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‘Welk een ketter is die vrouw geweest!’

O mijn ontzachbre vogel,
Het is uw stormvlucht die de lagen van het zwerk
Verschoof en overal de uitmiddelpuntige
Verwarring bracht voor ge weer neerstreekt.
Ik weet uw nestlen op de golf, ik weet
In ú het onverstoorbare evenwicht.

Albert Verwey, ‘Die Ene’ 
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Bij het werk aan dit proefschrift heb ik van diverse personen hulp gekregen. Op de
eerste plaats noem ik professor dr. Peter Nissen. Hij was de promotor die ik nodig
had. Hij deelde mijn enthousiasme voor het onderwerp vanaf ons eerste gesprek en
zijn snelle en adequate aanpak inspireerde mij steeds opnieuw. Met hem kon ik het
verhaal van Albert Verwey en de teksten van Hadewijch tot leven brengen door
zijn inzichten op velerlei terrein en zijn begrip voor de ingewikkelde omstandighe-
den van waaruit ik moest werken. Met zijn betrokkenheid, humor en waar nodig
relativerende opmerkingen, maakte hij duidelijk dat hij niet alleen geinteresseerd
was in de promotie, maar ook in het welzijn van zijn promovenda. Dat maakte het
werken aan dit onderzoek bijzonder plezierig.

Ook mijn co-promotor professor dr. Elisabeth Leijnse droeg daar in hoge mate
toe bij. Haar kennis van de literatuur van het fin de siècle en de nieuwe mystiek, en
haar adviezen met betrekking tot systematiek in mijn onderzoek waren van grote
waarde voor het tot stand komen van deze dissertatie.

Professor dr. Frank Willaert, die al voordat Peter Nissen de rol van promotor op
zich nam bij dit onderzoek betrokken was, heeft mij met zijn enorme kennis van de
geschriften van Hadewijch steeds terzijde gestaan. Het was een voorrecht gebruik
te mogen maken van de nog niet verschenen uitgave die hij en Veerle Fraeters ver-
zorgden van Hadewijchs Strofische gedichten.

Op deze plaats moet ook professor dr. Anton Wessels genoemd worden, die mij
vooral in de beginperiode van mijn onderzoek terzijde heeft gestaan.

Ook anderen stonden mij terzijde. Professor dr. J.D.F. van Halsema en dr. Lucien
Custers hielpen mij vertrouwd te raken met de persoon en het werk van Albert Ver-
wey. Marijke Stapert-Eggen gaf mij informatie over de ontstaansdata van een aantal
gedichten van Verwey en over de persoon en het werk van J. van Gelderen. Freya 
Steffelaar-Moulijn nam uitvoerig de tijd om mij de nalatenschap van Henriëtte Mou-
lijn-Haitsma Mulier te tonen. Dr. Coen Hilbrink daagde mij in gesprekken steeds uit
opnieuw over mijn onderwerp na te denken en voor  Lucas Laceulle in de bibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam was geen moeite teveel als ik een van de vele
handschriften wilde bekijken. 
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Verder wil ik Annemiek Lenferink noemen, met wie ik heel wat avonden de ge-
schriften van Hadewijch uitputtend doorgesproken heb, Irma Walter, die mijn sa-
menvatting in het Frans vertaalde en Melina Put, die als collega op school mij ro-
yaal de ruimte gaf die ik af en toe dringend nodig had. 

Met zijn liefdevolle support, zijn niet aflatende belangstelling en zijn gouden tip
op 1 januari 2006 heeft ook mijn vader dr. Leo van Dijk me vaak terzijde gestaan. 

Tames Oud was er altijd: kritisch, zorgzaam en meelevend. Zonder hem was het
allemaal niets geworden! 
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‘Hadewijch heeft me geraakt’, verklaarde Frits van Oostrom in 2005 in een interview
naar aanleiding van zijn geschiedenis van de middeleeuwse letterkunde Stemmen op
schrift. Daarmee trad hij, één van de opvolgers van Albert Verwey als hoogleraar, op-
nieuw in diens voetspoor. Ook Verwey was diep onder de indruk van Hadewijchs
werk, toen hij in 1917 schreef: ‘Welk een ketter is die vrouw geweest!’ 

In Stemmen op schrift besteedt Van Oostrom in een grondig gedocumenteerd
hoofdstuk uitgebreid aandacht aan Hadewijch. ‘Met mijn geschiedenis wil ik voor-
komen dat stemmen van zevenhonderd jaar en ouder, zwak geworden door de
diepte van de tijd, wegsterven’, stelt hij.

Ook Albert Verwey (1865-1937) wilde dat Hadewijch bekend werd in zijn eigen
tijd. Daarom vertaalde hij tussen 1917 en 1922 een belangrijk gedeelte van Hade-
wijchs proza en wijdde een aantal gedichten aan haar. Dat zij nooit helemaal meer
uit zijn blikveld zou verdwijnen, blijkt uit latere kritieken en uit collegedictaten van
zijn studenten. Verweys laatste publicatie dateert van 1934, maar een gedeelte van
zijn werk over Hadewijch is nooit uitgegeven. 

Voor Albert Verwey was het aanzienlijk moeilijker tot een uitgebalanceerde visie
over Hadewijch te komen dan voor zijn opvolgers. Over de historische Hadewijch
was niets bekend. Haar geschriften waren in 1838 herontdekt, maar werden vanuit
uiteenlopende religieuze en niet-religieuze perspectieven verschillend geduid.
Daarbij bestond verdeeldheid over de vraag of het ging om wereldse geschriften
met een vaak erotisch karakter of om religieuze teksten. Toen in het begin van de
twintigste eeuw tenslotte algemeen was geaccepteerd dat het christelijke mystieke
geschriften betrof, bleef de onzekerheid rond Hadewijchs werk bestaan, want men
raakte het niet eens over het al dan niet orthodox-katholieke karakter ervan. 

Er bestaat geen monografie van de geschiedenis van de Hadewijchreceptie tot he-
den. Wel schreef J. Reynaert in 1988 een artikel over de Hadewijchstudie in de 19de

eeuw en verschenen er verschillende publicaties die beginnen met een schets van de
Hadewijchreceptie, bijvoorbeeld de dissertatie van R. Faesen uit 2000. Ook de ge-
schiedschrijving van de Middelnederlandse literatuur door onder andere J. van
Mierlo (1928), S. Axters (1950), G. Knuvelder (1970) en recenter F. van Oostrom

Inleiding



(2006) biedt informatie over die receptie. De vertalingen en de gedichten van Ver-
wey worden daarbij lang niet altijd genoemd en vrijwel nergens besproken. Van
Oostrom besteedt in Stemmen op schrift wel aandacht aan Verweys vertaling van
Hadewijchs visioenen. C. de Borchgrave behandelt de correspondentie tussen Ver-
wey en Van Mierlo over Hadewijch in Eerst Vlaanderen voor Christus, de pioniers-
tijd van het Ruusbroecgenootschap (2001). 

Al die beschrijvingen laten vooral zien welke stappen er gezet zijn om tot de hui-
dige bevindingen te komen. De misverstanden en aberraties in de opvattingen ten
aanzien van Hadewijch en haar werk worden daarbij incidenteel als curiosa ver-
meld. Maar voor Verwey, die zich pas in de periode van zijn professoraat diep-
gaand met de middeleeuwen en de geschiedenis van de Middelnederlandse litera-
tuur bezig ging houden, lag dat anders: in de grote hoeveelheid vaak tegenstrijdige
gegevens moest hij zich zelf een weg zoeken. En zijn zoektocht moet door velen
gevolgd zijn, want al tijdens zijn leven beschouwde men de dichter, criticus en tijd-
schriftleider Verwey als een van de belangrijkste figuren van zijn generatie. Door
zijn professoraat aan de Leidse universiteit was hij ongetwijfeld medebepalend
voor de opvattingen over literatuur van zijn eigen studenten en van latere genera-
ties. 

Toch is er nooit onderzoek gedaan naar de invloed die Hadewijchs geschriften en
de Hadewijchreceptie op Albert Verwey hebben uitgeoefend. Ook is niet nagegaan
welke invloed Verwey heeft uitgeoefend op de bestudering van en de waardering
voor Hadewijch en haar geschriften. Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren
aan de geschiedenis van de Hadewijchreceptie. Ik zal nagaan hoe Verwey is omge-
gaan met de historische Hadewijch, hoe hij persoon en werk van Hadewijch heeft
geïnterpreteerd in zijn kritieken, vertalingen en colleges, en hoe hij de vragen be-
antwoordde die in zijn tijd rond Hadewijch speelden. Ook schenk ik aandacht aan
de manier waarop hij Hadewijch in zijn poëzie verbeeldde. 

Omdat het werk van Verwey betreft dat tot nu toe weinig besproken is, hoop ik
met deze studie bij te dragen aan de kennis van de geschriften en de persoon van Al-
bert Verwey. Daarnaast hoop ik het inzicht in de verhouding tussen letterkunde
van de nieuwe mystiek en levensbeschouwing in Nederland aan het begin van de
vorige eeuw te verruimen en te verdiepen.

Uitgangspunt van deze studie zijn de teksten die Verwey over Hadewijch
schreef. Daarbij stond ik voor de keuze ze chronologisch te behandelen of vanuit
de hoedanigheid waarin Verwey werkte: als dichter, criticus, vertaler en hoogle-
raar. Ik heb gekozen voor het laatste. Die keuze kan kunstmatig lijken, omdat Ver-
wey zelf, onder andere bij zijn inaugurele rede in Leiden, heeft betoogd dat zijn
dichterschap en zijn professoraat in elkaars verlengde lagen, met andere woorden:
bij alles wat hij schreef, werkte ook de dichter in hem mee. Maar door de  invals-
hoeken van elkaar te onderscheiden, kunnen de teksten onderling vergeleken wor-
den binnen het eigene van elk van die benaderingswijzen voordat ze in een breder
kader geplaatst worden. 
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Voorafgaand aan het onderzoek naar de plaats van Albert Verwey in de Hadewijch-
receptie moet een aantal vragen beantwoord worden. Allereerst die naar de opvat-
tingen over Hadewijch en haar werk in de tijd van Verwey. Bij de uiteenlopende
beelden die over Hadewijch in omloop waren, gaat het er niet alleen om hoe zij
vanuit de wetenschap bekeken werd, maar ook hoe zij in de literatuur gestalte
kreeg. Daarvoor is inzicht nodig in de wijze waarop men rond de eeuwwisseling te-
gen mystiek en middeleeuwen aankeek. Ook kennis van Verweys eigen ideeën over
dichterschap, zijn werk als criticus en als vertaler, en zijn professoraat is daarbij van
belang. 

Bij het beschrijven van de geschiedenis van de Hadewijchreceptie maak ik ge-
bruik van bestaande studies. Dat geldt ook voor werk en persoon van Albert Ver-
wey. Over de wijze waarop Hadewijch in de literaire kunst van het fin de siècle
werd verbeeld, bestaan echter geen studies. Daarom wordt daar aan de hand van
een aantal voorbeelden een beeld van gegeven. Eveneens aan de hand van voorbeel-
den, nu uit de teksten van Verwey zelf, wordt toegelicht hoe Verwey met middel-
eeuwse teksten omging vóór de tijd van zijn hoogleraarschap. 

Bij elk van de hoedanigheden van waaruit Verwey schreef over en naar aanlei-
ding van Hadewijch, moet worden vastgesteld wat hij met zijn teksten beoogde en
op welke manier ze passen in de geschiedenis van de Hadewijchreceptie. Tevens is
van belang hoe deze teksten zich tot elkaar verhouden. 

Het eigen karakter van elke rol brengt ook specifieke vragen met zich mee. Naar
aanleiding van Verwey als dichter moet de vraag worden gesteld van welk literair
concept hij zich na de Beweging van Tachtig in zijn verschillende bundels bediende
en hoe zijn verhouding tot de literatuur van zijn tijd was. Ook is van belang of Ver-
wey Hadewijchs ideeën wilde verwoorden of dat hij haar werk gebruikte om zijn
eigen gedachten uit te dragen. Het is mogelijk daar duidelijkheid over te krijgen
door de teksten van Verwey naast Hadewijchs eigen teksten te leggen en ze te be-
kijken binnen het totale poetisch oeuvre van Verwey, met aandacht voor narrativi-
teit, syntaxis, semantiek, stijl en intertekstualiteit. 

De criticus Verwey schreef besprekingen naar aanleiding van contemporaine
studies over Hadewijch. Ook deze moeten worden geanalyseerd en vergeleken met
andere kritieken op hetzelfde werk, waarbij mogelijke verschillen tussen de werk-
wijze van Verwey als criticus van een literair tijdschrift en als hoogleraar niet ver-
onachtzaamd mogen worden. 

Ten aanzien van Verwey als vertaler is niet alleen van belang welke eisen hij aan
een vertaling stelde, maar ook of het om een werkvertaling, een literaire of een we-
tenschappelijke vertaling ging. Nagegaan moet worden hoe en op grond van welke
criteria Verweys bewerking van Hadewijchs visioenen in zijn eigen tijd en later
werd gewaardeerd. In de inleiding die Verwey schreef bij de boekversie van De vi-
zioenen van Hadewijch (1922), geeft hij zijn visie van dat moment op Hadewijch.
Is daar in de vertaling iets van terug te vinden? Een andere vraag die bij de bespre-
king van de vertaling speelt, is die naar de door Verwey gebruikte brontekst(en).
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Ook de niet gepubliceerde Hadewijchvertalingen van Verwey moeten aandacht
krijgen. 

Hoe Verwey als hoogleraar over Hadewijch zou spreken, kon de Nijmeegse
hoogleraar G. Brom in 1926 nog niet weten, maar in zijn omvangrijke studie Ro-
mantiek en katholicisme in Nederland (1926) stelde hij dat de literatuurhistoricus
G. Kalff Hadewijch aantrekkelijk voor ‘geleerden’ had gemaakt, zoals A. Verwey
dat deed voor ‘kunstenaars’. Voor ons is interessant hoe Verwey zich in zijn colle-
ges over Hadewijch opstelde met betrekking tot haar betekenis als mystica en haar
plaats in de literatuur, en ook welke esthetische aspecten van haar werk hij met zijn
studenten besprak. Daarnaast moeten de opvattingen van Verwey als hoogleraar
worden vergeleken met contemporaine opvattingen in de wetenschap. Met de ken-
nis van Verweys colleges en zijn geschriften van na 1926 kan de vraag beantwoord
worden of Broms typering nog steeds correct is. De dictaten naar aanleiding van
Verweys colleges over Hadewijch zijn vooral van belang omdat er uit blijkt hoe hij
over de historische Hadewijch sprak; zijn eigen aantekeningen bieden daarnaast in-
zicht in de manier waarop hij de gedichten van Hadewijch met zijn studenten be-
handelde. 

Deze studie is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 1 wordt aan de hand van bestaande
literatuur een overzicht gegeven van de Hadewijchreceptie tot 1934. Daarbij maak
ik onderscheid tussen de manieren waarop Hadewijch gestalte kreeg in de weten-
schap en in de kunst. Over dat laatste is nauwelijks geschreven. Ik wil er aan de
hand van een aantal literaire werken uit het fin de siècle een beeld van schetsen.
Daarnaast worden ook de verschillende opvattingen over mystiek besproken.

Hoofdstuk 2 gaat over Albert Verwey zelf. Er wordt achtereenvolgens aandacht
besteed aan Verwey als auteur, aan Verweys filosofie en spiritualiteit, en aan de vi-
sie van Verwey op de middeleeuwen. Bovendien wordt in dit hoofdstuk stilgestaan
bij die correspondentie van Verwey waarin sprake is van Hadewijch. Vooral de
brieven van J. van Mierlo zijn daarbij van belang.

De poëzie van Verwey over Hadewijch komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Behal-
ve de twee gedichten waarin expliciet naar haar wordt verwezen, ‘De konflikten
van Hadewych’ en ‘De liederen van Hadewych’, zijn dat ‘Een nieuwe peis’, waarin
mijns inziens de mystiek van Hadewijch zichtbaar wordt, en aan ‘Aan een liefde-
zuster’. De gedichten worden in volgorde van ontstaan behandeld en aan het eind
van het hoofdstuk onderling vergeleken.

In hoofdstuk 4 wordt Verweys proza over Hadewijch besproken vanuit de hoe-
danigheden (criticus, vertaler en hoogleraar) waarin hij schreef. Binnen die rollen
wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de chronologie waarin de teksten ontston-
den. Paragraaf 1 gaat over Verweys vertalingen van geschriften van Hadewijch.
Hierbij ligt het accent op Hadewijchs visioenen, het enige werk van haar dat hij he-
lemaal vertaalde. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan Verweys vertaal-
theorie met behulp van de inleiding op zijn vertaling van Dante, zijn ingezonden
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brief naar aanleiding van de Shakespearevertaling van H. Moulijn-Haitsma Mulier
en zijn kritiek op de Duitse Hadewijchvertaling van F. Huebner. Vervolgens wordt
bekeken welke Hadewijchuitgave ten grondslag ligt aan Verweys vertaling van de
visioenen, wat Verwey zelf in de inleiding bij de boekuitgave ervan over Hadewijch
schreef, welke reacties er op Verweys vertaling gevolgd zijn en wat er heden ten
dage over die vertaling gezegd kan worden. De paragraaf eindigt met een bespre-
king van de overige vertalingen die Verwey van teksten van Hadewijch maakte.

In paragraaf 2 van hoofdstuk 4 worden Verweys kritieken naar aanleiding van stu-
dies over Hadewijch besproken. Zij worden vergeleken met wat anderen schreven
over dezelfde werken en in de geschiedenis van de Hadewijchreceptie geplaatst. Ook
wordt bekeken hoe zij in de ontwikkeling van Verwey passen. Verweys colleges over
Hadewijch worden in paragraaf 3 van hoofdstuk 4 geanalyseerd, met als uitgangs-
punt het dictaat van Miep Bouvy. 

In hoofdstuk 5 komen de verschillende hoedanigheden van waaruit Verwey over
Hadewijch schreef naast elkaar te staan en worden de manieren waarop Hadewijch
vanuit die rollen gestalte kreeg, vergeleken aan de hand van de besproken teksten.
Daarbij wordt ook de invalshoek van waaruit Verwey schreef, - al dan niet een ge-
lovig standpunt – betrokken, evenals de rol van Van Mierlo en de overeenkomsten
die Verwey signaleerde tussen Hadewijch en auteurs als Dante, Vondel en Potgie-
ter. Zo kan tenslotte de vraag worden beantwoord naar de plaats van Albert Ver-
wey in de geschiedenis van de Hadewijchreceptie. 

In dit boek zijn alle teksten van Verwey over Hadewijch opgenomen. De teksten
van Verweys gedichten en recensies naar aanleiding van het werk van Hadewijch of
studies daarover, staan afgedrukt bij de daaraan gewijde paragrafen. In een bijlage
worden de teksten weergegeven, die in de voorafgaande hoofdstukken aan de orde
kwamen, zonder dat de volledige tekst ervan gegeven werd. De belangrijkste daar-
bij is Verweys bewerking van de visioenen van Hadewijch. Deze vertaling, die in
1922 in zeer bewerkte oplage verscheen en zelfs antiquarisch zelden verkrijgbaar is,
is niet alleen om de eraan voorafgaande bespreking, maar ook om zijn literaire kwa-
liteiten, een herdruk waard. 

De gepubliceerde teksten van Verwey over Hadewijch zijn de volgende:

– De vizioenen van Hadewijch, vertaling. Gepubliceerd in tijdschrift De Bewe-
ging (1917) en in boekvorm (1922). 

– Twee gedichten over Hadewijch:
– ‘De konflikten van Hadewych’ (1918)
– ‘De liederen van Hadewych’ (1920)

– Vier artikelen over studies betreffende Hadewijch: 
– F. Huebner, Schwester Hadewich Visionen, (1917, vertaling)
– J. van Mierlo, De vizioenen van Hadewych, deel I (1924)
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– J. Snellen, Hadewijch, een bloemlezing uit haar poëzie en proza (1933)
– M. van der Zeyde, Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster (1934)

De ongepubliceerde teksten van Verwey over Hadewijch vond ik in de Universi-
teitsbibliotheek van Amsterdam, in de handschriften van de Bijzondere Collecties.
Het gaat om divers materiaal: mappen met collegeaantekeningen, manuscripten van
al dan niet gepubliceerde artikelen en talloze aantekeningen die Verwey ongetwij-
feld voor privé-gebruik bedoeld heeft. De teksten kunnen als volgt worden om-
schreven:

– notities naar aanleiding van gelezen artikelen
– brieven
– aantekeningen voor colleges
– aantekeningen die Miep Bouvy tijdens Verweys colleges maakte 
– aantekeningen voor vertalingen
– complete vertalingen
– aantekeningen voor gedichten

Bij citaten uit Hadewijchs werk baseerde ik me, tenzij nadrukkelijk anders ver-
meld, op de tekstuitgave die Albert Verwey zelf waarschijnlijk ook gebruikte. Tot
1924 was dat meestal Van Mierlo’s eerste uitgave van Hadewijchs werk, die aan-
zienlijk verschilt met diens tweede uitgave daarvan. 

Voor het citeren van Verweys gedichten heb ik mij gebaseerd op de versies uit
Verweys Oorspronkelijk Dichtwerk, tenzij anders is vermeld. Voor de vertaling
van Hadewijchs strofische gedichten mocht ik gebruik maken van de in 2009 te ver-
schijnen uitgave Hadewijch. Liederen, uitgegeven, ingeleid, vertaald en toegelicht
door Veerle Fraeters en Frank Willaert. Met een reconstructie van de melodieën
door Louis Peter Grijp.

Tenslotte: de spelling ‘Hadewijch’. In de Middelnederlandse bronnen treft men
verschillende spellingen aan. Albert Verwey schreef ‘Hadewijch’ zowel met ‘i’, ‘y’
als met een ‘ij’. Het is niet duidelijk waarom hij dat deed. De vormen met ‘i’ en ‘y’
komen uitsluitend voor in de vroege teksten van Verwey. Mogelijk is er vanaf 1922
samenhang met de spelling die Van Mierlo hanteerde. Vanaf Van Mierlo’s tweede
editie van Hadewijchs visioenen is de spelling ‘Hadewijch’ de algemeen gangbare
geworden. Ik heb er daarom voor gekozen de spelling ‘Hadewijch’ te gebruiken,
behalve wanneer het een citaat of een titel betreft. 
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1 Hadewijchreceptie aan het begin van de twintigste eeuw

1.1 Inleiding

Toen Albert Verwey (1865-1937) voor het eerst over Hadewijch schreef, was haar
werk nog nauwelijks bestudeerd. Hij kende Hadewijchs geschriften alleen door de
uitgaven van J. Vercoullie, C. Ledeganck, J. Heremans en J. Snellen, en aan de hand
van de uiteenlopende theoriëen die er vanuit de literatuurwetenschap en opkomen-
de studies als psychologie en parapsychologie over bestonden. Pas later zou hij het
werk van Van Mierlo ontdekken, die naar zijn zeggen eindelijk echt begreep waar
het bij Hadewijch om ging, want deze: ‘… had niet enkel het ware gevoel voor de
schoonheid van H.’s verzen en proza, maar ook het ware begrip van haar geestesle-
ven’.1 Met Van Mierlo’s geschriften kon Verwey tot een meer onderbouwde visie
op haar werk komen, maar zijn vroegere geschriften kunnen niet los van de overige
Hadewijchreceptie van zijn tijd begrepen worden, die ik daarom in deze paragraaf
wil schetsen.

De teksten van Hadewijch zijn, vanaf hun herontdekking in 1838 tot aan de dood
van Verwey in 1937, vanuit diverse opvattingen bestudeerd. Bovendien zijn de lite-
ratuurgeschiedenissen waarin Hadewijch wordt besproken veelal vanuit verschil-
lende perspectieven geschreven. De auteurs lieten zich leiden door hun persoonlij-
ke voorkeur, maar ook door de heersende mode, waarin Hadewijch en haar werk
naar verschillende maatstaven werden uitgelegd. Het is moeilijk daar een systeem
in aan te brengen, te meer omdat de auteurs zelf ook nog wel eens van mening ver-
anderden. Ik koos daarom voor een contextuele beschrijving, met veel ruimte voor
citaten, omdat juist de woordkeus vaak illustratief is voor de achtergrond en de
sfeer van waaruit meningen en gedachten zijn genoteerd. Daarbij hanteer ik een in-
deling in drie periodes. De eerste periode, vanaf de (her)ontdekking van de aanvan-

1 De opmerking van Verwey is terug te vinden in het collegedictaat van Miep Bouvy. Zie hierover hoofdstuk 4,
paragraaf 3, over Verwey als hoogleraar. 
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kelijk anonieme teksten van Hadewijch in 1838 tot aan het begin van de publicaties
van J. Kalff in het begin van de twintigste eeuw, wordt gedomineerd door de vra-
gen: wie schreef de teksten? Wie was Hadewijch? Wat was de aard van haar ge-
schriften? De tweede periode is die, waarin men het mystieke karakter van de tek-
sten algemeen erkende, maar vragen ging stellen naar de aard van die mystiek en
naar de traditie waaruit deze was voortgekomen. De Hadewijchstudie wordt daar-
bij beheerst door het onderzoek van J. van Mierlo (1878-1958). Wat na Van Mierlo
tot in de huidige tijd over Hadewijch is geschreven, hoort in deze indeling tot de
derde periode. Lange tijd heeft ook in deze periode het werk van Van Mierlo het
onderzoek naar Hadewijchs geschriften gedomineerd. Zijn uitgaven zijn nog
steeds van grote waarde voor verder tekstonderzoek, maar daarnaast spelen een
aantal vragen, die Van Mierlo meende al beantwoord te hebben opnieuw, bijvoor-
beeld die naar de ontstaansdata van de geschriften en de kwestie ‘Bloemaerdinne’.
Ook is er belangstelling voor de strofische gedichten van Hadewijch vanuit de mu-
ziekwetenschap. Voor deze studie zijn echter vooral de eerste en een deel van de
tweede periode belangrijk. 

Albert Verwey begon over Hadewijch te schrijven in 1917, al was hem in 1907 al
verzocht de dissertatie van Johanna Snellen over Hadewijchs strofische gedichten
te recenseren. Het is niet duidelijk waarom hij dat niet gedaan heeft. Tien jaar later
echter vertaalde hij Hadewijchs visioenen en in die periode wijdde hij ook een aan-
tal gedichten aan haar. In 1921 reisde Verwey naar Vlaanderen om J. van Mierlo te
ontmoeten. Die ontmoeting was van belang voor zijn visie op Hadewijch. In zijn
later werk over haar zou Verwey er nog een aantal malen naar verwijzen. 

Hoe de studie naar Hadewijch en haar geschriften in Verweys tijd verliep, is
voor een deel opgetekend en van commentaar voorzien door S. Axters,2 J. Rey-
naert,3 N. de Paepe4 en R. Faesen.5 G. Lewis, M. Govers en F. Willaert gaven een
overzicht van alle publicaties van en over Hadewijch tot 1989.6 Voor de beschrij-
vingen in deze paragraaf heb ik vooral gebruik gemaakt van de studie van Faesen.
Ze worden voorafgegaan door een overzicht van de tekstuitgaven van en de disser-

2 S. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Deel I. De vroomheid tot rond het jaar 1300.
Antwerpen 1950, hoofdstuk zeven, p. 335-382.
3 J. Reynaert, ‘F.A. Snellaert en de receptie van Hadewijch in de 19e eeuw’. In: Studia Germanica Gandensia 16,
1988, p. 159-160. Huldenummer Prof. Dr. A. Duprez.
4 N. de Paepe, Hadewijch strofische gedichten, een studie van de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mys-
tiek en profane minnelyriek. Gent 1967. Ook N. de Paepe, Hadewijch strofische gedichten. Middelnederlandse
tekst en omzetting in modern Nederlands met een inleiding. Leiden 1983.
5 R. Faesen, Begeerte in het werk van Hadewijch, Leuven 2000, p. 1-27. Faesen concentreert zich op de manier
waarop men begeerte in Hadewijchs werk vanaf de herontdekking van haar teksten heeft uitgelegd. Daardoor
ontbreekt een geschiedenis van tekstuitgaven en wordt weinig aandacht besteed aan personen die voor zijn on-
derzoek niet, maar voor de geschiedenis van Albert Verwey en Hadewijch wel van belang zijn: ik denk bijvoor-
beeld aan J. Heremans, C. Ledeganck, J. Vercoullie en C. de Vooys. Met betrekking tot de verdiensten van J. van
Mierlo beperkte Faesen zich tot de manier waarop in de wetenschap naar Hadewijch gekeken is. De kunst heeft
hij buiten beschouwing gelaten.
6 G.J. Lewis, M.J. Govers en F. Willaert, Bibliographie zur deutschen Frauenmystik des Mittelalters, mit einem
Anhang zu Beatrijs van Nazareth und Hadewijch. Berlin 1989.
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taties over Hadewijch tot 1940, en enige opmerkingen over de historische Hade-
wijch en de verspreiding van haar geschriften in de eerste eeuwen nadat ze tot stand
kwamen. 

