 
het bestaan van een Nederiandstalige, Brabants-Limburgse min
neliedtraditie afgeIeid. De tussenliggende schakels zouden dan al
lemaal verioren moeten zijn gegaan. De elites in de Lage Landen 
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had den echter voor zover we weten meer belangsteIIing voor de toonaangevende Franse 
Iyriek. De genoemde hertog Hendrik III dichtte zelfFranse liederen en wisseIde die uit met 
de toenmalige Graafvan Vlaanderen, Guillaume de Dampierre. Deze francofone hofcul
tuur lijkt eerder de ontwikkeIing van een Nederiandstalige hoofse liedkunst in de weg te 
hebben gestaan dan te hebben bevorderd. Tegen het onzichtbare bestaan van zo'n Neder
landstalige traditie pleit ook dat de twee 'Nederiandse' dichters die temporeel het dichtst 
bij Hadewijch stonden sterk op het Oosten waren georienteerd, waar een krachtige tradi
tie van Hoogduitse Minnesang bestond: veer Hadewijch Hendrik van VeIdeke en na haar 
de van huis uit Franstalige hertog Jan I van Brabant, zoon van Hendrik III. Beiden dichtten 
liederen in een mengeling van Nederiands en Duits, die uitsluitend in Hoogduitse hand
schriften zijn overgeleverd, zonder muziek overigens. Met andere woorden: een Neder
landstalige hoofse liedtraditie is ten tijde van Hadewijch niet aantoonbaar en zal er ver
moedeIijk niet zijn geweest. Dat sluit niet uit dat mensen in andere sociale strata in het 
Nederiands hebben gezongen, maar ook daarvan is geen letter bewaard gebleven - zo'n 
volkstalige zangcultuur zal trouwens eerder mondeling dan schrifteIijk zijn geweest. 

De Duitse minnelyriek lijkt ook bij Hadewijch bekend te zijn geweest, want de 
woordenschat in haar liederen vertoont opvaIIende overeenkomsten met die van de der
tiende-eeuwse Minnesang, het meest nog met die van VeIdeke. Zou de ernstige Brabantse 
mystica zich soms rechtstreeks hebben laten beYnvloeden door de lichtvoetige Maaslandse 
minnezanger van enkele generaties eerder? In haar zesde lied gebruikt zij, voor zover be
kend als enige in heel de West-Europese liedkunst van de dertiende eeuw, dezeIfde geraffi
neerde, twaalfverzen lange strofevorm als die van Veldekes veertiende lied (abcdabcdeeea). 
De aanhef van de beide liederen luidt als voigt: 
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4 Voordrachtskunst aan het herto
gelijk hof van Brabant te Leuven 
omstreeks 1250. Miniatuur uit 
La puissance d'amour. 
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de vroegste geschiedenis van het 
N ederlandse minnelied in een Euro
pese context, zie Frank WiIlaert, 'Van 
luisterlied tot danslied. De hoofse 
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men in: M. de Bruin en J. Oosterman 
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DiscolJrafie 
Suze van Grootel zingt twee van de 
hier geciteerde Iiederen van Hade
wijch (Ay, in wei ken soe verbaert die tijt 
en Als ons dit nuwejaer ontsteet) op de 
cd Pacxken van minnen. Middeleeuwse 
muziek uit de Nederlanden van Camerata 
Trajectina (Globe GLO 60I6; I992). 
VijfIiederen staan op een cd bij het 
boek Hadewijch: Ende hieromme swi,ghic 
sachte (red. Anik6 Dav6czi), Amster
dam 200I, gezongen door de Schola 
Cantorum Brabantiae o.l.v. Rebecca 
Stewart, met voordracht van Marijke 
van Campenhout. 

VELD EKE 

In dem aberellen 
sa die bluomen springen, 
sa loubent die linden 
Und gruonent die buochen. 
sa habent ir willen 
Die vogele und singen 
[ ••• J 

HADEWIJCH 

Als ons onsteet die merte 
Verquicken aIle dinghe 
Ende aIle crude ontspringhen 
Ende werden sci ere groene. 
Also doet die beg herte, 
Ende die minne sonderlinghe 
[ .•• J 

Of Hadewijch hier inderdaad een contrafact op Veldekes lied dichtte, is niet meteen dui
delijk: haar verzen lijken meer beklemtoonde syllaben te hebben. Maar er zijn opvallende 
overeenkomsten. 'Ontspringhen' in Hadewijchs derde vers lijkt door 'springen' in Vel
dekes tweede vers ingegeven, terwijl in het vierde vers van de beide gedichten het motief 
van het 'groen worden' verschijnt. Het opvallendst is weI dat dit lied van Hadewijch het 
enige is waar de dichteres de naam van een maand vermeldt, precies op dezelfde plaats 
waar Veldeke het woord 'abereIlen' (april) heeft geplaatst. Toeval? Of he eft Hadewijch, die 
in haar natuurtaferelen weI vaker een voorkeur voor een heel vroeg begin van de lente laat 
blijken, hier Veldekes lied in gedachten gehad en met haar 'maart' tegen zijn 'april' opge
boden? Na het vergelijkende '(Al)so' in het vijfde vers is de 'initiele ontlening', zoals het in 
de leer van de contrafactuur heet, in elk geval voorbij en gaan de dichters hun eigen weg. 
Twee strofen lang vermeit de Maaslandse dichter zich in een virtuoze beschrijving van het 
liefdesleven van de vogel*s, vooraleer hij de hoop uitspreekt dat zijn vrouwe hem gena
dig zal zijn: God heeft toch nooit geboden dat een man van liefde moet sterven? In haar 
lied beschrijft Hadewijch echter hoe de ongenadige minne haar vrienden als vreemden laat 
dolen in hun eigen land. Vrijblijvend amusement tegenover ongeremde overgave: ondanks 
aIle overeenkomsten kon het contrast tussen de twee oudste liederendichters in onze taal 
moeilijk groter zijn. 

LOUIS PETER GRIJP EN FRANK WILLAERT 
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