1.2 De geschriften van Hadewijch

De middeleeuwse mystica Hadewijch is uitsluitend bekend door haar geschriften.
Over haar persoon weten we niets. Dat heeft geleid tot heel wat speculaties en
vooronderstellingen. Veelal meent men dat zij een begijn was, die in de eerste helft
van de dertiende eeuw leefde temidden van een kring van geestverwanten aan wie
zij leiding gaf en voor wie zij schreef. De datering is voor een belangrijk deel geba-
seerd op de zogenoemde Lijst van volmaakten. Deze lijst, een aanvulling bij het
dertiende visioen, bestaat uit een opsomming van namen van honderdzeven men-
sen die de liefde tijdens hun aardse leven op volmaakte wijze beoefend hebben of
nog beoefenden. De lijst is bij benadering chronologisch. Eerst worden eenentwin-
tig volmaakten genoemd die gestorven zijn vóór Hadewijchs tijd, dan acht gestor-
ven tijdgenoten en tenslotte degenen die nog in leven zijn. Van een aantal personen
van de lijst heeft men achterhaald waar en wanneer ze geleefd hebben, om op grond
daarvan te concluderen wanneer Hadewijch leefde. 

Hadewijchs geschriften bestaan uit 14 visioenen,7 31 brieven, 16 gedichten die
men Mengeldichten8 noemt en 45 strofische gedichten. 

De werken van Hadewijch zijn in eerste instantie waarschijnlijk zonder tussen-
persoon (een biechtvader of een bewonderaar bijvoorbeeld) op schrift gesteld,9

maar het handschrift van Hadewijch zelf kennen we niet. Ze zou volgens De Paepe
nog op wastafeltjes geschreven hebben. In de Lijst der volmaakten wordt namelijk
over de heilige Martinus, bisschop van Tours gezegd: ‘Van hem wetic wonder dat
men niet en leest in sine vite; men en screeft in .vij. deser tafelen niet’.10

In alle teksten is een ‘ik’ aan het woord, die samen lijkt te vallen met de auteur,
die verslag doet van een aantal visioenen en aan de hand van het geschouwde de
daarbij behorende leer uiteen zet. Diezelfde leer wordt in de brieven, met vaak het
karakter van een toespraak of een traktaat, eveneens uitvoerig besproken. Een deel
van de mengeldichten zou ook als brieven gezien kunnen worden, maar de strofi-
sche gedichten zijn vooral poëtisch. Zij zijn een vorm van hoofse mystiek, mystiek
in de vorm van hoofse lyriek, en worden in onze tijd vaak als een hoogtepunt van
de Nederlandse literatuur gezien. De geschriften van Hadewijch duiden we met de
volgende titels aan:

7 In feite gaat het om 11 visioenen, maar in een aantal uitgaven worden fragmenten die bij elkaar horen als apar-
te visioenen beschouwd.
8 Over het auteurschap van Hadewijch bestaat met betrekking tot een aantal Mengeldichten, ook in onze tijd
nog onduidelijkheid.
9 De Paepe, 1967.
10 De Paepe, 1983, p. 12.
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1 Visioenen
2 Strofische gedichten
3 Brieven
4 Mengeldichten of Rijmbrieven

Aanvankelijk dacht men dat de brieven het oudst waren, omdat ze als eerste in het
handschrift dat wij nu C noemen, aangetroffen werden, maar later won de gedachte
terrein dat de visioenen van eerdere datum waren, vooral omdat men een chronolo-
gie in de teksten zag, die paste bij het leven van Hadewijch zoals dat geweest zou
kunnen zijn.

1.3 Verspreiding van de geschriften

Er zijn drie complete handschriften van de werken van Hadewijch bewaard geble-
ven. Ze dateren waarschijnlijk uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Twee er-
van zijn afkomstig uit het Rooklooster bij Brussel, een klooster van reguliere ka-
nunniken, dat nauwe betrekkingen onderhield met het nabij gelegen Groenendaal,
waarvan Jan van Ruusbroec (1293-1281) de eerste prior was. Het derde handschrift
is vermoedelijk ook afkomstig uit een klooster van reguliere kanunikken, namelijk
dat van Bethlehem in Herent bij Leuven. Een vierde handschrift dateert uit de eer-
ste kwart van de zestiende eeuw; daarin ontbreken echter de Brieven. 

Hadewijchs geschriften moeten al kort na hun ontstaan verzameld en geko-
pieerd zijn. Een aantal afzonderlijke teksten zijn waarschijnlijk niet lang na haar
dood in bloemlezingen bijeen gebracht. Uit de dertiende eeuw is echter niets be-
waard gebleven, al staan in de eind dertiende-eeuwse Limburgse sermoenen een
aantal preken die tekstuele overeenkomsten vertonen met de brieven van Hade-
wijch.11

Hadewijch heeft in haar eigen tijd en in de eeuwen daarna, waarschijnlijk veel be-
kendheid genoten. Jan van Ruusbroec (1293-1381) baseerde een deel van zijn stel-
lingen op haar geschriften. Zijn leerling Jan van Leeuwen, die in handschriften ‘de
goede kok’ van Groenendaal wordt genoemd, beschrijft Hadewijch als ‘een heylich
ende glorieus wijf’ en vindt haar leer zo ‘ghewarich’ als die van de apostel Paulus
zelf. Ook het werk van Godfried van Wevel, een andere leerling van Ruusbroec, ge-
tuigt van de invloed van Hadewijch.12

De hoge waardering voor Hadewijchs werk blijkt uit bestaande excerpten ervan,
die te vinden zijn naast teksten van onder andere Bernardus, Albertus Magnus en
Ruusbroec. In de zestiende eeuw verdween echter de aandacht voor Hadewijch,

11 J.H. Kern, De Limburgsche sermoenen. Leiden 1895. Deze sermoenen zijn opnieuw uitgebracht door W.
Scheepsma onder de titel, De Limburgse sermoenen, de oudste preken in Nederland. Amsterdam 2005. Scheeps-
ma plaatst Hadewijch op grond van de tekstuele overeenkomsten 75 jaar later dan Van Mierlo dat doet en rakelt
daarmee de kwestie ‘Bloemaerdinne’, waar ook verder in dit onderzoek sprake van is, opnieuw op.
12 Dit staat uitvoerig beschreven in Van Mierlo’s Inleiding tot de visioenen van Hadewijch. Leuven/Gent/
Mechelen 1924.
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zoals voor veel middeleeuwse auteurs.13 Pas in 1838 werden twee handschriften op-
nieuw ontdekt en dat leidde tot de studie van Hadewijch en haar werk die tot op
heden voortduurt.

1.4 Tekstuitgaven tot 1940

Vanaf 1853 verschenen de teksten van Hadewijch in druk. De uitgaven van voor
1940 – waaronder twee vertalingen in het Duits – zijn de volgende:14

– A. Angz. Angillis/Edward van Even, Liederen eener onbekende kloosterlinge uit de
XIIIe eeuw. Voor de eerste mael uitgegeven, naer een handschrift der Burgondische Bi-
bliotheek. (=Werken der Vlaamsche dichteressen uit den voortyd 1,1) Tielt 1853.

– J. Heremans/C. Ledeganck, Werken van zuster Hadewijch. Bd.1: Gedichten. Diplo-
matisch uitgegeven naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel be-
rustende. Gent 1875.

– J. Vercoullie, Werken van zuster Hadewijch. Bd. 2: Proza. Naar de drie bekende hand-
schriften diplomatisch uitgegeven. Gent 1895.

– J. Snellen, Liederen van Hadewijch. Naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met
eene inleiding en woordenlijst. Amsterdam 1907/diss. Leiden 1907.

– J. van Mierlo, Hadewijch proza. Twee delen, Leuven 1908.
– J. van Mierlo, Hadewijch strophische gedichten, Leuven 1910.
– J. van Mierlo, Hadewijch mengeldichten, Leuven 1912.
– Schwester Hadewich, Visionen. Aus dem Flämischen v. F. M. Huebner. Leipzig 1917. 
– Die Werke der Hadewych. Tl.1 Die Briefe. Mit ausgewählten gedichten. Tl.2. Die Vi-

sionen. Aus dem Altflämischen übersetzt und mit ausführlichen Erläuterungen verse-
hen von J. O. Plassmann. Hagen i. W./Darmstadt 1923.

– J. van Mierlo, De visioenen van Hadewych. Opnieuw uitgegeven. Deel 1 Tekst en com-
mentaar. Deel 2 Inleiding. Leuven/Gent/Mechelen 1924 /1925.

– J. Snellen, Hadewijch. Een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Zeist 1932.
– A. Verwey, De vizioenen van Hadewych, in hedendaagsch Nederlandsch overge-

bracht door Albert Verwey. Antwerpen/Santpoort 1922.
– M. van der Zeyde, Brieven van Hadewijch. In de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-

Nederlandse overzetting, met aantekeningen. Antwerpen 1936.

1.5 Dissertaties over Hadewijch voor 1940

In 1940 bestonden er vijf dissertaties over Hadewijch. Albert Verwey heeft er zelf
geen begeleid, maar de proefschriften van J. Snellen en M. van der Zeyde kende hij
goed. De studie van Van der Zeyde recenseerde hij.15 Twee dissertaties verschenen
kort na Verweys overlijden in 1937. De schrijfsters, E. Allard en M. van der Kallen,
zijn beiden opgeleid door J. van Ginneken, hoogleraar in Nijmegen. In het vervolg
van dit onderzoek komen beide werken ter sprake. 

13 De waardering voor de geschriften van Hadewijch tot aan de 16de eeuw werd uitvoerig besproken door N.
de Paepe 1983, p. 12-21.
14 In deze lijst worden verzamelbundels waarin incidentele gedichten of prozastukken van Hadewijch zijn op-
genomen, niet genoemd.
15 Zie paragraaf 1, hoofdstuk 4 over Verwey als criticus.
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– M. Jöris, Untersuchungen über die Werken van Zuster Hadewijch. (i. Gedichten).
Strassburg 1894. Promotor: R. Martin.

– J. Snellen, Liederen van Hadewijch. Naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met
eene inleiding en Woordenlijst. Leiden/Amsterdam 1907. Promotor: G. Kalff.

– M. van der Zeyde, Hadewijch. Een studie over de mens en de schrijfster. Utrecht/Gro-
ningen/Den Haag/Batavia 1934. Promotor: C. de Vooys.

– E. Allard, Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewych. Nijmegen/Am-
sterdam 1937. Promotor: J. van Ginneken.

– M. van der Kallen, Een grammaticaal en rythmisch onderzoek van Hadewijchs poëzie.
Nijmegen/Den Haag 1938. Promotor: J. van Ginneken.

1.6 Eerste publicaties over Hadewijch

Vanaf hun herontdekking in 1838 hebben de aanvankelijk anonieme geschriften
van Hadewijch mensen geïntrigeerd en verward. Bij de gedichten wist men aanvan-
kelijk niet of het om wereldlijke of geestelijke teksten ging vanwege de hartstochte-
lijke toon ervan: was die passie gericht op een mens, zodat men het werk kon reke-
nen tot de wereldlijke literatuur, of betrof het hier religieuze geschriften, ondanks
vermeende verwijzingen naar wereldse ervaringen? 

Drie auteurs schreven in 1838 over de gedichten: F.J. Mone, F.A. Snellaert en J.F.
Willems.16 Mone meende dat het om ‘weltliche Lieder’ ging, maar volgens Willems
betrof het geestelijke poëzie. Snellaert schreef: ‘Het zyn minnezangen van den he-
vigsten liefdegloed blakende: als men echter het geheel beschouwt, is men geneigd
dezelve voor louter mystieke ontboezemingen aen te zien.’ Later zei hij het feller:
het zijn ‘prachtige geestelijke zangen, welke van zoo een hevigen liefdegloed bla-
ken, dat men zich afvraagt of ze niet eerder tot een menselijk wezen dan tot de he-
mel gericht zijn.’17

De Vlaamse letterkundige A. Angillis ontdekte in 1858 het auteurschap van Ha-
dewijch. In een brief aan F. Snellaert18 schreef hij nog: ‘Hoe meer ik mijne liedjes
onderzoek hoe min ik gelooven kan dat het geestelijke minneliederen zijn. Dat het
eene non was die ze zong zou ik mede niet durven verzekeren; en ik geloof niet dat
er hedendaege zoo veel liefdegloed is in al wat van de pers komt. Zelfs de brieven

16 F.J. Mone, Übersicht der niederländischen Volksliteratur älterer Zeit. Tübingen 1838, p. 195-197. J.F. Wil-
lems, ‘Geestelyk minnelied uit de xiiie eeuw in Belgisch museum voor de Nederduitsche taal- en letterkunde en
de geschiedenis des vaderlands 2’, 1838, p. 305-307. F.A. Snellaert, Verhandeling over de Nederlandsche dicht-
kunst in België, sedert hare eerste opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella. Brussel 1838, p. 76. Het is mij
niet bekend of Verwey ook de publicaties van E. van Even op dit gebied kende, namelijk Liederen eener onbeken-
de kloosterlinge uit de XIIIe eeuw. Voor de eerste mael uitgegeven, naer een handschrift der Burgondische Biblio-
theek, door A. Angz. Angillis/Edward van Even (=Werken der Vlaamsche dichteressen uit den voortyd 1,1) Tielt
1853. Eene ‘Zuid-Nederlandsche dichteresse uit de xiiie eeuw’, in: De katholiek 23 (1853) 329-340 p. 329-331 en
‘Bloemardinne. De Brusselse ketterin, gestorven in 1335,en hare volgelingen in de 15e eeuw’, in: Verslag en Mede-
deelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Nedelandsche Taal- en Letterkunde 1894, p. 357-390. 
17 F.A. Snellaert, Schets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Gent 1950 (tweede druk), 1855 (der-
de, verbeterde druk).
18 Zie J. Reynaert, ‘F.A. Snellaert en de receptie van Hadewijch in de 19de eeuw’. Huldenummer Prof. Dr. Ada
Duprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag. Ed. A. Bolckmans, Studia Germanica Gandensia 16, Gent
rug, Seminarie voor Duitse taalkunde 1988, p. 159-160.
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van Heloïse en Abeilard, hoe zeer zij ook mogen verdicht zijn, kunnen daer niet te-
gen op; althans zou ik eerder gelooven dat eene non die gedicht heeft dan dat zij tot
God gerigt zijn. Zulks zou aen sommigen zeer vreemd schijnen maer wanneer men
de bedorvenheid der kloosterlingen van dien tijde kent lijdt dit geene zwarigheid
meer.’ Vier jaar later echter introduceerde hij19 ‘De klooster-zuster Hadewig, dich-
teres der xlv liederen uit de xiiie eeuw’.20

In hetzelfde tijdschrift21 probeerde C. Serrure,22 die eveneens dacht dat het hier
wereldlijke liefdespoëzie betrof, Hadewijch dichter bij haar lezers te brengen. Hij
wilde aannemelijk maken dat zij een benedictijner non uit de dertiende eeuw was en
vond een abdis Hadewig, die in 1248 stierf in het cisterciënzer vrouwenklooster van
Aywiers in Franssprekend Brabant. Maar een Vlaamse non aan het hoofd van een
Franssprekende kloostergemeenschap leek hem tenslotte toch weer niet erg waar-
schijnlijk en hij stelde daarom dat, wie Hadewijch ook geweest mocht zijn, Angillis
in ieder geval ‘een voortreffelijke middeleeuwse zangster’ ontdekt had, die mét de
schrijver van de Reinaert, Van Maerlant en Ruusbroec aan het hoofd van onze oude
letterkunde staat. In 1872 noemde Serrure Hadewijch tenslotte: ‘(.. .) eene klooster-
linge, die (…) merkwaardige gedichten in den mystieken zin schreef.’23

W. Jonckbloet24 (1885) aarzelde over de aard van de teksten van Hadewijch. Ze
leken hem aanvankelijk wereldlijk, maar later kwam ook hij tot de conclusie dat ze
religieus waren. ‘Die mengeling van stoffelijken en geestelijken hartstocht doet het
vermoeden ontstaan, dat wij hier ingewijd worden in de zielskwellingen eener
jonkvrouw, die, ten gevolge van een ongelukkigen minnehandel, in het klooster ge-
raakt was, en thans hare vleeschelijke herinneringen aan vrome verzuchtingen paart
en zich daarmeê tracht te troosten of te bedwelmen.’ 

In deze jaren verschenen beschrijvingen van de geschiedenis van de Nederlandse
letterkunde in het Frans en Duits. J. Stecher25 schreef in navolging van Jonckbloet
in 1887 over de gedichten van Hadewijch: ‘Elles sont si ardentes et si émues que
(…) on se demande quelquefois si le mysticisme est ici le seul inspirateur. Zuster
Hadewich doit chanter pour soulager son âme, pour calmer son coeur. (…) Au
fond du cloître, elle semble se souvenir avec terreur des agitations de l’amour mon-
dain.’ De Wener F. von Hellwald26 schreef in hetzelfde jaar: ‘Dies reiche Herz voll

19 Mede dankzij vondsten van K. Stallaert, zoals hij zelf in zijn artikel vermeldt.
20 C.A. Serrure. In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis, deel iii.
Gent 1858, p. 136-141.
21 P. 141-145. Het artikel van C.A. Serrure staat in Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde,
oudheid en geschiedenis, deel iii en volgt onmiddellijk op dat van A. Angilis en heeft geen titel.
22 C.A. Serrure, Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche letterkunde in het graefschap Vlaanderen, van de
vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondië. Gent 1855, p. 11.
23 C.A. Serrure, Letterkundige geschiedenis van Vlaanderen. Deel een, Nederlandsche en Fransche letterkunde
tijdens de XXIIe, XIIIe en XIVe eeuwen, Gent 1872, p. 431.
24 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de Middeleeuwen deel ii. Groningen
1885, p. 272.
25 J. Stecher, Histoire de la littérature Néerlandaise en Belgique. Brussel 1887, p. 87.
26 Geschichte der Niederländischen Literatur, mit Benutzung der hinterlassenen Arbeit von Ferdinand von
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Liebe, das so allein in der weiten Welt war, fand nur Heimat bei dem Seelenbräuti-
gam, als irdische Minne ihr entfiel.’ 

Ook J. te Winkel27 (1887) plaatste Hadewijch in de geschiedenis van de Neder-
landse literatuur en merkte daarbij over haar gedichten op: ‘In dezelfde handschrif-
ten als de visioenen nu vindt men ook twee andere boeken, één in proza en één in
verzen, waarin 77 liederen vervat zijn, bijna alle zingend van mystieke “onghecus-
ter minnen”, zoals het heet, en jammerende over de ellende van het aardsche leven
in welluidende en soms dichterlijke strophen, die met vrij groote gemakkelijkheid
gemaakt schijnen. Toch kan ik tot mijnen spijt niet instemmen met den lof, die van
vele zijden aan deze liederen is toegezwaaid. Zij lijden, wat inhoud betreft, in hooge
mate aan eentonigheid, zoodat men zelfs de strophen zou kunnen omzetten zonder
schade voor den zin, die bovendien dikwijls zeer duister is. Kunstwerken zijn zij
blijkbaar niet, veeleer ontboezemingen en verzuchtingen zonder veel samenhang.’

J. ten Brink28 (1897) volstond in zijn literatuurgeschiedenis met één enkele zin
over Hadewijch: ‘Reeds werd gewezen op de zeven-en-zeventig mystieke liederen
der non Hadewijch, die in 1248 stierf. Als unicum is deze verzameling van vrome
verzuchtingen zeer te waardeeren, schoon het bij nadere kennismaking telkens
blijkt, dat eenvoud, duidelijkheid en samenhang zeer veel te wenschen overlaten.’
In hetzelfde jaar schreef ook P. Fredericq over Hadewijch in zijn studie over de in-
quisitie.29 Hij meende dat zij dezelfde persoon was als de ketterse ‘Bloemaerdinne’
en koos daarmee stelling in een discussie die al een aantal jaren speelde en die tot op
heden nog niet is afgesloten.

M. Maeterlinck wees, eveneens in 1897, in Le trésor des humbles30 op wat hij als
de kern van deze mystieke teksten zag: ‘Ce qu’il y a de plus profond dans l’homme,
c’est son désir de Dieu’, maar hij werkte deze bewering niet verder uit. Hij vond
Hadewijch ‘parmi les mystiques de cette époque l’un des plus curieux et des plus
puissants’31 en noemde zowel haar als Ruusbroec middeleeuwse vertolkers van ‘les
aspirations et les sentiments les plus profonds de leur race.’ Daarbij idealiseerde hij
de Vlaamse taal, ‘une langue qui (possède) la toute-puissance intrinsèque des lan-
gues à peu près immémoriales.’32 ‘Ik meen (…) dat wij nog niet weten wie Hadewijch
was’, schreef Vercoullie in 1904 in Inleiding, varianten, errata bij Werken van zus-

Hellwald verfasst und durch Proben veranschaulicht von L. Schneider, in: Geschichte der Weltliteratur in Einzel-
darstellungen 9. Leipzig 1887, p. 179. 
27 J. te Winkel, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel i. Haarlem 1887, p. 287-288.
28 J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Amsterdam 1897, p. 165.
29 P. Fredericq, Geschiedenis der inquisitie in de Nederlanden tot aan hare herinrichting onder keizer Karel V
(1025-1520), vol. 2, De Nederlandse inquisitie tijdens de veertiende eeuw. Hogeschool van Gent, werken van den
practischen leergang van vaderlandsche geschiedenis. Gent 1897, p. 58-59. Over het begin van deze discussie J.
Vercoullie, Werken van zuster Hadewijch III, inleiding, varianten, errata. Gent 1905, vooral p. xvi.
30 Le trésor des humbles van M. Maeterlinck, vertaald als De schat des harten door G.M. v. d. Wissel–Herder-
schée. Amsterdam 1903.
31 In Revue encyclopédique 1897, La mystique Flamande p. 626 en 627. 
32 E. Leijnse, Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900, een onderzoek naar de Nederlandse re-
ceptie van Maurice Maeterlinck. Luik 1995, p. 88.
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ter Hadewijch.33 Hij veronderstelde dat zij non was, maar verder kon hij haar niet
plaatsen.

G. Brom34 schreef in 1905 over de schrijfster Hadewijch: ‘De mogelijkheid in
Hadewijch een zenuwzieke te treffen, is niet uitgesloten. Haar gevoeligheid voor
de lente zou een periodieke aandoening van haar gestel kunnen uitwijzen.’35 Hij
vergeleek de geschriften van Hadewijch met die van Hildegard van Bingen. Naast
de begenadigde, uitgebalanceerde Hildegard werd Hadewijch afgeschilderd als een
gekwelde, rusteloze ziel en Brom besloot: ‘Een heilige is Hadewijch evenmin als
een ketter, maar een kunstenaar, die haar verbeeldingen verkiest boven de beelden
van haar oogen, die de rol van een heilige speelt en daar aardsche gebaren onder
mengt. Het is haar ernst, zij heeft haar rol zóó ingeleefd, dat het spelen haar wezen
lijkt en het ongeloof der vreemden haar kwelt. Zij ziet zich al met een palm in den
hemel en, wanneer de duivel met een roede dreigt, is zij wanhopig als een waanzin-
nige, die van een schepter droomt met een bezem in de hand en zich wreekt door de
vreemden te slaan. Maar verwaandheid en geen waanzin is het bij deze dichter, die
het gevoel der minne heeft en niet de daad en daarom zich verscheurd begint te voe-
len, verscheurd en niet vermorzeld. Rijk aan symboliek en Godsbegrip, gewend
aan latijn en fransch en duitsch, vervuld van bijbel en kerkvaders en hymnen, drij-
ver in de geestenjacht, geslingerd in haar eigen strijd, houdt zij door alle grillen en
vlagen een sterker geest dan ziel. Zij wordt passief tot een schijn van quiëtisme, vaag
tot een schaduw van pantheïsme, wild tot een zweem van schismatisme, en toch
blijft haar geloof zoo vast, dat zij zich morgen tegenspreekt of liever zich verbetert,
tot haar taal de Navolging voorspelt. Is Hadewijch zelf een vreemde onder de mys-
tieken, zij heeft zóóveel heerlijks, dat wij van haar leelijks dubbel pijn voelen en het
“ellendich wijf” evenveel beminnen als beklagen.’36

1.7 Hadewijch in het begin van de 20ste eeuw

In het begin van de twintigste eeuw werden door G. Kalff en zijn leerlinge J. Snellen
Hadewijchs teksten erkend als mystiek. De aard van die mystiek echter bleef men
zeer verschillend beoordelen. 

Kalff (1906) was de eerste. Hij sprak in zijn literatuurgeschiedenis zijn waarde-
ring voor Hadewijch uit en merkte op: ‘Voor het eerst vinden wij hier het streven
van den mensch naar het oneindige.’37 Albert Verwey zou later in zijn colleges op

33 Gent 1905, p. xx. In dezelfde bundel publiceerde hij het opstel Jan van Ruysbroek en Blommardinne van K.
Ruelens.
34 G. Brom, ‘Hadewijch’. In: Van onzen tijd, 1905-1906, p. 207-218.
35 Brom 1905-1906, p. 216.
36 Brom 1905-1906, p. 217-218. Eerder in het artikel stelde Brom dat Hadewijch haar visioenen uit ijdelheid
schreef en hij citeert daar bij Thomas a Kempis: ‘De verdiensten zijn niet daarnaar te meten, of iemand veel vi-
zioenen of vertroostingen heeft …, maar of hij van den waren ootmoed is doordrongen en vervuld van de godde-
lijke liefde’ (p. 214).
37 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde deel i. Groningen 1906, p. 155-175. Al eerder in Ha-
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het belang van deze interpretatie wijzen, maar hij attendeerde zijn studenten even-
eens op de zin waarmee Kalff de eenwording met Jezus in het zevende visioen ka-
rakteriseerde: ‘Een walm van zinnelijkheid verdonkert hier de zuivere vlam, waar-
mede de minne doorgaans in haar brandt.’ Die zin markeerde Verwey zelfs in zijn
eigen exemplaar van Kalffs letterkundegeschiedenis.38

J. Snellen39 promoveerde in 1907 op een uitgave van de strofische gedichten van
Hadewijch. Zij noemde Hadewijch: ‘de dichteres van Minne. (…) Deze minne is de
liefde tot God, het vurige verlangen naar het opgaan in den Oneindige, naar het
schouwen in het “grondeloze licht”’, waarbij zij verwees naar de eerste rei van en-
gelen in Vondels Lucifer: ‘Wie is het, die zo hoog gezeten, / Zo diep in ’t grondelo-
ze licht, / van tijd noch eeuwigheid gemeten, / Noch ronden, zonder tegenwicht, /
Bij zich bestaat, geen steun van buiten / Ontleent, maar op zich zelven rust, / En in
zijn wezen kan besluiten / Wat om en in Hem onbewust / Van wanken, draait en
wordt gedreven, / Om ’t een en enig middelpunt; / (…)’.40

Na het verschijnen van de literatuurgeschiedenis van Kalff, kwam J. te Winkel
met een herziene mening over Hadewijch in zijn Ontwikkelingsgang der Neder-
landsche letterkunde uit 1908.41 In de nieuwe druk lezen we: ‘Die zelfde mystieke
liefdegloed, die hare visioenen en brieven doortintelt, spreekt ook uit hare 77 wel-
luidende en dikwijls ook niet ondichterlijke liederen, waarin wel gejammerd wordt
over de ellende van het aardsche leven, maar gedweept wordt met eene mystieke,
“onghecuste minne” tot den hemelschen bruidegom, die voor al deze ellende ruim-
schoots schadeloos stelt. Bestond het wezen der poëzie alleen in lieflijken woord-
klank en innigheid van gevoel, dan zouden wij de liederen van Hadewijch tot het
beste mogen rekenen, wat de middeleeuwsche lyriek heeft opgeleverd; maar zien
wij in de kunst nog iets hoogers, eischen wij van den lierdichter als zoodanig eene
rijke verbeelding, waaruit telkens nieuwe gedachten in oorspronkelijke beeldvorm
voortkomen, eene bewuste heerschappij over al wat er omgaat in het menschelijk
hart en wat hij vermag mee te voelen met zijn groot en fijngevoelig gemoed, dan
blijft deze Hadewijch voor ons eene kleine figuur in de wereld der poëzie, eene be-
gaafde dweepster met één alles beheerschend gevoel, een kleinen kring van beelden,
die telkens terugkeeren, en eene welluidende lier, maar bespannen met één enkele
snaar, waarvan de aandoenlijk teere trillingen ons een oogenblik roeren, maar ons
niet lang kunnen boeien, omdat wij steeds denzelfden toon hooren in een weinig
afwisselenden rhythmus.’

dewych en hare poëzie, in: Handelingen en meededeelingen van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde
te Leiden over het jaar 1902-1903.
38 Met dank aan J.D.F. van Halsema.
39 J. Snellen, De liederen van Hadewijch. Naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met eene inleiding en
woordenlijst. Amsterdam 1907, p. v.
40 Lucifer, rei van engelen aan het einde van het eerste bedrijf. Uit Vondel, volledige dichtwerken en oorspron-
kelijk proza, verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amsterdam 1937, p. 363. Snellen 1907, p. vii.
41 Haarlem 1908, deel i, p. 107-108.
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C. de Vooys, hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde wijdde geen aparte
studies aan Hadewijch, maar recenseerde een aantal publicaties van anderen. Hij
was in 1934 promotor van Marie van der Zeyde. Zijn Schets van de Nederlandse
Letterkunde uit 1908 werd in 1939 en 1958 herzien en bijgewerkt door G. Stuive-
ling. Het gedeelte over Hadewijch beslaat minder dan een pagina. Naast de vermel-
ding dat de gedichten en liederen horen tot het beste wat van de Dietse poëzie be-
waard is gebleven, beperkt hij zich tot de volgende opmerking: ‘De mystiek, die een
innige, rechtstreekse betrekking van de ziel tot God zoekt, staat lijnrecht tegenover
vormelijke godsdienst en het verstandelijk aannemen van een leer. Onder verschil-
lende vormen is mystiek altijd aan christelijk geloof eigen geweest.’42

A. Salomons43 (1912) meende dat de schrijfster af en toe in een fout schiet ‘waar
de heele mystieke beweging telkens met moeite aan ontkwam,’ want af en toe
wordt de toon van Hadewijchs gedichten onzuiver, omdat de liefde tot God wordt
vermengd met ‘gevoelsexaltatie’ en het hemels verlangen met ‘wereldsche onrust en
begeerlijkheid.’ A. Vincent44 (1912) probeerde die exaltatie in het voordeel van de
schrijfster uit te leggen: ‘Hadewige a les sens trop brûlants pour se contenter de cet-
te union presque intellectuelle.’ Dat zij zich om een verloren aardse liefde aan God
had gegeven, leek hem onjuist, omdat Hadewijch in haar werk te zeer benadrukt
dat zij al als kind een intens verlangen naar Minne kende. De oorzaak voor haar
hartstocht lag eerder in haar vrouw-zijn. De vrouw is zijns inziens namelijk een ge-
voelsmens en wil niet ‘kennen’ maar ‘ervaren’.

J. Prinsen45 (1916) beschreef Hadewijch op een eigen manier: ‘(…) zij ziet Jezus
en komt dan tot voor een oningewijde vrij sensueele zieningen. Zij voelt zich rusten
in zijn armen, zij voelt hoe de man van zoo schoone gestalte haar aan de borst
drukt. Zoo leeft deze vrouw, geheel beheerscht door haar gevoel, in Dionysischen
waanzin, waarbij zij de rede wel te hulp roept, doch niet om tot een harmonisch in-
zicht te komen, om evenwicht te krijgen. (…) Wie zich in het werk van Hadewijch
verdiept, maakt een langen onderaardschen tocht door geheimzinnige holen, langs
grillig verlichte kristalformaties, die in duistere hoeken opflitsen in parelmoerschit-
tering, langs spookachtig ruischende zwarte wateren, langs donkere afgronden,
waarboven gierige grijparmen zich uitslaan naar ijle schimmen; schrijnend schuren
de sombere klaagtonen, de wanhoopsgillen langs dreigende rotsgevaarten.’ Een be-
schrijving in zulke beelden was niet uniek in het begin van de twintigste eeuw. Zij
doet bijvoorbeeld denken aan het taalgebruik in sommige toneelstukken van M.
Maeterlinck46 en ook aan de manier waarop F. Erens in 1883 de gedichten van Bau-

42 Groningen 1966, p. 11.
43 A. Salomons, De vrouw in de Nederlandsche letterkunde, Verhandelingen van de algemene katholieke
Vlaamsche hogeschooluitbreiding 158. Antwerpen 1912, p. 5-6.
44 A. Vincent, ‘Hadewige: Une mystique brabançonne du temps de Ruysbroeck’. In: La Belgique artistique et
littéraire 29, 1912, p. 27-30.
45 J. Prinsen, Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Nijmegen 1916, p. 118-119. 
46 Bijvoorbeeld Alladine en Palomides (1893). In de vertaling van Le trésor des humbles van M. Maeterlinck (de
schat des harten) door G.M. v. d. Wissel-Herderschée (Amsterdam, 1903) lezen we over J. van Ruusbroeck: ‘Al-
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delaire beschreef: ‘Als eene zilveren slang, want zij heeft iets satanisch, iets van een
slangenaard, slingert zich de dichtkunst van Baudelaire door bloemen en planten,
welke den toerist aanvankelijk bedwelmen, zoodat zijn oogen verduisterd en voor
hem de wateren van de rivier troebel worden. Daar tiert in dat landschap eene bloe-
menwereld zooals andere streken ze niet aanbieden; planten in wier vreemdsoorti-
ge bladeren, door eene wonderdadige groeikracht gedreven, met zwarte, onheil-
spellende strepen als het ware geschreven staat: Dit is vergif! – wier ranken in
allerlei richtingen geslingerd, den bezoeker dreigen te omstrengelen; bloemen uit
wier kelken de dood druipt, wier kleuren schakeeringen de oogen verblinden, wier
geuren de kracht van opium of haschisch hebben; daar brommen donkergroene
vliegen om verrottende dieren, in wier ingewanden zwartglinsterende wormen
krioelen.’47

M. Basse48 (1920) besteedde in Het aandeel van de vrouw in de Nederlandsche
letterkunde ruim 30 pagina’s aan Hadewijch: ‘Met een tergend zwaren sluier, die de
trekken van het bleeke gelaat slechts laat vermoeden, gloeit toch het vuur van
groote raadselachtige oogen; zij dwingen u tot stil staan, en gij zoudt er een leven in
willen lezen. Maar hunne blikken ontmoeten de uwe niet; zij blijven ten hemel ge-
richt en alles wat aardsch of menschelijk is schijnt hun vreemd.’ Zo meent hij dat
men zich Hadewijch moet voorstellen. Hij maakt voornamelijk een inventarisatie
van bestaande theorieën. In het door hem aan Hadewijch gewijde hoofdstuk ligt
het accent op het vrouwzijn van Hadewijch, want ook Basse meent dat de mystiek
van Hadewijch, vooral vanwege het emotionele karakter ervan, typisch vrouwelijk
is. Hij ziet het verlangen naar God als hoofdkenmerk van wat hij haar mysticisme
noemt, maar voegt er aan toe dat het voortkomt uit ‘volkomen onvoldaanheid’ van
een mens, die daaraan zou kunnen ontsnappen door de dood, maar die liever kiest
voor een geestelijke ontsnapping in een schouwend leven. Zo’n schouwend leven
gaat zijns inziens vaak gepaard met hysterie en een storende, verwoestende wer-
king op het zenuwstelsel, wanneer de grens tussen vrome geestdrift en erotische
drift niet duidelijk meer is. Een mysticus die niet alleen vanuit onvrede met de we-
reld het bovenaardse zoekt, maar daarbij ook nog klaagt over dogma’s van de Kerk,
wordt dan ketter zoals Bloemaerdinne. 

Basse heeft bewondering voor de Hadewijchinterpretatie van Van Mierlo, maar
meent op grond van haar erotische beeldspraak toch, dat Hadewijchs hartstocht
beslist niet alleen maar godsdienstig was. De extase, het tot zich zelf komen en de
daarmee gepaard gaande triestheid vergelijkt hij met de prostratie na een zenuwcri-

leen kunstmatige ideeën leven in echte duisternis en hebben slechts succes in de letterkunde en ’t gehuicheld ge-
loof van al te overladen eeuwen, wanneer de gedachte van den schrijver eigenlijk niet zoo ver reikt als ’t geen hij
neerschrijft. Ginds heerschte de vruchtbare schaduw van een woud, hier is ’t de duisternis van een keldergewelf,
waar enkel sombere woekerplanten groeien.’ (p. 93). Over de wijze waarop Prinsen literatuurgeschiedenis be-
dreef, schreef G. Brom in 1940 in Geschiedschrijvers van onze letterkunde. Amsterdam 1942, p. 168-173. 
47 F. Erens, ‘Charles Baudelaire’. In Litteraire wandelingen, Amsterdam 1906. Dit opstel uit 1883 werd ge-
schreven naar aanleiding van de bundel Les fleurs du mal.
48 Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche Letterkunde. Deel i, Gent 1920, p. 14-46.
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sis,49 ook al laat hij daarbij in het midden of Hadewijch zich ervan bewust was dat
het hier eigenlijk om erotische verlangens ging. Wie zij als mens geweest is, wordt
helaas niet duidelijk, stelt Basse, maar hij onderscheidt twee personen in Hadewijch:
de vrouw van de visioenen met haar kunstmatige, onoprechte extase en de sponta-
ne, wat driftige Hadewijch van de liederen. De eerste irriteert hem, maar de tweede
acht en bewondert hij, omdat ze de pijn die ze heeft geleden omwille van haar gods-
dienstige overtuiging, kon omzetten in schoonheid.

In de nieuwe uitgave van zijn literatuurgeschiedenis in 1922, stelde Te Winkel50

zich achter de opvatting van Snellen en Kalff met betrekking tot de geestelijke aard
van de minne. Maar met die minne was zijns inziens wel wat mis. Het ging hier,
meende hij, om ‘psychopathologische transpositie’ van het seksuele verlangen op
het religieuze vlak, die hij als volgt formuleerde: ‘In den waan, haar doel te hebben
bereikt, verkeert deze hysterische liefde alleen bij ziekelijke zenuwoverspanning,
die Hadewijch met den naam “orewoet” aanduidt, welk woord (…) wij het best
met “geestesvervoering” vertalen. Maar lang kan die overspanning niet duren. Af-
gemat door de verrukking van het visioen, zinkt zij neer in diepe duisternis, nadat
het licht, dat voor haar schitterde, weer is gebluscht. En daar zij niet willekeurig
dien toestand van geestesverrukking telkens weer kan opwekken, hoezeer zij er-
naar verlangt, gevoelt zij zich meestal diep ongelukkig. Zij klaagt dan zelfs over de
“minne” die haar ongetroost laat, ondanks al de trouw die zij haar (hem) zelf be-
wijst.’

L. Berger51 zette in 1922 heel kort alle eerder genoemde elementen bij elkaar: het
typisch vrouwelijke reactiepatroon, gevoelsleven in plaats van kennis, gecamou-
fleerde frustraties, overdrijving, vluchtigheid van de eenwording en het verdriet
erna. Zij voegde daar bovendien autosuggestie aan toe: ‘Qui, dans l’ombre et le si-
lence de leur cloître, des religieuses, entre les prières des offices et le labeur journa-
lier, se souvenaient qu’elles étaient femmes et sentaient que leur coeur, glacé par
l’austérité monastique, ne pouvait se passer de tendresse. Alors elles laissaient jaillir
de leur âme le cantique instinctif vers Celui qui représentait le seul Rêve permis.’
De psychologie van de ‘passion spirituelle’ van Hadewijch zag er volgens Berger als
volgt uit: ‘Tout d’abord y jaillit une ardeur intense de sentiment, nourrie d’une sen-
sibilité excessive et une imagination exaltée. Hadewijch est consciente de cet état et
le favorise. Volontairement elle se jette dans “ce brasier dévorant”, en jugeant que
ces élans revêtent une beauté surnaturelle qui la rend supérieure aux autres créatu-
res. Donc orgueil. Elle s’élève à l’extase par une sorte d’autosuggestion; elle veut
être tout proche de Dieu, d’abord parce que cet honneur, rarement accordé aux
mortels flatte sa vanité; puis la présence divine “adoucit sa misère”. (…) “L’heure

49 P. 28.
50 Jan te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde, deel i. Haarlem 1922, p. 439.
51 L. Berger, Les femmes poètes de la Hollande: précédé d’un précis d’histoire de la littérature hollandaise. Paris
1922, p. 63-68. Faessen 2000, p. 7.
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de félicité” finie, Hadewijch demeure “plongée dans les ténèbres”. Elle s’abîme
dans la prière, les supplications, les larmes afin de fléchir la miséricorde de l’Ami,
qui, de nouveau, fait briller devant ses yeux, la lueur de la pitié. (…) Alors, c’est l’i-
vresse éperdue de la reconnaissance au fond de laquelle on peut découvrir la satis-
faction du désir réalisé, l’instinct égoiste du triomphe animant celui des deux êtres
qui est parvenu à vaincre, à posséder l’autre.’

In 1923 verscheen De Nederlandsche poëzie in honderd verzen, bijeengebracht
en toegelicht door Dirk Coster.52 In zijn Voorbericht besteedde Coster aandacht
aan de auteurs van de door hem bijeengebrachte gedichten. Hij nam van Hadewijch
het zeventiende en het negentiende strofische gedicht in zijn bundel op, maar deed
in zijn inleiding nauwelijks een poging haar historisch te situeren. Hij zag vooral de
dichteres en schreef: ‘… in Zuster Hadewych wordt alles uitgesproken, alles bitter
en grootsch gezegd, – eenzelfde hunkering tenslotte, een zelfde hongeren en dor-
sten om vervuld, verslagen van liefde te worden (…). Zij is de eenige der Middel-
eeuwsche lyrici die zich niet met schroomvolle aanduiding vergenoegen kan, die
onophoudelijk worstelt om uiting, om definitie, om precies te zeggen welke tegen-
strijdigheden haar bewonen, haar verscheuren, als zou dit zeggen reeds een verlich-
ting zijn. En daarbij is zij door dezen honger naar liefde het zwaarst bezeten. Ook
zij heeft in dit groote verlangen den aardschen mensch vergeten, verloochend, ook
zij zendt haar zielskrachten de oneindige wijdte in, om er zichzelf of God te vinden:
het geluk dat een onkenbare God haar geeft of de dorre bitterheid van het onover-
wonnen Ik. (…) Duister is deze grootste dichteres der Middeleeuwen. Niet omdat
zij niet duidelijk zou zijn, haar definities zijn psychologisch van een soms boven-
menschelijke scherpte. Maar omdat zij van deze liefde slechts de duistere negatie
uitspreekt: vertwijfeld gemis, honger en dorst, koorts en droom. (…) Haar honger
kent geen dank en nauwelijks de herinnering, er is een vrouwelijk concretisme in:
wat heeft haar ziel aan vervoeringen die voorbij zijn, die niet nù meer zijn! – Maar
in dit donkere en zwoegende gemis scherpt zich haar uitdrukking wonderbaarlijk.
Er is, nóch in de aardsche, nóch in de mystische liefde, geen nuance van verlangen
of verlatenheid, geen nuance van verwijt of zelfverwijt, of zij heeft er de weerga-
looze uitdrukking aangegeven.’53

J. Greshof en J. de Vries54 rekenden in 1925 de geschriften van Hadewijch tot de
merkwaardigste werken van de middeleeuwen. Zij vergeleken haar gedichten55 met

52 De Nederlandsche poëzie in honderd verzen, bijeengebracht en toegelicht door Dirk Coster. Arnhem 1923.
53 P. xxiii en xxiiv.
54 J. Greshof en J. de Vries, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Arnhem 1925, p. 33-34.
55 Steeds opnieuw wordt gereageerd op Te Winkels opmerking dat Hadewijchs liederen eentonig zouden zijn.
Kalff had daar al naar verwezen, toen hij het hoofdstuk over Hadewijch in zijn literatuurgeschiedenis als volgt
beëindigde: ‘Eentonig heeft men gezegd. Is niet elke minnelyriek eentonig? Ook de heide is eentonig. Toch zijn
er die zich daar gelukkig voelen, omdat de blik er niet op grenzen stuit, noch in het wijde rondom, noch in het
diepste omhoog; wier oog met welbehagen rust op frissche wel en volle beek, op den dorren grond ook, aanzwel-
lend en neergloeiend in zijn stemmig bruin en bijwijlen zoo heerlijk opbloeiend in het rozerood der erica.’ Een
ander voorbeeld ervan is te vinden bij van Mierlo in 1910 (p. 226): ‘Men heeft deze poëzie eentonig genoemd. Wie
in gedichten op de eerste plaats naar gedachten zoekt, mocht ja meenen dat er bij Hadewych maar weinig te garen
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het geluid van de branding van de zee, die door de wandelaars op verschillende ma-
nieren ervaren kan worden: uitsluitend eentonig maar ook juist indrukwekkend.
Ook wezen zij erop dat de visioenen geschreven zijn in een taal vol ‘hartstochtelij-
ke onmiddellijkheid’ waarmee zowel de hoogste en heiligste als de duisterste en
diepzinnigste zaken beroerd worden. Zij bleven met hun beoordeling op veilig ter-
rein: wie kan meevoelen met de gedichten ondervindt dat zij tot de edelste en ver-
hevenste openbaringen van de middeleeuwen behoren. Maar er zijn ook lezers te-
leurgesteld door de gebrekkige bouw of de eentonigheid ervan, omdat zij door
eigen geestesaanleg de innerlijke muziek ervan niet kunnen horen.

H. Sturm56 (1926-27) beweerde over de visioenen: ‘Es sind geheimnisumwitterte
Bekenntnisse einer nicht krankhaften, wohl aber leidenschaftlich gläubigen Frau-
enseele, die aus den dunkelsten Tiefen fast verzweifelnder Verlassenheit sich hi-
naufschwingt in die Regionen erdentbundener Vereinigung mit Gott.’ 

In 1926 schreef J. van Mierlo: ‘Geen zoetheid van devotie alleen, geen dweeperig
opgaan in religieuze gevoeligheid, geen gespannenheid of prikkeling van zenuwen
was het, wat deze vrouwen bezielde bij de algeheele verloochening van vleesch en
bloed, bij die onvoorwaardelijke opoffering van geheel zich zelven, om in dien
‘orewoet’ der Minne de hoogste Liefde te overweldigen. Haar leven werd gedragen
door een even hooge en vaste leer, die steun gaf aan het gevoel, die haar verhevenste
streven schraagde.’57 Hij plaatste Hadewijch in een godsdienstige, en van daaruit li-
teraire, traditie en beschouwde haar teksten als die van een gelovige christen. Hij
constateerde dat Hadewijch allerminst hysterisch was en wees nadrukkelijk op het
intellectualistische van haar visioenen:58 ‘Feitelijk beteekenen deze ook een uitbeel-
ding in visioenen vorm van de stijging in het mystieke leven, van den groei in de ge-
lijkvormigheid met den Godmensch. Krachtige scheppingen, zoowel om haar sterk
mystisch intellectualisme als om de soms cosmische, steeds grootsche verbeeldin-
gen. (…) Duidelijk is alles wel niet; wanneer men echter eenmaal dit intellectualis-
tisch karakter der beeldspraak heeft opgemerkt, waardoor meer de gedachten dan
de beelden worden vastgehouden en beteekenis krijgen, wordt veel opgehelderd en
het gevaar geweerd enkele plaatsen al te zinnelijk op te vatten.’59

M. van der Zeyde wijdde verscheidene studies aan Hadewijch, waarvan haar dis-
sertatie uit 1934 de belangrijkste is. Haar werk ligt in de lijn van dat van J. Snellen.
Zij bestudeerde de mens en schrijfster Hadewijch, waarbij ze afzag van een religi-

valt. Zij biedt immers slechts eenige en dan nog zeer elementaire gedachten en motieven. Maar deze dragen zoo
wijd, reiken zoo diep, omvatten zoo geheel haar gansche leven, dat zij hare poëzie maken tot een machtige zee
met stille, breeduitglijdende deining, of woedende gierende stormwind. En al is ook de zee eentonig, toch zal
nooit de dag aanbreken waarop geen geest meer zal opgaan in bewondering voor hare vlakke eindeloosheid,
waarop geen hart meer zal verlangen met weemoed naar de eeuwige stranden harer wateren.’ 
56 H. Sturm Schwester Hadewych: ‘Ein Beitrag zur abentländischen Mystik’. In: Der Gral 21, 1926-27, p. 242.
57 In Hadewijch. Brussel/Amsterdam 1926, p. 47.
58 J. van Mierlo, Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde. Antwerpen/Brussel/Leuven
1928, p. 151.
59 Idem, p. 151-152.
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euze interpretatie van de teksten en zich veelvuldig bediende van termen uit opko-
mende wetenschappen als psychologie en parapsychologie.60 De Nijmeegse jezuïet
Van Ginneken61 (1932-1934) trachtte aan te tonen dat Hadewijch systeem in haar
gedichten bracht. Hij deed dat op een heel eigen manier. Het ging hem om een ma-
nier van denken die hij ook bij dichters van zijn eigen tijd terugvond en die hij ‘wie-
ledenken’ noemde. Met wieledenken wordt een gedicht gevormd dat ‘rond’ is, om-
dat het inhoudelijk bestaat uit elkaar tegensprekende elementen, die niettemin een
eenheid vormen en aan het eind weer terugkomen bij het uitgangspunt. Om dit
principe te illustreren bracht Van Ginneken twee strofische gedichten van Hade-
wijch in schema, het vijfde en het achtste. Zijn idee vond weinig navolging. 

In de dissertaties van twee van zijn studentes, M. van der Kallen (1934) en E. Allard
(1937), ging het om een grammaticaal onderzoek van respectievelijk Hadewijchs
poëzie en haar proza. Allard beperkte zich werkelijk tot de grammatica, maar Van
der Kallen, die zich overigens ook in het ritme van de gedichten verdiepte, liet haar
studie voorafgaan door een hoofdstuk, waarin zij achtergrondinformatie over Ha-
dewijch gaf. Hierin trof ik een aantal bijzondere opmerkingen aan. Op de eerste
plaats wees Van der Kallen op het motief ‘verwijt en opstand’ in de strofische ge-
dichten en zij constateerde dat de ‘ik-figuur’ het in sommige gedichten zelfs tot een
breuk met Minne laat komen, bijvoorbeeld in het 21ste strofische gedicht, met de
zin: ‘Ic gheve der minnen orlof nu ende altoes’ (vs. 46). Dáár zien we de zwakke zij-
de van Hadewijch, meende Van der Kallen, maar zij vond die tegelijk ‘zoo echt eer-
lijk menschelijk, dat telkens weer opstaan van dat rampzalige, menschelijke, kleine
“ik”, dat altijd wil krijgen, liever dan geven, en altijd eigen grillen volgen wil in
plaats van Gods wil’ en zij stelde ‘men mag trouwens niet uit het oog verliezen, dat
Hadewijch altijd vóór het eind van het gedicht weer aan overgave toe is, al is het
niet altijd een blijmoedige.’ (p. 32). Verder miste Van der Kallen in Hadewijchs ge-
dichten schuldbewustzijn, wat zij uit katholiek standpunt bezien merkwaardig
vond.62 Zij was ervan overtuigd dat met ‘Minne’ niet speciaal ‘God’ bedoeld werd.
Hoe deze begrippen/namen zich dan wel tot elkaar zouden verhouden, legde zij
echter niet uit. Tenslotte miste zij ‘bijna aldoor ook het diepe Godsbegrip van Salo-
mon en Job, het besef van het afgrondelijke verschil tusschen den oneindigen, alwe-
tenden God en den ellendigen, kleinen, kortzichtigen mensch; dat eigenlijk alleen
in staat is, zulke moeilijkheden als Hadewijch in haar opstandige oogenblikken
kent, te beslechten.’ (p. 32-34).63 Mogelijk heeft de visie die in deze opmerkingen
doorklinkt, te maken met het feit dat Van der Kallen, evenals Allard, Vrouwe van

60 Het proefschrift wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 4 paragraaf 1: Verwey als criticus. 
61 J. van Ginneken, ‘De dichters en hunne zintuigen’. In: Onze taaltuin 1 (1932-1933), p.353-360. ‘Het wiele-
denken van Hadewijch’. In: Onze taaltuin 1 (1932-1933), p. 33-40. ‘De vier denkvormen in de nederlandsche lite-
ratuur’. In: Onze taaltuin 2, (1933-1934), p. 267-272.
62 Zij vergelijkt Hadewijch daarbij met de heilige Margaretha Maria Alacoque.
63 Zie over M. van der Kallen: M. Derks Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig
en dertig. Hilversum 2007.
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Nazareth was. De idealen van deze door Van Ginneken opgerichte religieuze orga-
nisatie worden mijns inziens in dit hoofdstuk van Van der Kallens dissertatie zicht-
baar en noden uit tot verdieping in de vraag hoe zij de geschriften van Hadewijch in
haar persoonlijk leven toeliet en of opmerkingen als bovenstaande niet méér kwa-
men vanuit haar eigen spiritualiteit en religieuze beleving dan vanuit een weten-
schappelijke invalshoek.64 Dat Hadewijchs gedichten op een doordacht systeem
berusten en zorgvuldig zijn opgebouwd, werd al door J. Snellen gezien (1907) en
niet alleen door Van der Kallen uitgewerkt, maar later vooral door N. de Paepe65 en
F. Willaert.66

In Dichterschap en werkelijkheid, geïllustreerde literatuurgeschiedeni van
Noord- en Zuid-nederland en Zuid-Afrika schreef H. Moller in 1937 (?) het aan de
middeleeuwen gewijde gedeelte.67 Hij spreekt over ‘zuster Hadewijch’, en noemt
haar een: ‘echt gevormde schrijfster, die de kunst van het woord met toeleg heeft
beoefend, de taal heeft bestudeerd en beluisterd, haar vers en proza met keurige
zorg heeft bewerkt, en in die kunstvormen haar weidse en grootse zieningen, haar
diepe weten van de Godsliefde, al de ontroeringen van haar rijke zieleleven heeft
geuit.’ Hij vergelijkt haar met andere mystieke schrijvers en stelt: ‘Van al het mys-
tieke proza in het Diets kennen wij van de 13de eeuw alleen nog het meer eenvoudi-
ge en klare van Beatrijs van Nazareth en het vaste harmonies gebouwde van Ha-
dewych, tot dat het ’n eeuw later zal stijgen tot het machtige proza van Ruusbroec.’
Hij besluit zijn aan Hadewijch gewijde passage als volgt: ‘Haar geest en haar stijl
zijn voluit ridderlik, haar beeldingen zijn de uitingen van ’n gemoed dat heel en al
opgaat in de ridderlike idealen van haar tijd, maar hier in een geestelik, goddelik
ridderschap. Zij heeft ’n sterk persoonlike stijl, forse grootse beelding; haar proza
en haar verzen vooral stromen in een machtig breed rietme, ontsprongen aan ’n die-
pe meermalen geweldige zielsbewogenheid, maar geven even gevoelig de aandoe-
ningen van haar zachtere ontroeringen. Soms heeft zij (in haar Vizioenen bijv.)
zuivere verstandelike en spitsvondig uitgewerkte vergelijkingen, geen echte beel-
dingen, met allerlei toepassingen op ’t geestelik leven. Hadewych’s werken beho-
ren tot ’t beste van de 13d’eeuw, zij is de grootste lierise kunstenaar van de middel-
eeuwen.’ Moller heeft zich niet laten verleiden tot een uitspraak over Hadewijchs
mystiek; hij gebruikt het woord ‘beeldingen’ en niet ‘verbeeldingen’. Opmerkelijk
is dat hij Ruusbroec een groter prozaschrijver vindt dan Hadewijch, maar Hade-
wijch toch de grootste lyrische kunstenares van de middeleeuwen noemt. Hij ver-
bindt het ritme van haar verzen direct met haar zielsaandoeningen.

64 In Michel van der Plas, Uit het rijkse Roomsche leven, een documentaire over de jaren 1925-1935 schrijft
Kees Fens over de poëzie van Van der Kallen: ‘(…) dat Mia Kallens wereld niet die van de dichters van toen was.
Het is een eigen wereld, die dan ook een eigen taal krijgt.’ En hij voegt er aan toe: ‘En over het karakter van die
wereld zegt de holle, grootse, kwasi-dichterlijke taal genoeg.’ Baarn 1992, p. 330. 
65 Hadewijch strofische gedichten. Leiden 1983.
66 De poëtica van Hadewijch in de strofische gedichten. Utrecht 1984.
67 In Dichterschap en werkelijkheid onder redactie van W.L.M.E. van Leeuwen. Utrecht 1937 (?), p. 18 en 19.
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In 1939 schreef P.N. van Eyck een uitgebreid artikel over Van der feesten een
proper dinc.68 Van Eyck meende, in navolging van zijn leerling A. Cohen een be-
paalde ‘toon’ in dit middeleeuwse gedicht te horen die hem wezenlijk voor het
werk leek. Hij meende dat hij zijn onderwerp niet goed kon kennen, zolang hij niet
zou proberen met behulp van die toon dieper in het kunstwerk door te dringen69 en
kwam, na uitvoerige vergelijking met andere teksten, tot de conclusie dat het hier
een ‘symbolisch-mystiek’ gedicht betrof. Hij constateerde inhoudelijke verwant-
schap en parallelle passages met teksten van Hadewijch, die teruggingen op de ge-
schriften van Richard van St. Victor.

G. Brom schreef in 1940 een voordracht voor de jaarvergadering van de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden. De lezing, die uiteindelijk pas in
december 1941 gehouden werd, vond tenslotte haar definitieve vorm in het boek
Geschiedschrijvers van onze letterkunde.70 In dat boek laat Brom de beperkingen
van een geschiedschrijving van de letterkunde zien, die volgens hem niet alleen te
maken hebben met al dan niet bewuste keuzes van de auteur, maar ook met de per-
soon van de overzichtsschrijver zelf. Hij toont dat onder andere aan door benade-
ringswijzen van Hadewijch te bespreken bij Jonckbloet, Te Winkel en Kalff. De
studie eindigt met de volgende opmerking over oude literaire teksten in de litera-
tuurgeschiedenis: ‘Eerst door geleerden ontdekt als historische of linguïstische do-
cumenten, mochten ze nog eens door kunstenaars geopenbaard worden als estheti-
sche momenten. Zo ging het met de middeleeuwse liederen en spelen, met
Hadewych en de Beatrys, met allerlei gedichten, waarvoor de liefhebbers niet altijd
dezelfde voorkeur voelden als de geleerden. Bloemlezingen met inleiding van artis-
tieke schrijvers bleken vruchtbaarder dan een stilistiek die taalkundigen te dikwijls
lieten ontaarden in het maatslaan voor de neus van de dichter. De eigenlijke letter-
kundige studie bestond volgens een kenner in het onderzoek naar de samenhang
tussen ritme en gehalte71 en het onderzoek werd hier met Verwey’s fijne studies
over de versvorm van Potgieter en Vondel voorspoedig ingeleid.’72

De historicus D. Enklaar neemt in de geschiedenis van de Hadewijchreceptie een
aparte plaats in. Hij meende in 1924 in Vanden vos Reynaerde een parodie op Ha-
dewijch ontdekt te hebben in de beschrijving van het schaap Hawy.73

68 P.N. van Eyck, ‘Van der feesten: sproke der mystieke liefde’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Let-
terkunde 58, 1939, p. 1-38.
69 Van Eyck werkte op deze manier in navolging van Albert Verwey. Hierover meer in hoofdstuk 3, paragraaf
1, Verwey als vertaler.
70 Zonder jaartal, vermoedelijk 1942.
71 Brom stelt in een voetnoot dat hij P. van Tieghem bedoelt met diens studie La littérature comparée. Paris
1931. Het gaat hem vooral om p. 82 van die studie.
72 Brom 1942(?), p. 174.
73 ‘Reinaert en Hadewijch’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 43, 1924, p. 77-79. A. Bou-
man en B. Besamusca leggen de naam Hawy echter uit als een verbastering van het Franse ‘Ah oui!’ In Reynaert
in tweevoud. Amsterdam 2002, deel i, p. 260. Wie weet verwijst Marten Toonder in De andere wereld ook naar
Hadewijch, als de zanger Lut Lierelij zingt: ‘Lent is inte knoppen, Lude sing tutu, Te radiks kruupt te pitten uut,
So fatte luut, Ende lude singt tutu’. Hij geeft daarbij de dwerg Kweetal de raad overbodige ballast weg te gooien:
‘Draag niet mede watte swaar is, maar huphop bliede’. Utrecht 1982, p. 14-15.
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1.8 Hadewijch in de katholieke traditie

Mystieke taal heeft haar eigen beelden en uitdrukkingen, signaleerde Van Mierlo. Ze
is niet voor iedereen begrijpelijk. En het hartstochtelijk verlangen dat Hadewijch
orewoet noemt, ontstaat ‘(…) als de ziel niet meer luisteren wil naar Rede onder de
mystieke aanraking der Minne die haar opvordert.’ Juist daarvan leggen de visioenen
volgens hem getuigenis af. Een voorbeeld is het einde van het tweede visioen: ‘Maer
dat staren enechlike in heme ende die berrentheit der minnen ende waerheit sijns wil-
len: diene bleschen noch en sweghen noch en lagen nye seder in mi. Te voren vore
dien tijt woudic altoes weten in allen minen doene, Peinsdic ende seide emmer: “wat
es minne ende wie es minne.” Jn dit te pleghene haddic .ij. iaer gheweest.’74

Hoewel de mystiek van Hadewijch niet altijd begrijpelijk is, probeerde Van
Mierlo haar werk zoveel mogelijk te duiden. Evenals J. Snellen herkende hij in haar
poëzie invloed van de Provençaalse lyriek, maar hij onderscheidde zich van veel li-
teratuurhistorici van zijn tijd, doordat hij haar werk steeds besprak vanuit de gelo-
vige, kerkelijke traditie. Hij vond dat er bij de bestudering van Middelnederlandse
teksten te weinig rekening werd gehouden met het specifiek katholieke van de mid-
deleeuwen en wilde daar iets aan doen. Toen in 1928 zijn Geschiedenis van de Oud-
en Middelnederlandse letterkunde verscheen, schreef hij in de inleiding: ‘Bij dit
werk heb ik geen ander doel gehad, dan de geschiedenis onzer letterkunde eens
voor te stellen van een katholiek standpunt uit. De Middeleeuwsche letterkunde
immers is in hoofdzaak Vlaamsch en katholiek. Toch werd ze voornamelijk tot nog
toe door Noord-Nederlanders en niet-katholieken behandeld. Ik ben er van over-
tuigd, dat de Noord-Nederlandsche geleerden er geen bezwaar in zullen vinden,
die geschiedenis ook eens door een Vlaming en een katholiek behandeld te zien.
Dat zal hun eigen inzichten slechts verdiepen of verbeteren. Ook al zou dit werk
dan nog vele onnauwkeurigheden bevatten, die ik wel mijn best heb gedaan te ver-
mijden, toch zal het niet voor hen zonder belang blijven.’75 Van Mierlo vond Hade-
wijchs werk het beste wat er in de middeleeuwen geschreven was. Hij zag haar als
een groot kunstenares en had oog voor de schoonheid in haar geschriften. Bij de be-
spreking van Hadewijch in zijn letterkundegeschiedenis, beschreef Van Mierlo uit-
voerig de plaats van haar mystiek in de middeleeuwse theologie van haar eigen tijd
en in de traditie die daaraan vooraf gegaan was. 

Dat Ruusbroecs geschriften door de katholieken met minder argwaan bekeken zijn
dan Hadewijchs werk, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat zijn mystiek
heel schematisch is opgezet, terwijl Hadewijch lang is gezien als een mystica die
zich uitsluitend door hartstocht liet leiden en moeilijk te volgen was. Mogelijk
hangt daarmee ook samen dat het lang geduurd heeft, voordat zij binnen de katho-
lieke traditie een plaats kreeg. We zien dat bijvoorbeeld in het werk van G. Brom.

74 Uitgave Van Mierlo 1908, p. 25-26.
75 Antwerpen/Brussel/Leuven 1928. 
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G. Brom deed voor de katholieke cultuur van het Noorden wat Van Mierlo deed
voor de middeleeuwse letterkunde in Vlaanderen. In zijn studie Romantiek en Ka-
tholicisme in Nederland uit 1926 inventariseerde hij de cultuur vanuit katholiek
standpunt. Hij beperkte zich daarbij niet tot de letterkunde, maar verdiepte zich
onder andere ook in politiek en religie. De naam Hadewijch komt in dit werk ech-
ter slechts éénmaal voor, namelijk als Brom stelt dat G. Kalff Hadewijch voor de
geleerden interessant heeft gemaakt, zoals A. Verwey dat heeft gedaan voor de kun-
stenaars.76 Voor veel katholieken in Nederland was Hadewijch zelfs in 1926 nog
een dubieuze figuur. 

A. van Duinkerken besteedde in 1936, in zijn inleiding over katholieke poëzie,
ook aandacht aan Hadewijch.77 Evenals Van Mierlo vond hij haar de grootste kun-
stenares van de middeleeuwen. Haar ‘gedachtenwereld is mede een wereld van
schoonheid, waarin het leven zelf een machtig poëem van schoonheid wordt’,
meende hij. ‘Zij staat als een jonkvrouwe aan het begin van onze letterkunde en de
grondtrek van haar wonderbaarlijk wezen, dat men bijna niet meer bewondert als
concreet-bestaande, maar dat men van nature eerbiedigt als een bovenzinnelijke
bron van verrukking, is de bijna ondoorgrondelijke twee-eenheid van de hoogste
vreugde en het diepste leed, van wereldheersende fierheid en totale vernedering.
Haar zang verbaast als de eruptie van een natuurkracht; het geheimzinnige van de
eeuwige zaligheid ruist om haar woorden.’ Zij staat misschien ver van ons af, maar
het is niet nodig haar dichterbij te halen met middelen als smaak en wetenschap.
Het moeilijke Middelnederlands mystiek idioom vindt hij niet echt hinderlijk,
want in het nauwelijks verstaanbare klinkt de oertaal van de ziel door. Van Duin-
kerken stelde dat Hadewijchs liefdeslied door zijn hoogte individueel is en door
zijn wereldomvattende breedheid ‘in oorspronkelijke zin van het woord: katho-
liek’. Als rechtgelovige is Hadewijch onmiddellijk herkenbaar aan de terminologie
van de genadeleer. Zij doorziet de paradox van het leven als het eenvoudige verhaal
van de gevallen en weer verloste naturen, en alles wat zij meedeelt, betreft ook ons,
al spreekt zij het uit als het hare. Nergens in de geschiedenis van de lyriek komt
men zo direct in aanraking met het zielsleven van een dichter zelf, en nergens be-
antwoordt lyriek zo volledig aan de moderne opvattingen van poëzie, meent Van
Duinkerken; de kunst van Hadewijch ontstond echter uit een heel ander idee dat
men moet eerbiedigen om haar werkelijk te begrijpen. 

Hadewijchs teksten werden door de katholieken vooral binnen hun eigen cultuur
en traditie bekeken, in het bijzonder door J. van Mierlo. In het kort stelde hij het
volgende vast. Het werk van Hadewijch is onder andere geïnspireerd door de Bij-
bel (vooral Hooglied en Apocalyps), Augustinus en pseudo-Dionysius de Areopa-

76 G. Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland II, Wetenschap en staatkunde. Groningen/Den Haag 1926. 
77 Dichters der Middeleeuwen. Een bloemlezing samengesteld door W.H. Beuken met een inleiding door Anton
van Duinkerken [=W.J.M. A. Asselbergs] (=Bloemlezing uit de katholieke poëzie 1). Bilthoven 1936, p. 68-78.
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giet. Men kan er eveneens de monastieke spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux
in herkennen. Deze zag de mystieke ervaring als een voorproef van de eeuwige za-
ligheid en als eindpunt van de weg van de mens tot God. Die weg moest samenval-
len met de weg van de liefde, waarbij de mens beginnend met de liefde tot zichzelf,
langs de weg van volmaakte zelfkennis opstijgt tot volmaakte liefde tot God, en
God uitsluitend om zichzelf bemint. Bernardus van Clairvaux legde hiermee de
grondslag voor een nieuwe Christusbeleving en een nieuwe bruidsmystiek, die
wortelde in de patristiek. Toen in de twaalfde eeuw in Frankrijk een mystieke lite-
ratuur ontstond, namen Hugo en Richard van St. Victor de ideeën van Bernardus
van Clairvaux over. Hugo van St. Victor (1100-1140) verzoende de wetenschappe-
lijke aspiraties van de domscholen met die van de oude abdijen, in de stelling dat
theologie voert tot kennis van de waarheid en tot liefde voor de deugd, die weer
leidt tot heelheid van de mens. Hij meende dat door kennis en liefde en met hulp
van de goddelijke genade, geloof kan groeien dat de mens brengt naar zijn oor-
spronkelijk doel: de vereniging met God.

De geschriften van Richard van St. Victor78 handelden over het systeem van mys-
tieke aanschouwing, als uiting van liefde en volmaaktheid van het christelijk leven.
Daarbij werden zes vormen van contemplatie genoemd, ieder met een eigen object:
van de zichtbare dingen tot de goddelijke natuur en de Drie-eenheid. Deze vormen
leidden tot opstijgen naar God volgens een corresponderende groei in liefde, ver-
bonden met deugden, gebed en nederigheid. Opmerkelijk is dat bij het bereiken
van de hoogste beschouwing zowel de rede als het gevoel een belangrijke rol moes-
ten spelen. Willem van St. Thierry ontwikkelde de paradoxale gedachte van een
theologisch onkenbare God, die de mens op basis van wederkerigheid in liefde kon
ontmoeten. Hadewijch ging in dit spoor verder. In haar brieven vindt men bewer-
kingen en zelfs letterlijk vertaalde fragmenten van bovenstaande auteurs. Zij
schreef niet in het Latijn zoals de Victorijnen, maar in de volkstaal zoals later ook
Jan van Ruusbroec zou doen. 

1.9 Samenvatting

In 1917, toen Verwey voor het eerst over Hadewijch publiceerde, bestond in de
wetenschap geen eenheid van opvatting over de betekenis van haar geschriften,
haar persoon en haar leven. Men had wel oog voor de hartstocht in de teksten en
het bijzondere van haar schrijverschap, maar die werden niet steeds op dezelfde
manier uitgelegd. Vaak vond men dat Hadewijchs werk niet duidelijk hoefde te
zijn, omdat juist onduidelijkheid voor velen als een kenmerk van mystiek gold. In
grote lijnen kunnen we onderscheid maken tussen de theologisch-historische lijn
van Van Mierlo en de meer literaire benadering van onder andere Snellen en Brom,

78 J. Baers, G. Brinkman, A. Jelsma en O. Steggink (red.), Encyclopedie van de mystiek, fundamenten, tradities
en perspectieven. Kampen 2003, p. 1060.
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maar daarnaast werden de geschriften ook geïnterpreteerd in termen van de opko-
mende wetenschappen als psychologie en parapsychologie en vanuit de niet als zo-
danig genoemde vrouwenstudies. Van de artikelen die Van Mierlo in zijn leven aan
Hadewijch zou wijden, was in 1917 nog maar weinig verschenen. Zijn publicaties
in de daarop volgende tien jaren droegen in aanzienlijke mate bij aan de kennis van
Hadewijchs geschriften, maar leidden evenmin tot een algemeen geaccepteerd
beeld van haar en haar werk. 

Toen Verwey zich in Hadewijch ging verdiepen, stuitte hij op al deze, elkaar
vaak tegensprekende, studies. Ongetwijfeld heeft dat hem er aanvankelijk (mede)
van weerhouden over haar te publiceren.

2 Mystiek in het fin de siècle en het begin van de twintigste eeuw 

2.1 Inleiding

Albert Verwey plaatste Hadewijch in de cultuur van zijn eigen tijd, onder andere
door de gedichten die hij over haar schreef. Wat dat betekende, wordt duidelijk als
we ons verdiepen in de neomystiek van het fin de siècle. Deze nieuwe mystiek werd
ten dele geïnspireerd door het diepe geloof dat zo kenmerkend werd geacht voor de
middeleeuwen en door de opkomende Ruusbroecstudie. Zij volgde echter een
eigen koers en raakte steeds verder verwijderd van de traditionele mystiek. 

Gerard Brom constateerde in het tweede deel van zijn studie Romantiek en Ka-
tholicisme in Nederland79 dat er in de negentiende eeuw afwisselend waardering
was voor mystiek en rationalisme. ‘Mystiek’ dekte in het begin van de negentiende
eeuw alles wat men ook wel ‘wijsgeerige dweeperij’ noemde en daaronder viel zelfs
de mystiek van auteurs als Jan van Ruusbroec en Thomas a Kempis. Brom wees
erop dat het woord aanvankelijk vooral een negatieve betekenis had: gevaarlijke te-
genstanders werden zwartgemaakt met de term ‘mystieken’ en omgekeerd werden
echte mystieken voorzover geen ergere benamingen gebruikt werden, ‘dwepers’
genoemd. Catharina van Siëna en Theresa van Avila noemde men in gunstige ge-
vallen nog vrouwen met een ‘diep Christelijk leven in zeer vreemden vorm’, maar
zij werden ook wel als krankzinnig afgeschilderd.80 De protestantse dichter en
hoogleraar E.A. Borger waarschuwde in 1820 tegen de dreigende mystiek.81 Hij
betreurde dat de protestantse eredienst veel dichters en denkers niet meer bevre-
digde. Willem Bilderdijk stuurde weliswaar in 1822 Isaac da Costa een boekje met
de aanbeveling: ‘(…) het bevat het echte Mysticismus, dat naamlijk, dat Paulus
leert; en t geen niet ieder gevoelen of vatten kan,’ maar hij was een uitzondering.

79 Groningen/Den Haag 1926.
80 G. Brom, p. 144. verwijst naar J.A.M. Mensinga De vereering van Maria, de moeder onzes Heeren, geschied-
kundig nagespoord en beoordeeld, Amsterdam 1846, ii p. x.
81 E.A. Borger Disputatio de mysticismo. Leiden(?) 1820, p.176-177 en 180-187.
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De filologen gaven eveneens blijk van afschuw en walging van die ‘ongezonde mys-
tiek’.82 Jonckbloet schreef naar aanleiding van Hadewijchs werken in zijn litera-
tuurgeschiedenis: ‘(…) uitgeputte zinnelijke geneugten of ongelukkige wereldsche
liefde heeft menigeen in de armen der mystiek geworpen. Dat bij dezulken nog
dikwerf het onheilig vuur der herinnering op het altaar der kuische geestelijke lief-
de brandt, is natuurlijk.’83 De al eerder geciteerde uitspraak van A. Angillis uit 1854
‘Wanneer men de bedorvenheid der kloosterlingen van dien tijde kent’, past ook
binnen deze opvattingen. Aan het eind van de negentiende eeuw werd de visie op
mystiek aanzienlijk positiever. Daarbij ging het lang niet altijd om traditionele
mystiek, maar om wat al gauw ‘nieuwe mystiek’ genoemd werd.

In haar studie Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900, een on-
derzoek naar de Nederlandse receptie van Maurice Maeterlinck84 schenkt E. Leijn-
se uitvoerig aandacht aan de betekenis en de receptie van de nieuwe mystiek. Zij
wijst erop dat, in tegenstelling tot het symbolisme dat als een zuiver artistieke be-
weging gezien moet worden, het mysticisme zijn stempel niet alleen op de kunst
heeft gedrukt, maar ook op andere domeinen van de West-Europese maatschappij,
zoals wetenschap, godsdienst, filosofie en sociaal-economisch denken. Nieuwe
mystiek was niet zozeer een stroming in de kunst of in het denken, maar eerder een
mentaliteit of, zoals zij schrijft, ‘een gevoelsstroming’,85 die ten dele voortkwam uit
de traditionele mystiek en geleidelijk een steeds grotere plaats in ging nemen in de
cultuur van het fin de siècle. Vanuit protestantisme, katholicisme en socialisme
werd er op gereageerd. 

2.2 De nieuwe mystiek 

E. Leijnse86 stelt dat het moeilijk te zeggen valt welke publicaties of gebeurtenissen
hebben geleid tot de neo-mystieke stroming in Nederland. Zij noemt in navolging van
J. Bierens de Haan87 op de eerste plaats het boek Les mystiques dans la littérature pré-
sente (1896) van Victor Charbonnel. Deze auteur situeert het begin van de bovenzin-
nelijke oriëntatie in de literatuur in 1885, het jaar waarin Vicomte de Vogüé een ver-
zameling opstellen over Le roman russe uitgaf. Hierin werd radicaal gebroken met
het naturalistisch adagium en wemelde het van kwalificaties als ‘le lointain sans bor-
nes’, ‘l’éternelle inquiétude de l’âme’ en ‘le mystère universel’. Op de tweede plaats
wijst zij op twee artikelen van Alphons Diepenbrock: Rémy de Gourmont ‘Le Latin
mystique’ (1892) en Schemeringen (1893).88 In deze artikelen stelt Diepenbrock dat

82 Brom 1926. Deel ii, p. 143.
83 J. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde II. Groningen 1885, p. 272 en 313.
84 E. Leijnse, Symbolisme en nieuwe mystiek in Nederland voor 1900, een onderzoek naar de Nederlandse re-
ceptie van Maurice Maeterlinck. Liège 1995.
85 Leijnse 1995, p. 145.
86 Leijnse 1995, p.161. 
87 J.D. Bierens de Haan, ‘Mystiek Idealisme in de fransche Litteratuur’. In: De Kroniek, 28-2-1897.
88 Alphons Diepenbrock, Verzamelde geschriften. Utrecht/Brussel 1950, p. 46-54 en 55-66.
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de kunst van het mystische eigenlijk al begon bij Goethe en Novalis. Vervolgens noemt
ze Walter Thys, die in De kroniek van P.L. Tak eveneens het verschijnen van Le La-
tin mystique in 1892, met de voorrede van Joris-Karl Huysmans, het moment noem-
de waarop het mystiek element in Nederland officieel zijn intrede deed.89

Het werk van J.-K. Huysmans beïnvloedde de Nederlandse literatuur van het fin
de siècle in belangrijke mate. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij L. van Deyssel, F.
Erens en A. Diepenbrock.90 Huysmans was geobsedeerd door de Kerk, maar de tra-
ditionele katholieke eredienst gebruikte hij in andere context in een combinatie van
decadentie en mysticisme. Geloof diende voornamelijk om sensueel esthetische
prikkels te geven. Sadisme, wellust en religie werden door hem tot een heilige drie-
eenheid omgesmolten. In A Rebours (1884) ontmoeten we Huysmans’ hoofdper-
soon Des Esseintes, een decadent met sterk religieuze preoccupaties. Hij heeft een
uitgesproken voorkeur voor Latijnse auteurs van de decadentie en ‘hij is gechar-
meerd van het adellijk aroma van hun wegrottende taal. Aan het begin van de tiende
eeuw houdt zijn bibliotheek op en zonder acht te slaan op de tussenliggende eeuwen,
sluiten zijn boeken zich aan bij de negentiende eeuw. De verdorven stijl van de ne-
gende eeuw sluit aan bij die van Verlaine en Mallarmé.’91 À Rebours maakt de litera-
tuur vertrouwd met dromen en hallucinaties. Na dit werk verscheen Là-Bas, onge-
twijfeld Huysmans meest geruchtmakend boek, niet alleen vanwege het door de
schrijver gehanteerde procédé van de roman in de roman, maar ook vanwege het on-
derwerp: satanisme. In En route beschrijft hij zijn bekering tot een wonderlijk mys-
tiek katholicisme, in La cathédrale verheerlijkt hij de symboliek van de kerk en in
L’oblat de liturgie. Devotie en een fraaie vorm bleven in al zijn werken onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Huysmans stelde zich in zijn werk kritisch op ten aanzien
van de mystieke literatuur. Hij wilde de mystiek binnen de katholieke kerk houden,
maar tegelijk wilde hij de massa buiten de mystiek houden. In Nederland sloten A.
Diepenbrock en F. Erens zich aan bij de gedachte dat ’eene katholieke of Christelij-
ke of godsdienstige kunst alléén kan voortspruiten uit ware vroomheid en niet uit
zucht naar ijdelheid met het doel onder de menschen te schitteren.’92 Leijnse vindt
eenzelfde vorm van wat zij ‘artistiek protectionisme’ noemt bij L. van Deyssel als hij
bij het beoordelen van (mystieke) literatuur als kritische norm ‘doorleefdheid als
waarborg voor wat ons de Waarheid zoû mogen heeten’ eist.93

89 Walter Thys, De Kroniek van P.L. Tak, brandpunt van de Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de
vorige eeuw. Amsterdam/Antwerpen 1956, p. 149. Over de receptie van Le Latin mystique zie J. Trapman, ‘Le
Latin mystique de Rémy de Gourmont (1892) et son influence aux Pays-Bas’. In: Septentrion. Revue de culture
néerlandaise 15, (1986), no 2, p. 45-49. Opgenomen in J. Trapman Het land van Erasmus. Amsterdam 1999, p. 45-
61.
90 Dit wordt besproken door P. Nissen, Eene zachte aanraking van zijn ziele leven, over ‘ware’ en ‘valse’ mys-
tiek rond 1900. Nijmegen 2008.
91 J.K. Huysmans, Tegen de keer. Vertaling naar de definitieve uitgave van 1903 onder de titel à Rebours door
Jan Siebelink, Amsterdam 1980. De hier geciteerde opmerking bevindt zich in het nawoord van de vertaling, p.
250-251.
92 Frans Erens, ‘Le Latin mystique’. In: De Nieuwe Gids 8 (1892-1893), 3 (februari 1893), p. 422-424.
93 Leijnse 1995, p. 181-182.
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Het eerste overzichtswerk van de nieuwe mystiek werd in 1891 geschreven door de
Franse filosoof F. Paulhan (1856-1931), maar kunst en literatuur namen in zijn stu-
die Le nouveau mysticisme94 een ondergeschikte plaats in. Hij richtte zich vooral
op de mentaliteitsverandering in de wetenschap en het sociaal-economisch denken.
In Nederland verscheen in 1900 De nieuwe mystiek van H. van Nes (1862-1946),95

die vanuit het geloof, de moraal en het kerkrecht de mystiek van de jaren negentig
besprak. 

Paulhan, om te beginnen onderscheidde twee vormen van ‘mysticisme’, die naar
zijn mening verschillend moesten worden gewaardeerd. De eerste ontstond in het
Parijse ziekenhuis La Salpétrière, waar J. Charcot, hoogleraar pathologische anato-
mie en neurologie, een verband constateerde tussen hysterie en hypnose. Hij toon-
de aan dat hysterische patiënten door hypnose konden genezen. Daarbij stelde hij
de op dit terrein heersende positivistische axioma’s ter discussie,96 waardoor de in-
teresse van de wetenschap voor magnetisme, spiritisme en allerlei occulte verschijn-
selen toenam. Paulhan introduceerde deze disciplines en fenomenen onder de term
‘nouveau mysticisme’, omdat ze met de traditionele mystiek gemeen hadden dat ze
gericht waren op een harmonieus contact met een hoger beginsel. Ook de pas ont-
stane theosofie en het neo-katholicisme rubriceerde Paulhan onder het nieuwe
mysticisme. Hij meende dat deze bewegingen de in Frankrijk in diskrediet geraakte
godsdienst vervingen. Paulhan was overtuigd van het illusoire karakter van een
pseudo-wetenschap als parapsychologie, maar hield er rekening mee dat de weten-
schap erdoor beïnvloed kon worden. 

Als tweede vorm noemde hij nieuwe mystiek als compensatie voor sociale on-
rechtvaardigheid. Daarbij zag hij haar vooral als een voortvloeisel van het socialis-
me dat in het laatste kwart van de 19de eeuw uitgroeide tot een heilsleer met mys-
tiek-kosmische trekken, waarin de mensheid als geheel met een mythisch aandoend
gemeenschapsideaal centraal stond. Dit sociaal mysticisme inspireerde niet alleen
tot geschriften, maar ook tot praktisch handelen. In Nederland zien we dit onder
andere bij Herman Gorter, Frederik van Eeden en Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk. Het is met name deze tweede vorm die zichtbaar werd in het Socialismede-
bat dat in de jaren 1889-1892 in De Nieuwe Gids werd gevoerd. Deze discussie ging
niet zozeer over het voor en tegen van het socialisme, maar vooral over de vraag
waarop de cultuur zich zou moeten oriënteren: de wetenschap, de politiek, de mo-
raal of de kunst. Ze is onder andere in Literatuur en moderniteit in Nederland.
1840-1990 door F. Ruiter en W. Smulders uitgebreid beschreven.97 De auteurs
spreken in dit verband van ‘synthetisme’. Zij constateren dat velen in deze tijd voor
hun levensvisie naar een synthese zochten die vernieuwend, maar in tegenstelling
tot die van de Beweging van Tachtig niet revolutionair was. Men richtte zich daar-

94 Paris 1891.
95 H.M. van Nes, De nieuwe mystiek. Rotterdam 1900. 
96 Leijnse 1995, p. 167-170.
97 Amsterdam 1996.
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bij op het verleden. Vooral seculiere intellectuelen en kunstenaars gingen de spiri-
tuele energie van de oude religieuze tradities benutten voor de verwezenlijking van
hun moderne hervormingsidealen. Zij gingen op dezelfde manier te werk als de
confessionelen, met dit verschil dat de laatsten ook de praktijk van de gelovige tra-
ditie vasthielden. Zo schrijft Richard Roland Holst: ‘De groote katholieke kunst
der middeleeuwen is juist daardoor zoo groot en zoo boeiend, omdat de godsdien-
stige overtuiging waaruit zij ontstond zoo fonkelend sterk en zoo vol leven zich in
die kunst uitte. Niet het katholicisme vereeren wij, niet-katholieken, in die kunst,
maar wij erkennen in de sterke en volle godsdienstige overtuiging het levende ele-
ment en de volle waarachtigheid dezer kunst.’98

Het onderscheid dat Paulhan tussen beide vormen van nieuwe mystiek maakt, is
voornamelijk theoretisch. In de praktijk ziet men ze elkaar overlappen, door elkaar
heenlopen of zich met andere stromingen vermengen. 

Nieuwe mystiek valt in een aantal opzichten samen met het decadentisme uit de
negentiende eeuw. In deze smeltkroes van -ismen en stijlen, waarin de term ‘mys-
tiek’ te pas en te onpas werd gebruikt, krijgt mystiek ook vorm in pogingen van
mensen om zinnelijk genot en mystieke overpeinzingen te gebruiken om los te ko-
men van de als benauwend ervaren werkelijkheid. In zijn studie over decadentisme
in de literatuur besteedt J. Goedegebuure99 hier aandacht aan. J. Fontijn100 wijst
erop dat mystiek, evenals bijvoorbeeld neurose, in individuele gevallen gebruikt
werd als middel om zich te onderscheiden van de doorsnee medemens en als wapen
in de strijd tussen aristocratie en bourgeoisie.101 Mystiek werd mode, niet alleen bij
kunstenaars. In de meer populaire bladen van die tijd komt men het woord voort-
durend tegen. Ongeacht hun doelgroep of programma besteedden zij uitgebreid
aandacht aan zogenaamd mystieke disciplines.102 Dat leidde vanaf eind negentiende
eeuw opnieuw tot verandering en ook tot inflatie van de betekenis van het woord
mystiek. Zo schreef Lientje Sandberg – de latere Jacqueline Rooyaards-Sandberg –
haar oudere vriend Lodewijk van Deyssel een aantal keren dat zij zich ‘mystiek ge-
stemd’ voelde.103 Alphons Diepenbrock schreef in een brief aan Marius Bauer (13
maart 1892) hoe ‘gedempt met sordino’s kleine mystieke (…) stukken delicaat wor-
den gespeeld’.104 Louis Couperus gebruikte het woord regelmatig om niet meer dan

98 R.N. Roland Holst, Over kunst en kunstenaars. Beschouwingen en herdenkingen. Amsterdam 1923, p. 63.
99 J. Goedegebuure, Decadentie en literatuur. Amsterdam 1987, p. 106-133.
100 J. Fontijn, Leven in extase. Opstellen over mystiek en muziek, literatuur en decadentie rond 1900. Amster-
dam 1983, p. 137.
101 Albert Verwey – Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xlia 31:38 – zegt iets
dergelijks in een losse aantekening die ik niet kon dateren: ‘Met het verliezen van de onkerkelijke religiositeit als
distinctief, verloor de arbeiderspartij haar hoogere kultureele beteekenis.’ 
102 Leijnse 1995, p. 157.
103 Jacqueline Royaards-Sandberg, Ik heb je zoveel te vertellen … Brieven van en aan Lodewijk van Deyssel,
Emile en Frans Erens en Isaac Israels. Baarn, 1981. Cfr. Leijnse 1995, p. 159-160. Zij wijst ook op het inconse-
quent gebruik van adjectiva als ‘mystisch’, ‘mystiek’ en ‘mysterieus’ in laat-negentiende eeuwse geschriften.
104 In Kunstenaarslevens. De briefwisseling van Albert Verwey met Alphons Diepenbrock, Herman Gorter, R.
N. Roland Holst, Henriëtte van der Schalk en J.Th. Toorop, verzorgd door M. Nijland-Verwey. Assen, 1959, p.
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een stemming aan te geven, zoals bijvoorbeeld in de volgende passage uit De boe-
ken der kleine zielen,105 waar Constance – getrouwd, moeder van een grote zoon –
denkt: 

– Kom, ik moest niet zo zitten … Kom, ik moest niet zo doen … en niet denken … aan
niets … aan wat! … Zeker … hij is mij … heel sympathiek … maar waarom kan dat niet
zijn … zonder dat ik … zo vreemd denk … zo droom … zo mij vage dingen verbeeld – zo
mij … illuzies bijna maak … als was ik achttien, twintig jaar … O, dat zijn de geheime din-
gen van onszelf … de heel, heel geheime dingen die we … nooit aan iemand zeggen … Ik
had ze nooit zo vermoed in mij … en dat ze zo kunnen zijn een wellust … Een mystieke
wellust… mij jong te laten worden … in die dromen … me jong te dromen in die illuzies,
die, maar even vermoed, maar eigenlijk heel glanzend uitgaan … naar die regenluchten …

In Wereldvrede beschrijft Couperus een bezoek aan de Dom van Altara in de vol-
gende termen: 

Binnen, vol wazige schemer, droomde de immense kathedraal als in een eindeloos mystie-
ke peinzing. In schemerende perspectieven, verkleinden de bogen zich naar achteren toe,
tussen het woud der reusachtige zuilen, als voorwereldlijke stammen, roerloos, zwaar en
strak. Boven dreven de binnenwelvingen van het dak, zo hoog en zo vol schemerwaas, dat
zij geen materie meer schenen, maar ondoorzichtige atmosfeer: materie, verdampende in
atmosfeer: En, vreemde paradijslandschappen, mystieke regenbogen, bloesemenden de
kleuren der schitterende boogramen op, als juwelen en bloemen tezamen.106

Het woord mystiek wordt bij Couperus niet met godsdienst verbonden. Een van
de kenmerken van nieuwe mystiek immers is, dat het om veelal van oorsprong reli-
gieuze fenomenen gaat, die echter uit hun religieuze context zijn losgemaakt. In de
terminologie van L. van Deyssel in ‘De dood van het Naturalisme’,107 ging het om
het eindstadium van een proces dat van ‘observatie naar extase’ leidde. De maat-
schappelijke werkelijkheid, zoals de naturalisten die beschreven hadden, werd
daarbij gezien als de laagste trede van die ladder. Deze mystiek is vanaf de jaren ne-
gentig bijvoorbeeld terug te vinden in het werk van Lodewijk van Deyssel en Her-
man Gorter. Veel schrijvers zagen Maeterlinck als voorganger; inspiratie vonden
zij daarnaast bij Jan van Ruusbroec, bij andere Westerse mystieke auteurs en ook in
Oosterse mystiek, middeleeuwse ridderverhalen over koning Arthur, verhalen
over de graal en andere oude mythen en sagen.

31. Ook in de boeken van Cissy van Marxveldt (ps. S. de Haan), die tussen 1918 en 1921 geschreven zijn, komt
verschillende keren het woord ‘mystiek’ voor. ‘“Mijn vader komt aanstonds eten.” “Weet ik,”’ zei Hillegonda en
wees op twee mystieke blikjes. ‘Doppertjes en ananas voor de vla’ (p. 324), ‘Spreekt u nog?’ riep de telefoonjuf-
frouw. ‘“Ja, ja,” gilde ik. Doch een mystiek gegons klonk alleen nog even dreigend na.’ (p. 454). ‘Ze was al aange-
kleed en wel met een bruin mantelpak waarvan het jasje mystiek uitstond’ (p. 475). ‘Ik vind Indonesie wel een
akelig mystiek land,’ (p. 651). In Joop ter Heul, Omnibus. In deze uitgave is de spelling gemoderniseerd, maar
verder is de oorspronkelijke tekst gehandhaafd. Kampen 1999.
105 Amsterdam, z.j. 6e druk, p. 311-312.
106 Louis Couperus, Verzamelde werken II, Wereldvrede. Amsterdam/Antwerpen 1953, p. 567.
107 In De Nieuwe Gids 1891, jaargang 6, no. 4, p. 114-122.
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In deze tijd verschenen ook studies over godsdienstpsychologie, zoals The varie-
ties of religious experience van W. James,108 Etudes d’histoire et de psychologie du
mysticisme van H. Delacroix109 en Mysticism. A study of the nature and develop-
ment of man’s spiritual consciousness van E. Underhill.110 De eerste twee gingen er-
van uit dat alle godsdiensten in feite een zelfde, gemeenschappelijke kern hebben.
Underhill, die ook een vertaling van Ruusbroec maakte,111 meende dat daarbij niets
anders dan de ervaring van de directe eigen werkelijkheid achter de tastbare werke-
lijkheid ligt. Ook de studies van de Franse psychiater P. Janet moeten in dit ver-
band genoemd worden.112 Voor de Duitse theoloog en godsdienstfilosoof R.
Otto113 was mystiek een niet weg te denken moment van het menselijk leven zelf:
‘Het zijn in Christus, het zijn van Christus of van Geest of van God-in-ons, óf in-
de-geest of in-de-Heer zijn, die de Geest is; het leven in de opstanding; de gemeen-
schap met God; het zijn allemaal mystieke symbolen, die één en dezelfde beteke-
nen: het binnengetrokken zijn in de sfeer van het transcendente zelf en daaraan
deelhebben.’114

2.3 Het begrip ‘mystiek’

Doordat het woord en het begrip mystiek veel en vaak willekeurig gebruikt werden
in het fin de siècle, ontstond behoefte aan betere definiëring en ordening ervan, met
name in kerkelijke kringen, waar protestantse en katholieke theologen het grote
verschil wilden benadrukken tussen geloofsmystiek en dat wat Leijnse beschrijft
als: ‘De bonte verzameling anti-materialistische en anti-naturalistische denk- en
kunstrichtingen die de negentigers (…) mystiek plegen te noemen.’115 H. van Nes116

verdiepte zich in het begrip ‘mystiek’ en gaf in zijn studie een opsomming van alles
wat binnen de kunst tot manifestaties van neo-mystiek gerekend zou moeten wor-
den. Het werd een opmerkelijke verzameling waarin behalve het Wagnerianisme en
prerafaelitische schilders als E. Burne-Jones ook symbolistische kunstenaars als P.
Puvis de Chavannes, G. Moreau, M. Denis, J. Verkade, R. Roland Holst en A. Der-
kinderen zijn opgenomen. Tot manifestaties van de nieuwe mystiek buiten de
kunst rekende Van Nes behalve boeddhisme, reïncarnatie, spiritisme en satanisme
ook de theosofie van H. Blavatsky en A. Besant, de Babylonische magie van Sâr Pé-

108 New York 1902. Gebruikte druk: New York, 1974.
109 Paris 1908.
110 New York 1920, gebruikte druk: New York 1955.
111 E. Underhill (ed.), John of Ruusbroec. The adornment of the spiritual marriage – The sprankling stone – The
book of supreme truth, translated from Flemish by C.A. Wijnschenk Dom, London, 1916.
112 Voor deze studie is De l’angoisse à l’extase interessant, met name deel i, Un délire religieux. La croyance.
Paris 1926 (herdrukt 1975).
113 R. Otto, Das Heilige. Ueber das Irrationele in der idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen.
Munchen 1917. Herdrukt in 1997.
114 Geciteerd door O. Steggink en K. Waaijman Spiritualiteit en mystiek, 1 Inleiding. Nijmegen 1985, p. 61. 
115 Leijnse 1995, p. 141 vv.
116 Van Nes 1901. Zie vooral hoofdstuk ii, p. 62-126. 
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ladan, de cultus der humaniteit van A. Comte, het neoplatonisme en de geschriften
van A. Swedenborg, E. von Hartmann, E. Hello, J. Huysmans en R. Emerson. Hij
probeerde vanuit protestantse hoek onderscheid te maken tussen ‘traditionele mys-
tiek’ en ‘nieuwe mystiek’. Traditionele mystiek noemt hij: ‘Die levensrichting (…)
waarbij de mensch streeft naar onmiddellijke vereeniging met de godheid.’ Onder
nieuwe mystiek verstaat hij: ‘Het geheel der pogingen (…) door onze tijdgenooten
(…) aangewend om in betrekking te komen met die wereld, welke ligt buiten het
bereik van het zinnelijke waarnemingsvermogen.’117 Overeenkomsten tussen oude
en nieuwe mystieke literatuur zijn volgens hem alleen te vinden in wat hij ‘de
spreekwoordelijke duisterheid van beide’ noemt, maar hij signaleert drie opmerke-
lijke verschillen. De oude mystiek, betoogt Van Nes, ligt verankerd in een gods-
dienstig stelsel, maar dat hoeft niet het christendom te zijn. De nieuwe mystiek mist
deze noodzakelijke voedingsbodem en is meer esthetisch dan religieus getint. Op
traditionele gelovigen maakt ze vaak een weinig authentieke indruk. Ook is de
‘unio neo-mystica’ volgens Van Nes minder op (een) God dan op een onzichtbare
wereld gericht, wat te maken heeft met de bloei van occultisme in verschillende
vormen. Tenslotte merkt hij op dat de zogenaamde religieuze gevoelens van de
neo-mysticus vaak niet méér inhouden dan het aangetrokken worden tot het mys-
terieuze, wat dat dan ook precies mag zijn. 

Een verschil dat hij niet noemt, is dat de beeldspraak van de nieuwe mystiek vaak
grilliger is dan die van de traditionele, waarin veel aan de natuur wordt ontleend. In
de nieuwe mystiek wordt de natuur eerder op afstand gehouden. Hier treft men bij-
voorbeeld onderaardse verschijningen met grillige vormen en onnatuurlijke we-
zens aan. 

In de beeldende kunst wilde de kunstenaar vormgeven aan een idee dat uit de on-
zichtbare wereld kwam en nooit rechtstreeks getoond kon worden, maar waarnaar
verwezen moest worden met behulp van begrijpelijke en eenvoudige tekens. Het
leidde tot vereenvoudiging van vormen, het vermijden van ruimtelijke illusie en ac-
centueren van contourlijnen. De lijn in vaak ritmische patronen werd het middel
bij uitstek om gedachten en emoties tot uitdrukking te brengen. Kunstenaars als
Jan Toorop, Anton Derkinderen en Thorn Prikker gingen ook op een nieuwe ma-
nier gebruik maken van kleuren, die een eigen, vaak symbolische, betekenis kre-
gen.

P.D. Chantepie de la Saussaye (1848-1920), evenals Van Nes van protestantsen
huize,118 wijst erop dat in de nieuwe mystiek het motief zonde ontbreekt. Daar-
mee stelt hij een belangrijke kwestie aan de orde. De nieuwe mystiek zou uitslui-
tend gericht zijn op het bereiken van een bepaalde stemming of sensatie. Leijnse
noteert dat men in dit verband ook wel van stemmings- of gevoelsmystiek mag
spreken om zo’n per definitie moeilijk te omschrijven ‘vague à l’âme’ aan te dui-

117 P. 6 en 12.
118 In ‘Het mystieke in onze nieuwste letteren’. In: Geestelijke stromingen. Haarlem 1914, p. 246-365. 

2 Mystiek in het fin de siècle en het begin van de twintigste eeuw 47



den. J. Goedegebuure,119 die nieuwe mystiek en decadentisme gedeeltelijk samen
laat vallen, wijst met betrekking tot nieuwe mystiek ook op het motief zonde,
maar stelt vast dat niet berouw en verzoening, maar juist de zonde in de nieuwe
mystiek leidt tot het verlangen naar het oneindige, waarbij de mens de christelijke
waarden die hij meende overwonnen te hebben, op een nieuwe manier toch weer
gebruikt.120 Mystiek in de traditionele zin des woords is voor hem die mystiek,
die nadrukkelijk de werkelijkheid negeert en door verdieping in het eigen inner-
lijk tot een versmelting met God wil komen. Decadentisten vallen onder nieuwe
mystiek als zij zich in een zinnelijke roes, soms nog met behulp van mystieke con-
templatie, proberen te bevrijden van de druk van een als benauwend ervaren wer-
kelijkheid, zonder daarbij te streven naar eenwording met een godheid. Op deze
wijze maakt Goedegebuure een scheiding tussen stemmingsmystiek en andere
nieuwe mystiek van de 20e eeuw. Die laatste komt dicht bij traditionele mystiek
meent hij, waarbij echter voor traditionele mystiek zonde, verzoening en kerke-
lijkheid vereist zijn. 

Een soortgelijk onderscheid maakt K. Reijnders121 in 1968 in zijn beschrijving
van de mystiek bij Lodewijk van Deyssel, die zich diepgaand met de jezuïtische spi-
ritualiteit en de werken van Teresa van Avila had beziggehouden. Van Deyssel zet-
te een in de traditionele mystiek veelgebruikt schema der mystieke stijging (via
purgativa, via illuminativa en via unitiva) om in een eigen model (observatie, im-
pressie, sensatie en extaze), waarbij hij echter zonde en verzoening negeerde, omdat
hij er in feite poëticale, esthetische begrippen van gemaakt had.122

Voor een heldere afbakening van het begrip ‘mystiek’ moet onderscheid ge-
maakt worden tussen traditionele mystiek volgens de criteria van Van Nes, met
toevoeging van de begrippen zonde en verzoening; de nieuwe mystiek, waaraan
geen kerkelijk systeem ten grondslag ligt en waarbij zonde en verzoening ontbre-
ken, en de stemmingsmystiek waarbij de mens wordt aangetrokken tot het myste-
rieuze, wat dat ook mag zijn.

De Jezuïeten maakten aan het begin van de vorige eeuw, evenals veel andere ka-
tholieke auteurs overigens, uitdrukkelijk verschil tussen ‘valse’ en ‘ware’ mystiek,

119 Goedegebuure 1987, p. 106-133.
120 Goedegebuure citeert daarbij Baudelaire (p. 108. Ch. Baudelaire Onechte paradijzen, Amsterdam 1971, p.
12-13): ‘Helaas! De zonden van de mens, even verschrikkelijk als men veronderstelt, bevatten het bewijs (…) van
zijn verlangen naar het oneindige; alleen is dat wel een verlangen dat zich vaak in de weg vergist. Men zou de ge-
meenplaats “alle wegen leiden naar Rome” metaforisch kunnen opvatten en toepassen op de wereld van de
moraal; alles leidt tot beloning of straf, twee vormen van eeuwigheid. De menselijke geest loopt over van harts-
tochten, hij bulkt ervan om het platweg te zeggen; maar deze ongelukkige geest, waarvan de natuurlijke verdor-
venheid even groot is als zijn plotselinge, haast paradoxale geneigdheid tot liefdadigheid en de meest strenge
deugden, zit vol tegen strijdigheden die hem in staat stellen de overmaat van deze hartstocht ten kwade aan te
wenden. Hij denkt dat hij zich nooit met huid en haar zal verkopen. Hij vergeet in zijn zelfingenomenheid dat hij
met zich laat spelen door een verfijnder en sterker wezen dan zichzelf, en dat de Geest van het Kwaad als men
hem een vinger reikt beslist de hele hand zal nemen.’
121 K. Reijnders, Couperus bij Van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
In hoofdstuk iv b Extaze na lange via purgativa 1892-1895. Amsterdam 1968, p. 132-166.
122 L. van Deyssel, ‘Van Zola tot Maeterlinck’. In: Verzamelde opstellen II, Amsterdam 1897.
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waarbij de rol van de goddelijke genade centraal gesteld werd. Mystiek, meenden
zij, komt niet uit de mens zelf voort, maar vanuit Gods genade aan de mens. F.
Erens spreekt in dit verband over de ‘met goddelijk genadelicht doordrenkten mys-
tieken toestand’.123 Dat de leer van een mysticus niet in strijd mocht zijn met de leer
en de wetten van de Kerk was, zullen we nog zien, aanvankelijk een punt van ver-
schil tussen de katholieke Van Mierlo en Verwey. Dit werd duidelijk naar aanlei-
ding van Verweys inleiding bij de boekuitgave van De vizioenen van Hadewijch.124

Een poging tot indeling van de verschillende soorten mystiek in het fin de siècle
levert het volgend schema op.

1. Gevoels- of sfeermystiek Het gaat hierbij alleen om de sfeer van en het gevoel
voor het geheimzinnige

2. Mystiek van het synthetisme (a) De echte wereld ligt achter de waarneembare wereld.
In extase kun je die wereld bereiken. Deze mystiek is
meer esthetisch dan religieus getint. Veel occulte be-
wegingen houden zich ermee bezig en gebruiken
daarbij beelden uit de middeleeuwen, oosterse mys-
tiek en de mythologie. De meeste symbolen zijn gril-
lig van karakter.

3. Mystiek van het synthetisme (b) De echte wereld ligt achter de waarneembare wereld,
(verzoening is het belangrijkste die daar alleen maar een symbool van is. De mysticus
verschil met a) moet zich bevrijden van het materiële om de echte

wereld te bereiken. Het gaat hier om mystiek die reli-
gieus is, zonder kerkelijk systeem. Er worden sym-
bolen uit middeleeuwse religie gebruikt, evenals ver-
halen uit de mythologie en bijvoorbeeld oosterse
mystiek. 

4. Traditionele mystiek/traditionele De mens streeft naar onmiddellijke vereniging met
katholieke mystiek ‘de godheid’ via een godsdienstig stelsel. Daarbij zijn

zuivering van zonde, verzoening, afzien van het aard-
se en genade onmisbaar. Bij de traditionele katholie-
ke mystiek gaat het alleen om mystiek binnen de or-
ganisatie en dogmatiek van de katholieke kerk. De
mens streeft daarbij naar eenwording met God vanuit
diens genade. Ook zijn hierbij afzien van het aardse,
zuivering van zonde, verzoening en genade van be-
lang.

Dit schema geeft een aantal verschillen op grond waarvan opvattingen over mystiek
van elkaar kunnen worden onderscheiden, maar dat betekent niet dat een dergelijk

123 Voorrede tot De navolging Christi van Thomas A Kempis uit het Latijn door Mr. Frans Erens. Amsterdam
1907, p. vi. Van Deyssel ging dit onderscheid in zijn latere jaren ook maken. 
124 Dit wordt besproken in paragraaf 3 van hoofdstuk 2.
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onderscheid in het fin de siècle ook werkelijk gemaakt werd. De mystiek van het
decadentisme is niet expliciet in het schema opgenomen. Mijns inziens valt die on-
der 2, met dit verschil dat de decadent zich met zijn mystiek eerder wil bevrijden
van de door hem als verstikkend ervaren wereld, dan dat hij de wereld achter de
waarneembare werkelijkheid zoekt. Zijn roes daarbij is veelal niet tot stand ge-
bracht door onthechting en ascese, maar bijvoorbeeld met behulp van drugs of al-
cohol. 

De beweging van de nieuwe mystiek ondervond vanuit de kerken, de kunst en de
wetenschappelijke wereld zowel bijval als kritiek. E. Leijnse bespreekt dit in haar
dissertatie. In deze paragraaf beperk ik me tot het voor deze studie noodzakelijke. 

2.4 Nieuwe mystiek en socialisme

De vraag waarop de kunstenaars zich na de Beweging van Tachtig zouden moeten
oriënteren – de wetenschap, de politiek, de moraal of de kunst – leidde er aanvanke-
lijk toe dat een deel van hen zich richtte op een vergeestelijkt leven met opvattingen
die, naar zij meenden, in het verleden (met name in de middeleeuwen) geheerst had-
den. Er bestonden uiteenlopende opvattingen over de vraag wat de voorkeur ver-
diende: het egalitaire socialistische ideaal of het hiërarchische ideaal van de middel-
eeuwse spirituele orde.125 Voor socialisten was de gelovige benadering daarbij een
hulpmiddel, voor de voorstanders van de middeleeuwse spirituele orde doel.

In de uit 1898-1905 daterende serie van vijf artikelen van Henriëtte Roland
Holst: ‘Maatschappelijke oorzaken der middeneeuwsche126 en moderne mystiek’127

komt het verschil in denken over deze kwestie duidelijk naar voren. H. Roland
Holst benaderde het verschijnsel mystiek vanuit het socialisme. In het eerste deel
legde zij uit waarom de middeleeuwse mystiek niet anders dan binnen het toen
heersende geloof kon bestaan. Dat hing samen met de sociaal-economische verhou-
dingen binnen het feodale stelsel, want: ‘De kerk gaf een hoogere beteekenis aan
den wereldlijken loopbaan der leden van elken stand en een zekere wijding aan elk
uiterlijk gebeuren, dat met die loopbaan in verband stond (…), vandaar dat zowel
de abstracte gedachten als de scheppende verbeelding in het maatschappelijke mi-
lieu der middeleeuwen theologische vormen moesten aannemen.’ De mystiek werd
daarvan een onmiddellijke representant. Niemand ontkwam aan de greep van de
kerk op het geestelijk leven, ook tegenstanders en bestrijders niet. ‘Elke vorm van

125 W. Thys beschreef deze strijd in De kroniek van P.L. Tak, brandpunt van Nederlandse cultuur in de jaren
negentig van de vorige eeuw, hoofdstuk ix Mystiek contra socialisme. Gent 1955, p. 157-167. 
126 De spelling ‘middeneeuwen’ was rond 1900 gebruikelijk.
127 H. Roland Holst, ‘Maatschappelijke oorzaken van middeneeuwsche en moderne mystiek’. In: De nieuwe
tijd. Het artikel bestaat uit 5 delen: 1). ‘Inleiding. Algemeene oorzaken der mystiek in de Midden-Eeuwen’. No.
ii, 1897-1898, p.325-337. 2). ‘Korte aanwijzing tot de oorzaken der moderne mystiek’. No. iii, 1898-1899, p. 120-
131.3).’ Maurice Maeterlinck’. No. iii, 1898-1899, p. 353-375. 4). ‘Léo Tolstoï’. No. iv, 1899-1900, p. 6-26. 5).
‘Henrik Ibsen’. No. x, 1905, p. 647-665. In boek verschenen onder de titel Over leven en schoonheid, Arnhem
1925. Het eerste artikel staat op p. 149-165. Citaat: p. 160-161.
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verzet tegen het officiële dogma, tegen het heerschende geloof, nam de vorm aan
van een kettersch dogma en een min of meer revolutionair geloof, een geloof in
overeenstemming met den maatschappelijken toestand, de belangen en de aspira-
ties der klasse waar het van uitging. De middeneeuwen brachten wel ketters voort,
maar geen ongeloovigen. Bepaalde dogma’s en voorstellingen mochten door de
heerschende klassen gebruikt worden ter versterking hunner macht: daartegen
richtte zich dan het verzet; het feit echter, dat alle gedachte- en gevoelsleven gods-
dienstige vormen aannam, – dat feit steunde op algemeene oorzaken. En hieruit
volgt het begrepen, gedeeld en gedragen worden van de mystiek-godsdienstige le-
vensbeschouwing door alle klassen, dat is het demokratisch wezen van de midden-
eeuwsche mystiek.’ 

H. Roland Holst beschouwde de samenleving in de middeleeuwen als een orga-
nisatie met een in marxistische zin geringe mate van vervreemding, doordat er bij-
voorbeeld nog ruilhandel bestond, waarbij kapitalisme en industrialisering niet wa-
ren georganiseerd als basis van de economie. Dat leidde ertoe dat zij sprak over ‘het
demokratisch wezen’ van de middeleeuwse mystiek. Zij zette deze mystiek tegen-
over de nieuwe mystiek, die zij als een product van het kapitalisme beschouwde en
fundamenteel burgerlijk-bourgeois vond. H. Roland Holst wilde de dogma’s van
haar eigen tijd bestrijden zoals de middeleeuwse mystici dat in hun tijd deden. Zo
streed ook zij voor háár ideaal, het socialisme. Deze visie op de middeleeuwen leid-
de veelal tot de zogenaamde gemeenschapskunst (‘Gesamtkunst’, als nog altijd ac-
tuele erfenis van Richard Wagner), waarbij kunstenaars gezamenlijk werken maak-
ten met een maatschappelijke functie: toneel bijvoorbeeld, of een openbaar
gebouw, zoals de beurs van Berlage in Amsterdam. Ook de tweedelige uitgave van
Vondels Gijsbrecht van Aemstel (tussen 1892 en 1901) met decortekeningen van H.
Berlage, muziek van A. Diepenbrock en illustraties van A. Derkinderen is een
voorbeeld van zo’n werk.128

2.5 Nieuwe mystiek en katholieken

Van Nes meende dat de nieuwe mystiek in een tijd van ongekende geloofsafval een
gevaarlijk derivaat van het christendom was, ondanks de vernieuwde aandacht voor
het Hogere. Geloof en bijgeloof, zoals de nieuwe mystiek vaak genoemd werd,
stonden op gespannen voet met elkaar, maar de moederkerk dreigde haar machts-

128 Voor de negentiende-eeuwse Nederlandse katholieken had Vondel een bijzondere betekenis omdat hij van
de protestantse confessie was overgegaan naar het katholicisme. Hij kon als symbool gebruikt worden voor de in-
breng van de katholieken in de Nederlandse cultuur. Derkinderen had een opmerkelijke katholieke kijk op Gijs-
brecht van Aemstel: hij zag het niet als een renaissancekunstwerk, maar als een middeleeuws mysteriespel. De
beeldende kunst van de Renaissance was zijns inziens niet geschikt voor de hoge ernst en de devotie van het dra-
ma: daarom maakte hij in zijn illustraties gebruik van de voor de gemeenschapskunst typerende, eenvoudige
symboliek. Hierover meer bij L. Tibbe ‘Gemeenschapskunst: de samenleving in symbolen’. Het artikel is als
hoofdstuk opgenomen in de catalogus In het diepst van mijn gedachten, Symbolisme in Nederland, 1890-1935
(Zwolle, 2004) bij de gelijknamige tentoonstelling in het Drents Museum in Assen, zomer 2004.
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positie te versterken door neo-mystici als verloren zonen in haar schoot op te ne-
men. E. Leijnse wijst erop dat de negentiende eeuwse neo-mystieke belangstelling
meer voor de promotie van het katholicisme gedaan lijkt te hebben dan menig goed
bedoeld initiatief van de katholieke emancipator J. Alberdingk Thijm.129 De kerke-
lijke wetenschappen vormden in het fin de siècle en het begin van de vorige eeuw
een nagenoeg statisch complex van theologische en filosofische feiten, die van gene-
ratie op generatie werden doorgegeven ‘als een volmaakt geschenk’.130 Volgens L.
Rogier was die theologie in feite niet meer dan geloofsverdediging en volkomen af-
hankelijk van het bestaan van ketterijen. Zodra er geen dwalingen meer te bestrij-
den waren, werd ze overbodig. De afweer en het verzet van de kerk keerden zich
tegen de zich ontwikkelende wetenschap en techniek, stelt hij. Door de wat mee-
gaande paus Leo xiii (1878-1903) werd die houding enigszins bijgestuurd, maar tij-
dens het pontificaat van Pius x (1903-1914) kwam de oude defensieve houding te-
gen alle vormen van ‘modernisme’ weer terug. Gevoed door een enorme
achterdocht en gewapend met index en excommunicatie, maakte ze de periode van
1903 tot 1914 tot een beproeving voor wetenschapsbeoefenaars. Alleen al het opei-
sen van academische vrijheid en het onbeperkt recht op vrij onderzoek werd door
sommige bisschoppen als ketters beschouwd. De uitspraak: ‘Voor een katholiek
bestaan geen vrije kwesties’, want de kerk heeft ‘voor alle vraagstukken de oplos-
sing reeds gevonden’ is tekenend voor de geest van de tijd, waarin de kerk onder
strakke klerikale leiding stond. In dezelfde tijd ontstond onder Pius x de Corpus-
Christi-mysticum-beweging. Deze openbaarde zich onder andere in een hartstoch-
telijk en ostentatief belijden van een in geluksgevoel doordrenkt geloof dat ‘roomse
blijheid’ kwam te heten. Verwey herkende dit en zou later (8 september 1920) spot-
tend schrijven dat ‘(…) men op roomschen minder recht heeft boos te worden dan
op andere menschen. Zij kunnen zoo naïef blij zijn met voorstellingen die ons on-
noozel voorkomen, dat het wreed zou zijn niet met hen in te stemmen’.131

De periode van Roomse blijdschap, die wel tot de dertiger jaren duurde, wordt
gekenmerkt door enorme inzet van leken. Behalve in eucharistische congressen en
tridua was de ‘theologie der verkondiging’ ook zichtbaar in de liturgische beweging
en de opbloei van de mystiek. De Duitse theoloog Romano Guardini (1865-1968)
sprak van ‘ekklesiozentrische’ vroomheid, waarmee hij een vroomheid bedoelde
waarin kerk en geloof samenvielen. Daarbij stond de gedachte centraal dat Christus
alleen in de kerk te vinden is en God alleen in Christus. De kerk, dat wil zeggen de
geïnstitutionaliseerde kerk van Rome, zag hij als het mystiek lichaam van Christus:
de ene heilige, katholieke apostolische kerk. In het religieus klimaat van het inter-
bellum werd die gedachte vooral door jongeren enthousiast uitgedragen. Rogier

129 Leijnse 1995, p. 163.
130 L.J. Rogier, Herdenken en herzien, verzamelde opstellen. Bilthoven 1974. Zie voor deze studie het hoofd-
stuk Catholica in perspectief, p. 9-211.
131 In een brief aan Hilde Telschow. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xlib
13338.

1 Hadewijchreceptie52



beschrijft de studentenbeweging ‘Heemvaart’ aldus: ‘Haar leden gingen beêvarend
de boer op en verkondigden al reidansend en geheel-onthoudend “de roomse blijd-
schap” als richtsnoer voor tijd en eeuwigheid. Gerard Brom en de bijna permanent
in staat van vervoering verkerende Jezuïet Jacques van Ginneken werden, elk op
eigen manier, haar herauten.’132 Het was een tijd van talrijke priesterroepingen en
retraites voor leken. Hoogtepunt van het triomfalisme van de Roomse blijheid was
volgens Rogier het eucharistisch congres in Amsterdam in 1924. ‘Graalmeisjes’, de
beschermelingen van Van Ginnekens ‘Vrouwen van Nazareth’ voerden in jurken
met symbolische kleuren ‘huppelend’ hoorspelen op en de ‘luchten trilden van de
fiere leuzen, die zij parmantig de eivolle stadions inwierpen’. Dit lekenapostolaat
kreeg steun van de clerus die het sociale en culturele leven steeds meer onder con-
trole kreeg. Op den duur kon een katholiek geen stap meer verzetten zonder kleri-
kale begeleiding, stelt Rogier. De beweging kreeg een sterk emancipatorisch aspect,
dat onder andere resulteerde in financiële gelijkstelling van alle lagere scholen en in
1923 in de stichting van een katholieke universiteit in Nijmegen.133 In deze sfeer
kon ook de mystiek, die sinds het concilie van Trente in de zestiende eeuw heel ver-
dacht en in Nederland vrijwel taboe was, tot bloei komen. 

De herleving van mystiek was binnen de katholieke kerk echter al rond de eeuw-
wende begonnen en uitte zich onder meer in herdrukken van de geschriften van
Ruusbroec, Theresia van Avila en Johannes van het Kruis. Heiligenlevens kwamen
opnieuw en vernieuwd in de belangstelling; Franciscus, Augustinus, Gertrud van
Hefta en Mechtild van Hackeborn zijn daar voorbeelden van. 

De gemeenschapskunst die van katholieke zijde kwam, leidde ertoe dat een aan-
tal kunstenaars – onder wie Johan Thorn Prikker, Jan Toorop en Frederik van Ee-
den – katholiek werd. Aan deze nieuwe katholieken besteedde P. Luykx aandacht
in zijn studie Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte, katholieke bekeerlingen
en moderniteit in Nederland, 1880-1960.134 De katholieken binnen de beweging
van de nieuwe mystiek werden na een aanvankelijk samengaan met onder andere de
socialisten, antiliberaal en antisocialistisch. Ze droomden van een op de middel-
eeuwse standenmaatschappij geïnspireerde sociale en politieke orde, waarin de
kerk opnieuw een vooraanstaande rol kon innemen.135

De nieuwe mystiek deed weliswaar veel voor de promotie van het katholicisme,
maar vooral binnen de jezuïetenorde realiseerde men zich dat het woord mystiek
ook gebruikt werd voor ervaringen die niet op het terrein van het christelijk geloof
lagen, zodat zelfs bij christelijke mystici geschriften aangetroffen konden worden

132 Rogier 1974, p. 136-137.
133 Cfr. M. Derks, Heilig moeten. Radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig. Hilversum
2007.
134 Hilversum 2007.
135 Voorbeelden daarvan vindt men in M. Poorthuis en Th. Salemink, Op zoek naar de blauwe ruiter: Sophie
van Leer, een leven tussen avant-garde, Jodendom en Christendom. Nijmegen 2000. De opkomende volksdevo-
tie, religieuze bewegingen als ‘Vrouwen van Bethanie’ en de rol van J. van Ginneken worden in dit werk belicht
naar aanleiding van het leven van Sophie van Leer. 
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die niet in overeenstemming waren met de officiële leer van de kerk. Ik wees er al
op dat door jezuïetenoversten in het interbellum de term ‘valse mystiek’ gebruikt
werd om diverse, onder de jonge jezuïeten populaire vormen van spiritualiteit die
nogal ver verwijderd waren van de traditionele ignatiaanse spiritualiteit te duiden.
Daar hoorde de nieuwe mystiek vanzelfsprekend bij, maar ook de middeleeuwse
en vroegmoderne Rijnlandse, Vlaamse en Spaanse mystiek. Jan Alberdink Thijm,
de broer van Van Deyssel, publiceerde in 1896 in het jezuïtentijdschrift Studiën op
godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied een didactische uiteenzetting
over mystiek, in de hoop een eind te maken aan de spraakverwaaring rond dat be-
grip. Hij gaf een elf pagina’s durende etymologische en theologische uitleg, waarin
hij onder meer stelde dat mystiek ‘niet anders bevat noch bevatten kan dan eene
diepere, klaardere of volledigere kennis dier geloofswaarheden, welker openbaring
in Christus en de Apostelen is voltooid.’ Het artikel werd in 1897 herdrukt in Diet-
sche Warande en Belfort.136 Ook andere katholieke auteurs vonden het nodig ‘oude
christelijke mystiek’ af te schermen van ‘nieuwe mystiek’.137 Het criterium voor
ware mystiek was de christelijke openbaring. De huiver die er in hogere katholieke
kringen heerste voor de mystieke auteurs, was er mede oorzaak van dat het Vlaam-
se Ruusbroecgenootschap pas in 1937, vele jaren na zijn stichting, door de generaal
van de jezuïeten erkend is.

2.6 Nieuwe mystiek en protestantisme 

In protestantse kring werd mystiek veelal afgewezen als een element dat niet te ver-
zoenen zou zijn met het openbaringskarakter van het Christendom. De Leidse
hoogleraar P.D. Chantepie de la Saussaye waarschuwde: ‘Mystiek is in vele tijden,
en ook nu, een ziekteverschijnsel, een waarschuwend symptoom van gevaarlijke
geestelijke krankheid, – niet (curs. Ch. de la S.) een geneesmiddel.’ Maar tegelijker-
tijd, meende hij, komen in de mystiek de diepste en hoogste behoeften der mense-
lijke ziel te voorschijn, ‘de behoefte aan innerlijkheid, wezenheid, onmiddellijk-
heid, éénheid, de behoefte aan dat “Jenseits” zonder hetwelk deze wereld en dit
leven niet anders aanbieden dan radelooze verwarring en platte onbeduidend-
heid.’138

In zijn rede Zekerheid en twijfel wees P.D. Chantepie de la Saussaye op een an-
der aspect van het dubbele karakter van de Middeleeuwse mystiek: enerzijds kette-
rij, maar anderzijds devotie. En ook in zijn eigen tijd was moeilijk aan te geven waar
precies de grenzen lagen. Vaak werd door de publieke opinie bepaald wie ketter en
wie gelovige was; een enigszins dubieuze wijze van beoordelen, stelde Chantepie

136 J.C. Alberdingk Thijm, ‘Mystiek’. In: Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied.
Nieuwe reeks 28 (1896), deel 46, p. 65-75. Herdrukt in Dietsche Warande en Belfort 10, 1897 5, p. 485-497.
137 P. Nissen, Eene zachte aanraking van zijn zieleleven. Over ‘ware’ en ‘valse’ mystiek rond 1900. Nijmegen
2008, p. 28-29.
138 P.D. Chantepie de la Saussaye, Geestelijke stroomingen. Haarlem 1914, p. 365.
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de la Saussaye. In de nieuwe mystiek, meende hij, staat de mysticus bovendien niet
tegenover God als een zondaar tegenover het Heilige, maar als eindig wezen tegen-
over het Oneindige. Daarbij zoekt hij geen verlossing maar vergoddelijking, is zijn
vereniging met God geen zedelijke betrekking maar een natuurlijke en is hij veelal
pantheïst. Omgaan met de nieuwe mystiek houdt risico’s in voor het dagelijks le-
ven. Het leidt niet zelden tot een hoogmoedige stemming en maakt onverschillig
voor het gewone werk en de taak in de wereld. Bovendien verwaarloost de nieuwe
mystiek ‘de zedelijke tucht’ en slaat dikwijls in zinnelijkheid om. Maar Chantepie
gaf toe dat het verleden grote mystieke schrijvers heeft gekend. Als voorbeeld
noemde hij Plato, die door belangrijke tijdgenoten Ch. van Deventer, A. Pierson en
J. Bierens de Haan werd bestudeerd en actueel gemaakt. De in zijn tijd bekende fi-
losoof en theoloog J. Bierens de Haan kende, anders dan Van Nes en Chantepie de
la Saussaye, weinig reserve ten aanzien van nieuwe mystiek.139

2.7 Nieuwe mystiek en medische wetenschap in Frankrijk

Vanuit de medische wetenschap werd de nieuwe mystiek gebruikt én bekritiseerd.
Toen Verwey en Van Deyssel de psychiater D. Jelgersma in 1894 benaderden voor
medewerking aan het Tweemaandelijks tijdschrift, stelde de laatste bezorgd de
vraag of het nieuw op te richten tijdschrift niet ‘het orgaan van de ook in ons land
het hoofd opstekende mystiek’ zou worden.140 In hetzelfde tijdschrift141 besprak
hij het boek Entartung uit 1892 van Max Nordau.142 Nordau bekeek de nieuwe
mystiek zeer kritisch en beschouwde haar als een van de symptomen van het verval
van de maatschappij.143 Hij had zich als arts en correspondent voor de Frankfurter-
und Vossische Zeitung in Parijs gevestigd en volgde daar onder andere lessen van
Charcot. Hij werkte als dramaturg, romancier en journalist en werd met name in
die laatste functie bekend. Met zijn studie Entartung trok hij van leer tegen een aan-
tal kunstrichtingen in Europa, die hij samenbracht onder de noemer ‘mysticisme’.
Hij bedoelde hiermee een aantal stromingen die Van Nes ook genoemd had en
auteurs als Sâr Péladan, Joris-Karl Huysmans en Maurice Maeterlinck.

F. Jaeger (pseudoniem voor M. Smit) vertaalde Nordaus boek in het Neder-
lands.144 Hij gaf daarbij aanvullingen en liet ook op eigen gezag passages weg, opdat
de Nederlandse lezer in zijn eigen cultuurgebied ontaarde kunstenaars zou kunnen

139 In 1906 legde Bierens de Haan zijn ambt neer en wijdde zich verder alleen maar aan zijn klassieke en filoso-
fische studie. Hij wordt hier genoemd, omdat hij een bewonderaar van Verwey was: hij was bijvoorbeeld een van
de weinigen die begreep wat deze met zijn vertalingen beoogde. Omgekeerd bewonderde Verwey hem onder an-
dere om zijn Dantestudie.
140 De brief (24 juni 1894) is gedeeltelijk opgenomen in De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Al-
bert Verwey. ’s-Gravenhage 1981, deel i, p. 170.
141 1894, i, p. 264-265
142 M. Nordau, Entartung. Berlijn 1892 (twee delen).
143 Leijnse 1995, p. 146-157.
144 M. Nordau, Ontaarding. Zutphen 1893.
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herkennen. Tot deze kunstenaars rekende Jaeger schilders als Vincent van Gogh,
Johan Thorn Prikker, Jan Toorop en alle medewerkers van de Nieuwe Gids (met
uitzondering van Van Eeden), want ‘ook bij hen vindt men die zucht tot woorden-
smeden, dat herkauwen en samenlappen van woorden, waarbij dikwijls de logische
samenhang ontbreekt; dat werken op klankeffect; (…) dat zich bij voorkeur verdie-
pen in godsdienstige, mystieke en sociale kwesties; dat sensueele en erotische; dien
grootheidswaan; die vijandige gezindheid jegens andersdenkenden; die voorge-
wende of werkelijke minachting voor de wetenschap.’145 In dit citaat worden nage-
noeg alle stilistische en geestelijke symptomen genoemd van wat Nordau als ont-
aarding beschouwde. Hijzelf beschrijft mysticisme als ‘een geestestoestand, waarin
men tusschen de verschijnselen allerlei geheimzinnige en onverklaarbare betrek-
kingen meent waar te nemen of te voorzien; de dingen worden beschouwd als zin-
nebeelden, door middel waarvan eene geheimzinnige macht zou trachten ons aan-
wijzingen of onthullingen te geven omtrent allerlei wonderbaarlijke zaken, die men
vergeefs tracht te verklaren of te ontraadselen.’146

Nordau keek vooral als arts naar de nieuwe mystiek. Hij gebruikte begrippen als
mystiek en mysticisme om het ziektebeeld van de neuroticus te beschrijven. Vol-
gens hem leden zowel de middeleeuwse mysticus als de mysticus van zijn eigen tijd
aan een stoornis van het waarnemingsvermogen. Hij verklaarde dat als volgt. De
mysticus neemt de dingen anders waar dan een doorsnee mens; hij ervaart een dis-
crepantie tussen werkelijkheid en voorstelling en valt als gevolg daarvan ten prooi
aan wanen, hallucinaties en paranoia. In de extase, als hevigste vorm daarvan,
meende Nordau een vorm van seksuele perversie te herkennen. Hij achtte het na-
melijk wetenschappelijk bewezen, dat overbelaste hersencentra bij een mystieke
belevenis dezelfde reacties teweeg konden brengen als seksuele prikkeling. Daarbij
zou een kramptoestand in het hoofd ontstaan, waarbij een klein gedeelte van de
hersencellen zozeer geactiveerd werd, dat een aantal andere cerebrale functies uit-
viel, zodat er erotische voorstellingen konden ontstaan, die leidden tot een orgas-
tisch lustgevoel. Door compressie van de hersencellen kon bovendien tegelijk, of
direct daarna, een groot verdriet worden gevoeld.147

De Franse psychiater P. Janet, eveneens leerling van Charcot, verdiepte zich in
dissociatie van het bewustzijn. Hij concludeerde dat het bij dissociatie niet zozeer
om een neurologisch defect gaat, maar meer om een mentale activiteit, waar in feite
iedereen tot op zekere hoogte toe in staat is en die onder gewone omstandigheden
ook regelmatig uitgevoerd wordt.148 Ieder mens, aldus Janet, laat bij het opbouwen
van wat hij bewust ervaart, een groot deel van wat de zintuigen en het geheugen
daarvoor aandragen buiten beschouwing. Deze ongebruikte elementen gaan vaak

145 Nordau/Jaeger 1893, p. 200-201. Verwey zat in die tijd al een aantal jaren niet meer in de redactie van de
Nieuwe Gids.
146 Nordau/Jaeger 1893, p. 69.
147 Cfr. Leijnse 1995, p. 150-151.
148 M. Hulspas, ‘Parasieten van het brein’. In: Skepter 12, 4, december 1999.

1 Hadewijchreceptie56



verloren, maar de hystericus bouwt daaruit een alternatieve wereld op, die zelfs lei-
den kan tot een alternatieve persoonlijkheid. Zo’n gespletenheid kan twijfelzucht,
tobberigheid, obsessies en fobieën veroorzaken. Janet spreekt dan van ‘psychasthe-
nieën’. Daarbij kunnen zelfs deelpersoonlijkheden ontstaan die niets van elkaar we-
ten. Zo’n deelpersoonlijkheid, bezeten van een enkele overtuiging of een idee-fixe,
kan bijvoorbeeld ontstaan naar aanleiding van een traumatische ervaring. Janet wil-
de het trauma bestrijden met de suggestieve kracht van hypnose. In zijn praktijk
concentreerde hij zich daarbij op trances en onverklaarbare angstaanvallen bij
vrouwen. In 1926 publiceerde hij een uitgebreide studie naar de stigmata, religieuze
extasen, geschriften en schilderingen van ‘Madeleine Lebouc’.149 Voor de geschie-
denis van de Hadewijchreceptie zijn deze opvattingen belangrijk, omdat bijvoor-
beeld Marie van der Zeyde zich in haar dissertatie over Hadewijch van termen en
begrippen uit de psychologie bediende. 

Nordaus boek is ook als tijdsdocument belangrijk. Goedegebuure is van mening
dat zijn veroordeling van het mysticisme representatief is voor de contemporaine com-
munis opinio ten aanzien van de literatuur in het fin de siècle. Ook Leijnse wijst op
een aantal afkeurende besprekingen en stelt dat lezend en schrijvend Nederland zich
in het laatste decennium van de negentiende eeuw zeker niet zo maar gewonnen gaf
voor het mysticisme dat Nordau zo bekritiseerde. Voor de receptie van Nordaus stu-
die verwijs ik verder naar de dissertatie van E. Leijnse. In dit onderzoek is zijn boek
alleen van belang als een visie op mystiek aan het eind van de negentiende eeuw. 

2.8 Mystiek en psychiatrie in Nederland

In haar studie Freud in Nederland150 wijst I. Bulhof op de romantische interpretatie
van de psychoanalyse in het fin de siècle, onder andere door artsen als F. van Eeden
en A. van Renterghem. Hun benadering wordt ook wel de ‘mystieke’ genoemd, om-
dat hierbij het individuele onbewuste met een bovenpersoonlijk onbewuste in ver-
band wordt gebracht. De artikelen waarin Van Eeden over het onbewuste en dub-
bel-ik schreef,151 ziet Bulhof als een belangrijke stap in een proces waarbij de tradi-
tionele christelijke ziel, of de psychomonistische ziel, als afsplitsing van de
wereldziel, werd getransformeerd tot de moderne aardse ‘psychè’. Vanuit dit psy-
chomonisme was Van Renterghem met zijn psychoanalyse in staat met mensen van
verschillende geloofsovertuigingen om te gaan. Hij beschouwde religie en filosofie,
vooral vanuit een praktisch standpunt, als belangrijke hulpmiddelen bij psychische
genezing. De kracht die in verschillende religieuze en filosofische systemen vereerd

149 P. Janet, De l’angoisse à l’extase. Paris 1926. Réédité Paris 1975.
150 I. Bulhof, Freud in Nederland, de interpretatie en de invloed van zijn ideeën. Baarn 1983, p. 72. 
151 Deze artikelen zijn terug te vinden in de verzamelde Studies van Van Eeden. Amsterdam, vanaf 1891. Be-
langrijke artikelen voor deze studie: ‘Het hypnotisme en de wonderen’, ‘Ons dubbel-ik’ (1891), ‘De psychische
geneeswijze’, ‘Het beginsel der psychotherapie’, ‘Eenige opmerkingen over algemeene therapie’ (1894), ‘Rede-
kundige grondslag van verstandhouding’ en ‘Over hallucinaties’ (1897). 
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werd, zag hij namelijk als een natuurlijke kracht, die tot het terrein van de exacte we-
tenschappen behoorde. Dat deze kracht velen zo mystiek toescheen, kwam volgens
Bulhof vooral, doordat er op dat terrein van de wetenschap nog te weinig kennis was.
Van Renterghem had ook aandacht voor het evenwicht tussen geloof en wetenschap,
waardoor hij werd gerespecteerd door zowel kerkelijken als door onkerkelijken.

De Zwitserse arts A. Maeder,152 die in Nederland bekend werd door de vertaling
die Nico van Suchtelen van zijn werk maakte, ging uit van een verwante visie. Hij
stelde dat de primitieve mens het wonderlijk vermogen heeft gehad, zonder ge-
bruik van zintuigelijke waarneming en intellect in onmiddellijke verhouding tot
een object te treden. Dit vermogen noemde hij ‘participation mystique’. ‘Waar-
schijnlijk staat dit vermogen in verband met het instinkt en het komt mij voor dat
de intuïtie zich langzamerhand uit deze participation mystique ontwikkeld
heeft.’153 Deze door Maeder zogenoemde ‘eigen manier van kennen’ bracht ook een
eigen zekerheid met zich mee, die dikwijls het intellect overtrof. Het ging hier om
een bij de moderne mens verwaarloosde psychologische functie. Logica alleen kon
die mens namelijk niet door het leven leiden. Bij psychoanalyse leerde hij zich daar-
om opnieuw concentreren op zijn intuïtie. 

Ook de functie van erotiek moest daarbij bekeken worden. Erotiek hoorde bij
een fase in de ontwikkeling van de mens die onderweg is naar complete innerlijke
vrijheid. Deze ontwikkeling moest met zorg omringd worden, omdat erotiek in
goed geleide vorm een afspiegeling zou zijn van een hogere waarheid. N. van Such-
telen stelde in 1917: ‘We moeten aannemen dat de apotheose der sexualiteit, de ver-
eenzelviging van mens, heros en godheid in mythologie en religie, niet alléén maar
een infantiele en oermenselijke wensvervulling is, een uiting van primitieve bruut-
heid en grootheidswaan; maar vooral en integendeel een eerste voorvoelen der we-
zenlijke waarheid, eerste openbaring van het transcendent goddelijke in ons.’154

2.9 Twee vertalingen van Thomas a Kempis’ Imitatio Christi

G. Brom schreef in 1905 dat Hadewijchs geloof zo vast was, ‘dat zij zich morgen te-
genspreekt of liever verbetert, tot haar taal de Navolging voorspelt.’155 Broms ver-
wijzing naar Thomas a Kempis’ Imitatio Christi is niet verwonderlijk, want het
werk was rond 1900 erg populair en werd vele malen met verschillende intenties
vertaald.156 Ik wees erop dat de voorstellingen uit de traditionele mystiek in de

152 A. Maeder, Genezing en ontwikkeling in het zieleleven. De psychoanalyse en hare beteekenis voor het mo-
derne leven, vertaald door dr. Nico van Suchtelen. Amsterdam 1919. In verband met erotiek en mystiek, zie ook
J. van Lumey Erotiek en extase. Amsterdam/Antwerpen 1931.
153 Maeder 1919, p. 19.
154 In N. van Suchtelen, Uit de diepten der ziel. Amsterdam/Antwerpen 1917, p. 39-40.
155 G. Brom, ‘Hadewijch’. In: Van onzen tijd, 1905-1906, p. 207-218.
156 En nog in 1931 was het werk populair. Mia van der Kallen schreef Het Koninklijk Paaskruis, geïnspireerd
op teksten van Thomas a Kempis en H. Roland Holst. Het ging hier om een massaal spreekkoor dat door 2500
Graalleden in het stadion van Amsterdam werd uitgevoerd op tweede Paasdag 1931. 
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nieuwe mystiek vaak een functie kregen die afweek van hun oorspronkelijke. Dat
gold voor heiligenlevens en ook voor de wijze waarop men met kerkelijke geschrif-
ten omging. Een vergelijking van de inleiding bij de vertalingen die Willem Kloos
en Frans Erens, beide in 1907, van Thomas a Kempis’ Imitatio Christi maakten, il-
lustreert die verschillen.157 J. Trapman maakte de vergelijking al in ‘Le Latin mysti-
que van Remy de Gourmont (1892) en zijn invloed in Nederland’.158 Hij verbindt
in dit artikel de domeinen kunst en religie, en verdiept zich in het verschijnsel dat
mystieke teksten als de Imitatio Christi in het fin de siècle vaak alleen om hun lite-
raire waarde werden gelezen, waarbij de middeleeuwen werden geïdealiseerd ten
koste van renaissance en humanisme.

W. Kloos was een notoir agnosticus. Een antropomorfe godsvoorstelling vond hij
absurd, want het goddelijke was volgens hem niet te bevatten. Het hoogst bereik-
bare was het mystiek voelen en dat verdiende dan ook alle aandacht. Christendom
was alleen maar nuttig, omdat het daartoe kon inspireren met beelden en verhalen.
In de eerste druk van zijn vertaling van de Imitatio Christi159 verwoordde Kloos
waarom ‘het tegenwoordig levende geslacht’ een vertaling van de Imitatio zou
waarderen. Ook iemand die ongelovig was, kon genieten van de Navolging’ en er
zijn binnenste door voelen verdiepen en verfijnen, wel op een wat andere wijze,
maar minstens even sterk alsof hij een grooten christelijken dichter las’ en hij voeg-
de er aan toe: ‘Ik zeg dit, óok omdat ik weet, dat een modern ongeloovige daar beter
toe in staat is, dan een banale godsloochenaar uit de oude doos.’ Voor Kloos had De
navolging van Christus waarde omdat het werk authentiek katholiek was, in die zin
dat het intuïtieve, naïef-kinderlijke van de eerste gelovigen er herkenbaar in werd.
Daarmee onderscheidde het zich van andere katholieke en protestantse werken,
waarmee hij geen affiniteit had. Het werk was waardevol om het taalgebruik, om
esthetische redenen dus, en omdat het zijns inziens aan de basis van een geestesle-
ven lag dat, hoewel door middel van katholieke symbolen, een diepte van het On-
bewuste raakte, die niet speciaal bij katholieken, maar bij ieder mens hoort. Dat
spreekt ‘ontwikkelde twintigste eeuwers’ aan, aldus Kloos. Schoonheid, intuïtie en
het on(der)bewuste: daar ging het om. 

Kloos’ vertaling oogstte veel waardering. Van Mierlo schreef hem twee brieven
waarin hij zijn bewondering ervoor uitsprak; hij noemde de vertaling ‘heerlijk, mis-
schien de beste die bestaat’.160 Wel sprak hij er zijn spijt over uit dat Kloos niet meer
mystieke schrijvers, zoals Ruusbroec, Ignatius van Loyola, Teresa van Avila of
John Newman bestudeerd had. Ook kon hij moeilijk begrijpen dat Kloos geen gro-

157 Zie hiervoor ook G. Brom 1926 deel ii, p. 151-156.
158 J. Trapman, Het land van Erasmus. Amsterdam 1999, p. 45-60. 
159 Thomas a Kempis, De navolging van Christus, opnieuw vertaald en met een inleiding voorzien door Wil-
lem Kloos, Amsterdam 1907, p. 8 en 9. Cfr. ook G. Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland, deel ii, Mys-
tiek, p. 151-156. Groningen/Den Haag 1926.
160 De brieven liggen in het archief van het Haags Letterkundig Museum onder het nummer K. 533 B2.
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tere objectieve waarde toekende aan de religieuze strekking van een werk dat Van
Mierlo ‘het diepste en beste gevoelsleven van geheel het menschelijk geslacht’
noemde.161 Hij verklaarde zich bereid Kloos de passages aan te wijzen, die niet cor-
rect waren, voor het geval er een volgende druk zou verschijnen. Ook beloofde hij
hem bij de Heilige Communie ‘indachtig’ te zijn, omdat hij ‘reeds meermalen het
geluk’ gehad had zich op de communie voor te bereiden met lezing van het vierde
boek van de Imitatio Christi in Kloos’ vertaling. Over de inleiding erbij zweeg hij.
De Apeldoornse predikant E. ten Cate noemde de vertaling eveneens geslaagd en
vloeiend, maar wees erop dat de inleiding in feite weinig met de inhoud van de Imi-
tatio te maken had. De Groninger theoloog en hoogleraar i. van Dijk die zelf ook
een vertaling van het werk gemaakt had, schreef daarentegen een in alle opzichten
vernietigende recensie naar aanleiding van die van Kloos.162

F. Erens vertaalde Thomas vanuit de praktijk van de gelovige en stelde dat men in
De navolging Christi niet alleen schoonheid moest zoeken. Hij noemde het een
boek over de ootmoed en met deze ootmoed als basis moest de mens zich met be-
hulp van de liefde ontwikkelen tot vereniging met God in de eucharistie en de com-
munie. In zijn inleiding stelde hij, juist vanwege de authentiek gelovig-mystieke in-
houd van diens werk, Ruusbroec als mystieke auteur boven Vondel en Van
Deyssel, hoewel de laatste volgens hem ‘in sommige van zijne bladzijden met bloot
menschelijke en natuurlijke middelen eene hoogte bereikt heeft, die der mystiek
zeer nabij komt’, maar die echter toch verschilt van de ‘met goddelijk genadelicht
doordrenkten mystieken toestand’. Het licht van Van Deyssel was volgens hem
van een heel andere orde, omdat het een streven naar schoonheid in menselijke be-
grippen betrof en dat ‘kan niet bereiken wat God geeft aan de zijnen, die hem alléén
dienen en zoeken, dat met de abdicatie van het eigen beginnend, wordt gedragen
naar voor den normalen mensch hier op aarde niet denkbare toestanden. (…).’163

Albert Verwey164 wijdde een korte kritiek aan Erens’ vertaling bij de tweede
druk ervan. Hij merkte op dat de uitgave weliswaar ‘een zeer roomsch cachet’ had,
maar in zijn soort toch smaakvol was. Hoewel hij ongetwijfeld geboeid was door
het werk (J.D.F. van Halsema vindt vooral in Verweys eigen proza steeds: ‘vervoe-
rende getuigenissen van een gelovige, een postchristelijke Imitatio met het stempel
van rond 1900’165) verdiepte hij zich niet in de inhoud ervan of in de intentie waar-
mee Erens het vertaalde, maar richtte zich uitsluitend op de vertaling zelf. Hij vond

161 In de brief van Kloos van 12 april 1908.
162 J. Trapman, ‘De Imitatio Christi en het mysticisme rond 1900. De vertaling van Willem Kloos (1908) in de
kritiek’. In: De doorwerking van de Moderne devotie Windesheim 1387-1987, voordrachten gehouden tijdens het
Windesheim Symposium, Zwolle/Windesheim 15-17 oktober 1987. Hilversum 1988. Ook opgenomen in J. Trap-
man, Het land van Erasmus. Amsterdam 1999.
163 Voorrede tot De navolging Christi van Thomas A Kempis uit het Latijn door Mr. Frans Erens. Amsterdam
1907, p. vi-vii.
164 In De Beweging juli 1919, p. 127-128.
165 J.D.F. van Halsema, ‘Het democratisch idealisme van Albert Verwey’. In: Geschiedenis van de wijsbegeer-
te in Nederland, 6, 1995, 1/2, p. 109-122.
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‘de stroomende doorzichtigheid en de ontroerende galm van de Imitatio’ minder
bij Erens passen dan de directheid van stijl van de eveneens door hem vertaalde
Confessiones van Augustinus. Door de ernst en de oprechtheid ervan was Erens’
vertaling van Thomas bekoorlijk, maar: 

(…) de nooit gladde en daardoor juist als werkelijk aandoende taal wordt nog gebrokener
door de woordomzettingen die hij als middelen aanwendt tot bevordering van klankrijke
gedragenheid. Het middel is al te vaak schijnbaar. Want het ontneemt aan de zinsbouw wat
het aan de klank geven wil; namelijk spontaniteit, die het besef van de hoogste natuurlijk-
heid en eenvoud is. Latere uitgaven kunnen nog zeer winnen als de vertaler overal aan de
zin zijn natuurlijke structuur hergeeft en het ritme niet tracht op te leggen, maar eenvoudig
laat volgen uit zijn gemoedstemming.

2.10 Samenvatting

Nieuwe mystiek is geen culturele stroming, zoals bijvoorbeeld symbolisme, maar
een tijdsverschijnsel. Ze verschilt in een aantal opzichten van traditionele mystiek.
Dat heeft te maken met de ontkoppeling van mystiek en traditioneel geloof bij de
laatste. De traditionele mystiek streefde naar eenheid met de godheid. Katholieke
traditionele mystiek moest daarbij ook nog binnen de muren van de katholieke
dogmatiek blijven en werd verondersteld te ontstaan door Gods genade, die gezien
werd als genade van buitenaf. 

Nieuwe mystiek kent vele vormen, valt buiten kerkelijke systemen en gaat vaak
samen met occulte bewegingen. In de nieuwe mystiek gaat het niet om christelijke
waarden en dogma’s. De heiligen of mythologische goden en helden hebben er een
symbolische functie. Zij zijn model of metafoor voor een gedachte of idee en hun
daden of geschriften spreken nauwelijks voor zichzelf. De nieuwe mystiek die in de
kunst aan het licht trad, beperkte zich vaak tot een esthetische ervaring, maar kon
daarnaast een streven naar het transcendente behelzen, waarbij in een aantal geval-
len zelfs verzoening een rol speelde, zoals bij de opkomende psychoanalyse. 

De nieuwe mystiek die met decadentisme samenvalt, had alleen te maken met een
esthetische ervaring, met wegvluchten uit het alledaagse en met een gevoel voor een
vage, magische sfeer, zonder dat zij wezenlijk visionair of transcendent werd. Het
ging er meestal niet om rein en goed te worden. Zonde en verzoening ontbraken
veelal of werden op een andere manier gebruikt. 

In de nieuwe mystiek werden christelijke symbolen, beelden en verhalen ge-
bruikt, omdat de oude cultuur vaak inspiratiebron voor de nieuwe moest zijn. Ge-
loofsdogma’s werden daarbij genegeerd. De invloed van de nieuwe mystiek is niet
alleen zichtbaar in culturele bewegingen, maar was ook studieobject van de genees-
kunde en vooral van de opkomende psychiatrie.
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3 Hadewijch in de Nederlandse literatuur van het fin de siècle

3.1 Inleiding

Albert Verwey kreeg vanuit de filologie en theologie verschillende beelden en mo-
dellen aangereikt waarmee hij zich een weg naar Hadewijch kon banen. Over de
wijze waarop Hadewijch in de letterkunde figureerde, is echter tot dusver nauwe-
lijks geschreven en de naam Hadewijch is maar sporadisch in literaire geschriften
van het fin de siècle te vinden. Toch meen ik Hadewijch, of in ieder geval opvallen-
de eigenschappen van haar, in een aantal Nederlandstalige literaire werken van die
tijd te herkennen. Tot die categorie behoren in ieder geval de literaire werken uit
Bibliographie zur deutschen Frauenmystik des Mittelalters, mit einem Anhang zu
Beatrijs van Nazareth und Hadewijch van G. Lewis, F. Willaert en M-J. Govers.166

Dat zijn, behalve de gedichten van Verwey over Hadewijch, alleen het dramatisch
gedicht ‘Hadewijch’ van J. van Gelderen en ‘De nachtegaal’ van P.N. van Eyck.
Het laatste valt buiten het kader van deze studie omdat het pas in 1945 geschreven
werd.167

Daarnaast wordt mijns inziens in een aantal werken uit diezelfde tijd gerefereerd
aan Hadewijch en haar geschriften, zonder dat zij daarbij met name genoemd
wordt. Het valt niet onomstotelijk vast te stellen dat de auteurs inderdaad Hade-
wijch voor ogen hadden, omdat zij niet de enige middeleeuwse mystica was die in
het fin de siècle bekendheid genoot,168 maar het is duidelijk dat de beelden die van
Hadewijch in de theologie en de studies van Middelnederlandse teksten bestonden,
ook in de letterkunde van die tijd gebruikt werden. 

Ik koos vijf werken waarvan ik meen dat er, zij het telkens op een andere manier,
in verwezen wordt naar Hadewijch. Het gaat om Van de koele meren des doods van
Frederik van Eeden (1900), De vrouw in het woud (1912) van Henriëtte Roland
Holst-van der Schalk, Overpeinzingen van een bramenzoeker (1923) van Richard
Roland Holst, Eva (1927) van Carry van Bruggen en God, een gedicht (1930) van
Abraham van Collem. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie, na een
korte bespreking van J. van Gelderens Hadewijch, dramaties gedicht (1923). 

3.2 De vrouw in de literatuur van het fin de siècle

Over de vrouw in de kunst van het fin de siècle is veel geschreven.169 Daarbij vallen
twee vrouwentypen op, die ook zichtbaar worden in de literatuur van die tijd. De

166 Berlin 1989.
167 Het gedicht ‘Hadewijch’ van A. Helman uit de bundel Ontsporing (1935-1945) (In: A. Helman, Verzamel-
de gedichten. Brugge 1979) is mogelijk voor 1937 geschreven, maar pas na 1945 verschenen. Ik laat het hier onbe-
sproken.
168 In Verweys werk wordt bijvoorbeeld ook Machteld van Maagdeburg genoemd.
169 B. Dijkstra publiceerde bijvoorbeeld in 1986 Idols of perversity, fantasies of feminine evil in fin-de-siècle
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vrouw als ‘femme fatale’ of ‘la belle dame sans merci’ is de eerste: een mooie, ogen-
schijnlijk onschuldige jonge vrouw, maar wie zij tot zich lokt, moet sterven. Ze is in
feite van alle tijden, maar in de kunst van het fin de siècle komt zij opmerkelijk veel
voor als symbool van hartstocht, lichtzinnigheid en ondergang. Zo schilderde
Walther Crane in 1894 La belle dame sans merci,170 John Keats beschreef haar in
zijn gelijknamige gedicht171 en Jules Bois wijdde in Le satanisme et la magie een
apart hoofdstuk aan haar.172 Hij noemde haar tovenares van de middeleeuwen en
renaissance. ‘Elle est reine au sabbat, traquée et tourmentée … La femme est le
péché du premier soir, elle corrompt l’amant, l’epoux, l’homme qui cependant est
son père.’ In de Nederlandse literatuur vinden we haar bijvoorbeeld terug in de fi-
guur van Léonie van Oudyck uit De stille kracht van L. Couperus. Zij is van ‘een
stille, correcte perversiteit, fyziek en moreel’.173 Haar slachtoffers zijn in eerste in-
stantie verbaasd, maar bewonderen haar ook: 

Zij lachte hem tegemoet, en hij, verleider, was verbaasd over den gloed van den lach van die
blanke blonde verleideres die hare zijden kimono afwierp en als een beeld voor hem stond,
naakt, hare armen breidende open.174

Polak herkent in haar studie over symbolisme in de schilderkunst, dit type van de
oer-verleidster in Lucretia, Eva, Medusa, Cleopatra, Salome en in veel afgebeelde
mythische personages en figuren zoals de sfinx en de slang. Huysmans beschrijft
haar in A rebours als hij Salome, geschilderd door Gustave Moreau, bespreekt:

(..) elle devenait, en quelque sorte, la déité symbolique de l’indestructible Luxure, la déesse
de l’immortelle Hystérie, la Beauté maudite, élue entre toutes par catalepsie qui lui raidit
des chairs et lui durcit les muscles; la Bête monstrueuse, indifférente, irresponsable, insen-
sible, empoisonnant, de même que l’Hélène antique, tout ce qui l’approche, tout ce qui la
voit, tout ce que’elle touche.175

Tegenover het beeld van de femme fatale, stond aan het eind van de negentiende eeuw
dat van de onschuldige jonge, ideale ‘femme fragile,’ die de verzinnebeelding van on-
stoffelijke, onaardse, reine liefde voorstelde. Zij was anders, maar zeker niet minder
hartstochtelijk dan de femme fatale. In de letterkunde vinden we haar bijvoorbeeld

culture. New York/Oxford 1986. In deze uitvoerige en rijk geïllustreerde studie geeft hij een beeld van de vrouw
in de schilderkunst van het fin de siècle. B. Polak besteedde daar aandacht aan in haar boek Het symbolisme in de
Nederlandse schilderkunst 1890-1900. Den Haag 1955. Herdrukt met kleine veranderingen, 2004. M. Bax, C.
Blotkamp c.s. In het diepst van mijn gedachten … symbolisme in Nederland 1890-1935. Zwolle 2004.
170 Afb. in Die Kunst für Alle 1895/96, t.o.p. 204. Cfr. het gedicht met dezelfde titel van M. Uyldert uit de bun-
del Het lied van de zeven hemelen. Santpoort/Antwerpen 1923, p.40.
171 Van Keats ballade ‘La belle dame sans merci’ bestaan twee versies. De oudste is uit 1819. Zij was een geliefd
onderwerp van de Pre-Raphaelitische schilders. Behalve bij W. Crane vinden we haar bij Sir Frank Dicksee,
Frank Cadogan, John Willaim Waterhouse, Arthur Hughes en Henry Maynell Rheam. De tekst is onder andere
terug te vinden in J. Keats Poems.London 1994, p. 47-49.
172 Paris (?)1895. Het betreffende hoofdstuk noemde hij Le rôle fatidique de la femme.
173 H.A. Wage, ‘De vrouw als droomgestalte in naturalisme en symbolisme’. In: Het beeld van de vrouw in de
literatuur. (Lezingen door) E. Visser, C. Soeteman, G. Kazemier e.a. Den Haag 1967, p. 98-118.
174 L. Couperus, De stille kracht. Eerste druk 1900. In: Verzamelde werken deel IV, p. 85-86. Amsterdam/Ant-
werpen 1953.
175 J.K. Huysmans, A rebours. Eerste druk Paris 1903. Gebruikte druk Gallimard 1977, p. 144-145.
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in Beatrice (Dante), Mathilde (Perk), Maleine, Mélisande en Sélysette (Maeterlinck),
Psyche, en in Nederland bijvoorbeeld in Cécile van Even (Couperus): 

Er was een moederlijkheid in haar stem, maar zelve was zij niet als een moeder, jonkvrou-
welijk tenger als zij daar nu zat, op de chaise longue, de zachte gloed der kanten lichtbloem
op stengel van onyx achter zich, zijzelve zwart in het krip van haar rouw, haar dof blond
hoofd hier en daar heel eventjes aangegoud door het licht van achteren. In dat krip – een
los sleeptoilet van krip, voor in huis – vertengerde zich haar gestalte als tot die van een
maagd; – zó teder verborgen zich de lijnen van heur ietwat lange hals en dunne schouders –
de armen met iets looms in beweging neervallend, de handen in de schoot – verborgen zich
ook de lijnen der meisjesachtige jeugd van buste en fijne leest, fijn als een vaas van tenger-
heid, en alle, die lijnen, boetseerden haar bijna in een, nog wachtende, bloei van maagde-
lijkheid, of zij geen jonge vrouw ware, of zij niet haar kinderen had, haar twee jongens van
zes en zeven.176

Ook vinden we de femme fragile bij Couperus in de beschrijving van een beeldje: 
(…) En de figuur was een sprookje, om het groote blad, dat haar hoofd omhuifde, geheel
dun glad naar de rondheid van haar jongen schedel, en, glad ook, heel fijn palmfloers,
groote loover, over de broosheid van haar schouders heenviel. En de figuur was een godin,
om het onstoffelijk, teeder bovenmenschelijke van die angstvalligheid voor het te ruwe le-
ven, die huiverig uitzag, als zag zij menschen, die ruw doen in een straat. En de figuur was
ook nog kind en vrouw, kind om hare broosheid, vrouw om hare schoonheid in knop. En
zij was zoo àlles, dat men niet wist, wat men haar zeggen zoû: kindje, vrouw, godin of
sprookje … maar wat zij dan ook ware, zij was een bloem van lijnen, een droom van tee-
derheid: zij was alleen een ziel. Men zag niet dat zij klei was; men zag alleen hare lijnen, en
hare lijnen waren meer een melodie voor het gevoel, dan een feit voor het oog.177

Een ander voorbeeld tenslotte, eveneens van Couperus, is Emilie van Naghel uit
De boeken der kleine zielen. Emilie wil zich niet voegen in de ‘wereld der kleine
zielen’ en zoekt tastend een eigen weg, die tenslotte tot haar ondergang leidt. Als
Couperus haar introduceert, is van enige strijdbaarheid echter nog niets te merken.
In eerste instantie is zij alleen maar kwetsbaar en fragiel: 

Zij was wat mager, maar had iets gracieus, ongewoons en oorspronkelijks in haar wazig
wit japonnetje van fijn geplooid mousseline-de-soie; zij had een paar aardige ogen van een
vreemd vonkelend goudgrijs, als van een onbekende edelsteen; het haar rossig, met goud-
gloed erin; een paar fijne sproetjes op haar matte tint van bleek blond meisje; zij had een
lieve lach, een zachte stem, een lenigheid om lief te zijn en iets aardigs te zeggen, en vooral
had zij een ingeboren distinctie en zo, wit en glazig, had zij iets – had men bijna gezegd –
van een heel mooi altbasten dingetje, of van een witte azalea in zonlicht; een lichtende
blankheid, fijn en doorzichtig en blauwtjes dooraderd.178

176 L. Couperus, Extaze, een boek van geluk. Eerste druk 1891, in: Verzamelde werken deel II, p.144-145. Am-
sterdam/Antwerpen 1953. 
177 Louis Couperus, Metamorfoze. In: Verzamelde werken 3, p.190. Amsterdam/Antwerpen 1953.
178 In Verzamelde werken deel V, p. 106. Amsterdam/Antwerpen 1953. In het vervolg van de roman zal Emilie,
die wel ‘een aardig talentje heeft’ met haar broer in Parijs gaan wonen en een kunstenaarsbestaan leiden. Wanneer
haar tante haar waarschuwt het leven niet als een artistieke gril te beschouwen, zegt ze: ‘… Een gril, art-nouveau.
Waarom niet?’ (p. 401). 
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In de kunst van het fin de siècle worden de femme fatale en de femme fragile vaak
voorgesteld als bijna onmenselijk wezens van een ander, hoger soort. We zien haar
als muze, verleidster, moeder-maagd, eeuwige bruid of middelares, bij wie de na-
druk steeds op hartstocht ligt. Een aantal van haar eigenschappen werden in die tijd
ook aan Hadewijch toegeschreven, onder andere hartstocht, contact kunnen ma-
ken met een andere wereld en het middelen tussen God en mensen. Op die manier
kon het beeld van Hadewijch in de letterkunde in het fin de siècle meer leven, dan
men in eerste instantie zou denken. 

3.3 Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods

In Van de koele meren des doods (1900), van F. van Eeden, wordt verteld hoe Hed-
wig, een nerveus meisje van goede familie, door seksuele frustraties bijna ten onder
gaat aan een alles overheersend doodsverlangen.179 Smart, loutering, het conflict
tussen ziel en zinnen en het streven naar vergeestelijking zijn de hoofdmotieven in
deze geschiedenis. Ze keren telkens terug in de romans van die tijd die als mystiek
bestempeld worden.180 Toen dit boek pas verschenen was, werd het door veel criti-
ci beschouwd als de beschrijving van een psychiatrische casus, maar in zijn voor-
woord bij de tweede druk heeft Van Eeden dat nadrukkelijk ontkend: ‘Geheel ten
onrechte is dit werk beschouwd als de zielkundige studie van een min of meer pa-
thologisch geval.’ De psychiater H.C. Rümke, die een studie aan deze roman wijd-
de, liet zich niettemin lovend uit over Van Eedens inzicht in de psychiatrie, maar
wees daarnaast op de mystieke kant van Hedwig, waarin seksualiteit en mystiek
zich vermengen.181 Het volgende gedeelte uit Van Eedens roman is ongetwijfeld
een van de passages die Rümke op het oog had. Daarin wordt een droom van Hed-
wig beschreven, waarin ik Hadewijch meen te herkennen: 

Zij was in haar witte nachtkleed. Naast haar zat haar vriend, dien zij haar besten vriend
wist. Hij was niet iemand die zij uit haar dagleven kende, maar in haar droom kende zij
hem al lang, en zij was niet beschaamd zóó naast hem te zitten. Toen waren zij aan zee, aan
het strand, en hij was ziek en zij moest hem verplegen. Er was niemand, niemand rondom,
alleen wind en zand en meeuwen, en zij waschte hem en reinigde hem en gaf hem drinken
uit een schelp. Toen wees hij haar dat zij hem op zijn bloote borst kussen moest, dat zou
zijn genezing zijn. Zij deed het en hij zei; ‘dat is mijn heil, Hadewij!’ Duidelijk zag zij zijn
sterk, zongebruind gezicht in een rooden glans van de over zee ondergaande zon. Het is
niet mogelijk, door de beschrijving van wat er in den droom gebeurde, een denkbeeld te
geven van den wonderbaren zielslust dien Hedwig erbij ondervond. Het was alles, in elke
bijzonderheid, zo onbeschrijfelijk schoon en heerlijk, dat niets in haar waak-leven er bij
gelijkbaar was. Nooit had zij, wakker zijnde, lust gekend die er bij haalde. En niet slechts
den volgenden dag, maar velen dagen en weken werden doordrongen van het vreugdege-
voel van dien enkelen droom. (p. 96)

179 Ik gebruikte de uitgave van J. Fontijn. Amsterdam 2004. Eerste druk 1900.
180 J. Bel, Nederlandse literatuur in het Fin de siècle. Amsterdam 1993, p. 187-188. Bel legt echter niet de scha-
kel naar Hadewijch.
181 H.C. Rümke, Over Frederik van Eeden’s Van de koele meren des doods, Haarlem 1972, bijvoorbeeld p. 15.
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In deze droom ziet de nog zeer jonge Hedwig zichzelf als een ander, die Hadewij
wordt genoemd. Zij moet een onbekende vriend die zij niettemin altijd al gekend
heeft, in leven houden door hem te reinigen, te laven en te kussen. Haar droom kan,
zo wordt uit het vervolg van het verhaal duidelijk, zowel symbolisch als voorspel-
lend worden uitgelegd. H. Stamperius182 merkte deze passage al op. Zij meent dat
Van Eeden met deze roman impliciet de seksuele opvoeding van vrouwen bekriti-
seert en de droom van Hedwig sluit volgens haar bij deze gedachte aan. Hadewij is
een symbool voor de verwaarloosde seksualiteit, die verzorgd en gevoed moet
worden om te kunnen functioneren. Als Hedwig aan het eind van haar leven terug-
kijkt op haar huwelijk, haar minnaar en alles wat ze heeft meegemaakt, denkt ze
weer aan deze droom. In haar dagboek schrijft ze ‘Pardon’, ‘Pardonne moi’ en
‘Dieu pardonne’, maar ook ‘Hadewij’. Ze schrikt daar zelf van, voelt zich vreemd,
maar tegelijk ook goed (p. 249). Stamperius gaat niet in op mogelijke overeenkom-
sten met de Middelnederlandse Hadewijch.

Het is denkbaar dat Van Eeden zijn hoofdfiguur Hedwig genoemd heeft, om de
verbinding met Hadewijch tot stand te kunnen brengen. De naam ‘Hedwig’ is im-
mers een variant van de naam Hadewijch.183 Een andere reden om Hedwig aan Ha-
dewijch te koppelen ligt in het feit dat de hierboven beschreven droom opmerkelij-
ke overeenkomsten vertoont met een gedeelte uit Hadewijchs zevende visioen:
‘Doe gaf hi mi hem seluen in specien des sacraments in figuren alsoe men pleghet;
Ende daer na gaf hi mi drinken vten kelke ghedane ende smake alsoe men pleghet.
Daer na quam hi selue te mi, ende nam mi alte male in sine arme ende dwanc mi ane
heme; ende al die lede die ic hadde gheuoelden der siere in al hare ghenoeghen na
miere herte begherten na miere menscheit.’ (Vis. 7, 70-78). 

In de droom zowel als in het visioen is sprake van een ontmoeting met iemand uit
een andere wereld. De stappen die aan de omhelzing voorafgaan, lopen parallel. Bij
de omhelzing ontbreekt in beide teksten schaamte, er is in beide een gevoel van
groot geluk en het besef van het bijzondere van de ervaring na afloop er van. 

Er zijn evenwel verschillen. In de tekst van Van Eeden is het niet Hadewij/Hed-
wig die verzorgd wordt, maar de onbekende bekende. Opmerkelijk is verder de be-
schrijving van de wijze waarop het drinken wordt aangereikt: in een kelk bij Hade-
wijch en in een schelp bij Hedwig. Aan Hadewijch wordt een handeling voltrokken,
maar Hedwig moet zelf zorgend optreden. 

In dit gegeven zou iets van de kijk van (de psychiater) Van Eeden op Hadewijch
besloten kunnen liggen. Terwijl in de traditionele mystiek de eenwording van de
mystica met de Ander wel degelijk een eenwording van twee naturen is, lijkt het of
Hedwig hier door de mysterieuze Ander juist tot haar diepste wezen wordt terug-
gevoerd. Hedwig krijgt een nieuwe naam, die tevens een variant is van de naam die
ze al draagt. Ik wees er al op dat in de eerste decennia van de twintigste eeuw, de

182 H. Stamperius, Vrouwen en literatuur, een inleiding. Amsterdam 1980, p. 91-95.
183 Zie Nederlandse Voornamen Databank. Meertens.knaw.nl/voornamen.
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combinatie van seksualiteit en mystieke beleving veel psychiaters bezig hield.184

Mystiek zou dan een mogelijkheid tot genezing bieden. Wat Hadewijch als mystica
voor Van Eeden zelf betekende, is in zijn dagboeken, noch in zijn droomboeken te
vinden. 

3.4 Henriëtte Roland Holst-van der Schalk, De vrouw in het woud

Henriëtte Roland Holst – van der Schalk kende de geschriften van Hadewijch. Ze
vergeleek in haar brieven Rosa Luxemburg met middeleeuwse mystieke dichters
als Hadewijch en Eckhart. Het ging er haar daarbij om, dat Luxemburgs ‘beleven
van het leven’ de ‘extatische verrukking der mystici van alle tijden’ wel zeer nabij
kwam.185 In Hadewijchs traditioneel-gelovige kanten was Roland Holst echter
minder geïnteresseerd. Waarschijnlijk kende zij Verweys gedichten over Hadewij-
ch en zijn vertaling van haar visioenen, want als jong meisje was zij al zeer bevriend
met Verwey, die aan het begin van haar dichterlijke loopbaan als haar mentor was
opgetreden.

Marie van der Zeyde en Johanna Snellen meenden het gepassioneerde verlangen
van Hadewijch terug te vinden in het werk van Henriëtte Roland Holst. In 1934
schreef Marie van der Zeyde naar aanleiding van het zeventiende strofische gedicht
van Hadewijch:186

Wonderlik, zoals het mystieke natuurgevoel en het hunkerende vrouwehart zich door de
eeuwen gelijk blijven: Wie denkt hier niet aan H. Roland Holst’s Oogst van het Jaar? Ik
moet zeggen dat ik schrok, toen ik die regels bij Hadewijch voor het eerst las, en het ge-
dicht van Roland Holst weer in mij bovenkwam:
’t Graan rijpte in ’t veld, de jonge halmen sproten,
’t stroo dorde en droogde, maar de korrel zwol;
aren bogen, blinkende sikkels floten
en schooven maakten leege schuren vol.

Nu krijgt de vrucht haar ronde en gulle schijnen,
de schalen bersten, druivensap vloeit mild:
elk land elk huis verheugt zich in het zijne,
één diep hong’ren alleen blijft ongestild …187

184 In latere tijd komt het nog steeds voor dat Hadewijch op die manier gezien en besproken wordt. In De
Groene Amsterdammer van 22 juni 2002 zegt bijvoorbeeld E. Mortier in een interview met B. Vanegeren: ‘Er zit
wel iets van een oude non in mij, een combinatie van ascetisme en vaginale secreties is mij niet vreemd. De enige
gezonde manier om mystiek te zijn is de extase van het vlees en die van de geest elkaar te laten ontmoeten – anders
kom je in filosofische of gynaecologische problemen. Er is toch geen heter tante dan Hadewych?’ H. Lampo
schrijft: ‘Met geloof en zulke dingen moet je voorzichtig omspringen, zeggen wij, anders krijg je visioenen als die
rare begijn in die tijd, Hadewijch heette ze, voor wie kan lezen heeft ze het allemaal opgeschreven, wreed schoon
heb ik gehoord, maar sommigen meesmuilen dat ze beter met een flinke dokwerker in bed was gekropen. Hoewel
ik me afvraag wat ze dàn had geschreven.’ In: Een anonymus, Amsterdam 1992 (3de druk), p. 103.
185 E. Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriëtte Roland Holst 1869-1952. Meppel 1996, p. 115.
186 Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster. Groningen/Den Haag/Batavia, 1934.
187 De laatste zin – p. 105 – werd gecursiveerd door Van der Zeyde.
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J. Snellen signaleerde deze overeenkomst al in haar proefschrift uit 1907188 en ging
er in haar in 1932 verschenen bloemlezing Hadewijch189 nogmaals op in. ‘Hadewij-
ch en Henriëtte Roland Holst, die in volle overgave hun innerlijk leven uitzeggen,
behooren beiden tot de dichters van Gods genade (…)’, schreef ze en noemde daar-
bij als voorbeeld H. Roland Holsts bundel De vrouw in het woud, die werd geïns-
pireerd door Dantes Divina commedia.190 Het verlangen en het zoeken naar de in-
vulling daarvan, waren volgens Snellen bij Hadewijch en Roland Holst in wezen
hetzelfde. Een illustratie van zo’n overeenkomst vond ik in het eerste gedicht van
de bundel, waarin beschreven wordt hoe de vrouw aan het einde van haar jeugd er-
vaart dat ‘de dagen schreeuwden om inhoud’. Schoonheid alleen bevredigde niet
meer en de poëzie ‘verdorde als een kelk gesneden van zijn wortel’. Er komt een an-
der verlangen in haar naar boven, waarvan zij zegt:

Alles was niets, want alles niet genoeg
Voor ’t hart dat meer, meer, meer een voorwerp vroeg
Voor zijn krachten; iets grooters te beminnen
Dan enkelingen, iets om mee van binnen
Vol, vol te worden als een ei met vrucht.

En dan, aan het eind van de jeugd, komt in de winter ‘het weten’ en gebeurt het vol-
gende:

De wereld draaide langzaam onderstboven
en kwam op zijne voeten recht te staan.
De wolk trok op van hoogmoedigen waan
die haar den menschengeest had doen gelooven
gebieder onbeperkt, almachtig koning
in ’t wereldrijk;

De ik-figuur in het gedicht ziet in een visioen vervolgens een democratie ‘waar alle
krachten wonen / same’, en saamwerken als gelijken. Terug in de realiteit beseft ze
dat het niet lang zal duren voor het geschouwde werkelijkheid wordt. Snellen en
Van der Zeyde noemen deze passage niet. Dat is opmerkelijk, want het beeld erin
komt overeen met het ‘visioen’ uit het zeventiende strofische gedicht, waarin de ik-
figuur schouwt in een betere wereld, maar weer terugkomt in de dagelijkse werke-
lijkheid. In Hadewijchs gedicht lezen we:

Want ic sach ene lichte wolke opgaen
Ouer alle swerke so scone ghedaen
Jc waende met volre weelden saen

188 Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met inleiding en woordenlijst. Am-
sterdam 1907, p. x-xi
189 Zeist 1932, p. 7-10. Snellen noemt deze passage echter niet en ook Van der Zeyde gaat er aan voorbij.
190 Rotterdam 1912, p. 16-18. Etty 1996: ‘Niemand kon de bedoeling ontgaan dat De vrouw in het woud zou
worden gelezen als een moderne Divina commedia, wegens het danteske schema van pijn, loutering en opgang.
Andere overeenkomsten met Dante zijn de combinatie van persoonlijke ervaring en geschiedenis, het mateloze
verlangen naar liefde en eenheid en het rusteloos najagen van het wereldomspannend politiek ideaal’, p. 287.
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Vri spelen in die sonne:
Doen werdt mijn hoghe maer een waen!

Het is denkbaar dat Roland Holst zich voor deze passage heeft laten inspireren
door het gedicht van Hadewijch, maar ook hier gaat het om niet meer dan een mo-
gelijkheid.191 Wat blijft zijn een opmerkelijke overeenkomst in beeldgebruik en
woordkeus, en parallellen in de aard van het verlangen dat in beide gedichten het al-
gemeen menselijke overstijgt. De vrouw in het woud wordt in deze pagina’s ver-
beeld als een vrouw die in een visioen de utopie van het socialisme aanschouwt,
maar Hadewijch ervaart in haar visioenen het ideale leven in minne. Bij Henriëtte
Roland Holst leidt het visioen onmiddellijk tot hoop voor de toekomst, maar Ha-
dewijch vervolgt in eerste instantie: ‘Doen sweec mi nacht over den dach. / Dat ic
ye was gheboren, o wach!’ Pas aan het eind van het gedicht wordt de toon iets opti-
mistischer.

3.5 Richard Roland Holst, Overpeinzingen van een bramenzoeker

Als derde voorbeeld van een literair werk dat overeenkomsten met teksten van Ha-
dewijch vertoont, kan men Overpeinzingen van een bramenzoeker van R.N. Ro-
land Holst beschouwen.192 Het gaat om tien korte schetsjes, die zijn geschreven
tussen 1916 en 1922 en die in 1923 in boekvorm werden uitgegeven. De inleiding
erbij is van Arthur van Schendel. Deze ontvouwt in de eerste alinea het zieleleven
van de kunstenaar, die kan schouwen in verborgen diepten van leven waarover een
gewoon mens maar moeilijk spreken kan. Dat geldt ook voor de hoofdpersoon van
deze verhalen. Van Schendel formuleert het als volgt: 

Gelijk in den herfst de kleuren der natuur dieper worden en nochtans ijler dan in de lente,
zoo verschijnen voor den dichter, wanneer zijn hart geleerd heeft enkel de wijsheid der
liefde te verlangen, de dingen der wereld in een gloed, donker en toch lichtend, dien de
dorst zijner jonge droomen, zijn begeerte naar verrukking van klank en beeld en kleur
voor hem verborgen hielden. Waar zijn geest, dwalend en zoekend, het eenzaamst is, daar
ontwaart hij een kleinen straal en over het land voor zijn oogen, over al wat er leeft, valt
een licht verder dan de zon geboren. Slechts weinigen kunnen hiervan spreken, weinigen
immers hebben geleerd zoo luttel maar zoo zuiver te verlangen, en ook hebben weinigen
de gave te spreken wanneer die wijsheid hun wordt gegeven. En wie de woorden kunnen
vinden zal men in de drukte der stad niet hooren. (p. 7). 

In Gelukkig leed beschrijft Richard Roland Holst een ik-figuur, die in een droom
iemand ontmoet, die meer voor hem betekent dan een moeder en die is heengegaan
‘lang voordat het grijs zich teekende in ons haar.’ Het is onduidelijk of het hier een

191 Het beeld van de wolk, of de wolk van niet-weten komt veel voor in mystieke teksten. Ook in Verweys tijd
was de Engelse mystieke tekst uit omsteeks 1380 The cloud of unknowing bekend. Zie bijvoorbeeld A. Baker The
Cloud of Unknowing and other Treatises. London 1924 en D. Knowles The English mystical Tradition. London
1927/New York 1961.
192 Amersfoort 1923. Gebruikte druk Arnhem 1968.
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bekende betreft of iemand die niet meer dan een droombeeld is. De ik probeert de
droom vast te houden en het geluid van de stem te blijven horen. Dan gebeurt er
iets bijzonders. De ik-figuur krijgt het gevoel: 

(…) of het droombeeld zelf in den droom een diep verlangen stilt. Dan lijkt den droom den
ontwaakte een ontvangenis en heel den dag die volgt, blijft de geheimzinnige vreugde over
dit zich uitverkoren weten, door één die voor alle daden van liefde onbereikbaar is. Van
waar komen die mystieke verrukkingen voor het hart, van waar komt het licht dat den
donkeren horizon van het langgeleden verheldert? (p. 11). 

Na één nacht van ontvangenis, als reeds alles wat heerlijk dichtbij geschenen had, hope-
loos onbereikbaar geweten wordt, blijft het eigen leven van vele tientallen jaren open lig-
gen en helder te overzien, in een licht dat mild is, maar waarin de wreedste bekentenissen
niet meer zijn te ontgaan, waarin de kleinste en nauwste kloven van eigen wezen, bloot lig-
gen en geopenbaard. (p. 12).
Van waar komen die mystieke ontbolsteringen van het hart, waar ontspringt die geheim-
zinnige kracht die van uit den dood tot het leven stijgt en in die vlucht zelfs de vergetenen
die rusten ver buiten het gezichtsveld van het hart, in de sfeer der dankbare herinnering
binnenvoert? Wie maakt ons tot klankbord, wie bespeelt ons met schoone maar huiverige
melodieën, welke macht van uit de tijdeloosheid legt ons dezen spiegel voor? (p. 13).

De vrouw naar wie de ik-figuur zoekt, heeft eigenschappen van Hadewijch, maar
ook zijn verlangen zelf lijkt op het verlangen van Hadewijch. Hadewijch noemt
haar eigen verlangen ‘Minne’ en het object van haar verlangen noemt zij ook zo.
Iets soortgelijks zien we in dit verhaal. De ik-figuur bij Roland Holst zoekt de
mysterieuze vrouw in wat zij doet en beleeft, maar zoekt tegelijk ook dat wat zij
zoekt. De overeenkomsten met Hadewijch vind ik in deze eerste vertelling in de
verwijzing naar de ‘schoone maar huiverige melodieën’ (tenslotte worden de strofi-
sche gedichten vaak aangeduid als de ‘liederen’ van Hadewijch), de vrouw die een
diep verlangen zoekt te stillen en de geheimzinnige kracht die dood tot leven wekt
(zoals Hadewijch in haar vijfde visioen). In Hadewijchs werk lezen we dat men
minne niet ‘ghenoech kan doen’. Dit komt mijns inziens overeen met ‘één die voor
alle daden van liefde onbereikbaar is’.

Het verlangen wordt uitgewerkt in de daarop volgende verhalen, zonder dat ech-
ter opnieuw verwezen wordt naar een vrouw. Wel vinden we beelden die ook bij
Hadewijch voorkomen, zoals de korte duur van het geluk tegenover het lange ont-
beren ervan, de wrede scheiding van de geliefde, het voortdurend leven in verwach-
ting en de diepe smart na momenten van hoop. Daarvan getuigt bijvoorbeeld in de
volgende passage:

Dit heerschen van het verlangen, dat in zijn begeerten mateloos wil zijn, dit rijk van ver-
wachting, dat alle betooverde vormen en lichtende kleuren naar buiten keert, héél dit drif-
tig zonnig leven, onberoerd nog door de duistere kracht waarmede bevrediging den
droom der verwachting breekt, dit rijk van jubel vóór het bereikte, duurt korter dan de
lentepracht. De wreede beet die scheiding brengt, waar streeling bevredigd het hart keert
tot roeping en besloten wil, de drift der lusten die nimmer reikt tot het eind en ten leste
toch vereenzaamd blijft, de smart over zelfbeslotenheid, die steeds opnieuw weer dooft
den glans van wat eens zoo heftig was verbeid – alleen op de middeltonen van het versleten
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instrument onzer eigen hartstochten klinkt de melodie van dit leed, gedempt en mild, ont-
beerend de juichend-hooge tonen van den roekeloozen wil die geen wreedheid schuwt,
ontbeerend ook de donksterste tonen der diepe registers, die te sombere verklanking voor
het ontbeerde zijn. (p. 21-22).

De triestheid na ‘een nacht ontvangenis’ (p. 12) doet denken aan de manier waarop
een aantal visioenen eindigt. Ik noem:

‘Ende ic wart met dien weder bracht iamerleke in mi seluen.’ (Einde zesde visioen).
‘Doe quam ic in mi seluen alse ene nuwe herde sereghe ende emmermeer wesen sal tote
dien daghe dat ic daer weder in valle daer ic doe af keerde’ (einde van het achtste visioen).

De wreedheid van minne wordt genoemd in het zesendertigste strofische gedicht :
‘(…) hi si altoes ghereet / daer hi der minnen wille weet / Jn lichte, in wreet, / Jn lief,
in leet’ (vss.16-19). Een ander voorbeeld ervan staat in het achtendertigste strofi-
sche gedicht: ‘Den enen wreet, den anderen goet; / Den selken besitti in uwe woet /
Dat hi van binnen al wordt gheten’ (vss. 36-38).

In het laatste van de tien stukjes, De beeltenis, ontmoet de ik-figuur opnieuw een
vrouw in een visioen (in de tekst gebruikt hij het woord ‘droom’) in de schemering van
een herfstnamiddag. Geen vrouw uit de arbeidende klasse, maar een denkster, want: 

Haar vingeren bleek (..) zij gingen den geest nooit leidend vóór, nimmer veroverden zij
voor hun heer gebieden, eerder schijnen zij een dubbel-groep nonnen-zusters, die door
der gangen doolhof van het tragisch dwingende verstand, hun nederigen arbeid doen,
bleek en zelfvergeten, van iederen eerzucht ganschelijk vervreemd.

Het feit dat in dit fragment de geest vooraf gaat aan de arbeid van de vingers (schrij-
ven?), zou opnieuw naar Hadewijch kunnen verwijzen.

Na de droom is er vrede gekomen. Een verre roep aangalmend over wijde akkers
brengt de scherpe slag van sikkels door het ruisend graan tot rust. Vogels vliegen
hoog in de avondlucht en de ik-figuur blijft ‘zwevende van geest in deze smette-
looze stilte achter, omgeven door het gedempte en nu geheel verstilde licht. Zacht
woei door het open raam de wind die alle duisternis voorafgaat, en streek over
groote diepgekleurde bloem.’ Dan ziet de ik-figuur de bladeren beven, waarna er
een aantal afvallen. Dat is voor hem het teken dat er een verzoening plaatsvindt.
‘Het geleek een donkere bloedschuld die plotseling afviel, het einde van een zwaren
en langen boetegang, want het bloemhart veerde op, ontlast, en strooide onder
zich, het gouden stuifmeel in een wijden lichten boog.’ (p. 81). Ook Hadewijch
zoekt minne ‘genoeg te doen’, maar bij haar lijkt dat onmogelijk.

Dat de geheimzinnige vrouw door Hadewijch geïnspireerd zou kunnen zijn, kan
men denken vanwege de beeldspraak, de stijl en het feit dat alles zich afspeelt in het
schaduwgebied tussen droom en werkelijkheid. Voor R. Roland Holst zou Hade-
wijch dan een vrouw zijn, die in dat gebied een verbinding tot stand brengt met een
andere wereld, waar zij ook mee samen lijkt te vallen. Belangrijk is in dit verband
ook een van de laatste regels: ‘Nu vliegen de zwaluwen hoog in de gouden sfeer van
den avond, dáár waar wel licht maar waar nooit schaduw is.’ Het beeld van het
schaduwloos licht werd ook door Verwey gebruikt in het eerder geschreven ge-
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dicht ‘De liederen van Hadewych’. Richard Roland Holst was bevriend met Albert
Verwey. In de jaren dat hij aan deze stukjes werkte, schreef Verwey gedichten over
Hadewijch en kwam zijn vertaling van haar visioenen tot stand. Ongetwijfeld heb-
ben zij over Hadewijch gesproken. Maar Richard Roland Holst noemt in deze tek-
sten Hadewijch nergens met name en hoewel er beelden in de tekst voorkomen die
ook bij Hadewijch te vinden zijn, voert het toch te ver, uit deze tekst te conclude-
ren dat de auteur in Hadewijch of haar geschriften een inspiratiebron heeft gevon-
den. Uitsluiten mogen we het echter niet.193

3.6 Carry van Bruggen, Eva

Eva (1927)194 van Carry van Bruggen is een nieuw voorbeeld van een tekst waarin
men Hadewijch zou kunnen herkennen. Voor Eva, rechtvaardigt alleen de liefde in
een zo hoog mogelijke vorm lichamelijk verlangen. Deze opvatting over liefde leidt
tot enorme spanningen, omdat seksualiteit er welhaast automatisch in wordt ver-
bonden met gevoelens van schaamte en vernedering, die Eva alleen al overvallen als
ze praat over zaken als menstruatie en kinderen krijgen. Zij streeft naar harmonie
tussen geestelijke en lichamelijke liefde in de veronderstelling dat pas dan volmaak-
te liefde ontstaat, die haar in staat zal stellen de dood onder ogen te zien. Aan het
einde van de roman lijkt Eva deze liefde bij Marius, een getrouwde man, te hebben
gevonden.

Maar nu is er dit, waarom je hier zo rustig liggen kunt, dat je vrede hebt gevonden met het
leven en keert in volle vrede tot het leven weer. Niet in de onaantastbaarheid, maar in deze
overgave. Je meende dat het leven je in het ongelijk had gesteld, maar het leven stelt je in
het gelijk … dit zich door het leven in het gelijk gesteld worden is de harmonie die alles te
boven gaat. Unio Mystica. Die avond is het je overkomen voor het open raam, en nu over-
komt het je weer. Eens droomde je het Ene, de Ene, met de hemelse ernst in de ogen, met
de hemelse lach om de mond, die de linten houdt, in de kinderrei, alle zilveren linten in zijn
ene hand. Hij is: die hen allen kent, die ze allen kennen, maar buiten hem kennen ze elkan-
der niet. Hij is: de Zin, waaruit alles zijn zin ontvangt, de Magneet waarheen elk ding zich
richt, het losse vijlsel en het vastgebakken staal … Je droomde je de Ene en je hield je
droom voor bedrog (…) maar deze droom is geen bedrog. De allerzoetste wanhoop om de
ontoereikendheid van de allerzoetste kussen, drijft je over het ravijn. ‘De formule voor de
volledige overdracht’. Hij zei: ‘Ik moet om je lachen.’ Ik moet om je lachen. Nooit heeft
mij een man iets zo zoets met een zo zoete stem gezegd. Het drijft mij de gelukzaligheid in,
het doet mij huiveren, terwijl ik hier lig (…). (P. 186).

Kort na hun ontmoeting gaan zij uit elkaar, zonder dat ze zelfs maar elkaars volle-
dige naam en woonplaats weten. Menno ter Braak vond dit slot van de roman ver-

193 Het braambos (bij deze stukjes gaat het om een bramenzoeker) als ontmoetingsplek met God of ‘het hoge-
re’ vinden we ook bij Verwey (Het brandende braambos, Amsterdam 1899) en in onze eigen tijd komt het motief
bijvoorbeeld terug in het toneelstuk Braambos van J.W. Otten. In Een sneeuw en meer toneel, Amsterdam 2006.
194 C. van Bruggen, Eva. Amsterdam 1927. Gebruikte uitgave 1963, p. 186.
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warrend en had liever een concretere afronding gezien.195 Maar is het einde van Eva
wel zo vaag als Ter Braak meende? Een soortgelijk einde aan een relatie zien we
ook in een aantal werken van L. Couperus, bijvoorbeeld in Een Illusie en Extaze.
In Extase besluit Taco Quaerts zijn geliefde Cécile van Even niet meer te ontmoe-
ten, omdat hun liefde geestelijk voor hem op zo’n hoog plan staat, dat seksualiteit
haar alleen maar omlaag zou halen.196 In Een Illuzie wordt Tila om haar dichtkunst
door Carel dusdanig op een voetstuk geplaatst, dat een seksuele relatie onmogelijk
is. Daarom breekt zij met hem. In beide verhalen gaat de liefde ten onder omdat een
vrouw wordt ‘verheven’ tot het ideaalbeeld van een fin de sièclevrouw. Cécile ac-
cepteert tenslotte dat Taco weggaat, omdat zij voor hem een ‘Madonna’ wil blijven.
Hun afscheid, ondanks het verdriet, heeft een verheven karakter zodat Taco haar
kan blijven idealiseren. Tila echter stuurt Carel weg nadat zij op dramatische wijze
al haar gedichten heeft verscheurd.197

Om een soortgelijk probleem gaat het in Eva. In eerste instantie lijkt het alsof de
zieke echtgenote van Marius een verdere relatie in de weg staat, maar er is meer. De
liefde wordt weliswaar eenmaal lichamelijk beleefd, maar meteen daarna nemen de
geliefden afscheid omdat het laag-bij-de-grondse leven van alledag de nieuwe har-
monie zou kunnen verstoren: ‘Exaltatie … maar ook exaltatie is functie. Ik voel ook
wel dat dit instorten zou, en daarom verblijdt het mij bovenmate dat het morgen al
onherroepelijk wordt,’ denkt Eva bij het naderend afscheid. En later: ‘Ik wil los uit
dit hele lage leven … laten we, o mijn jongen, laten we … verheven zijn.’ (p.182-
183). In deze roman zijn geen ‘verliezers’.

Het einde van het verhaal vertoont overeenkomst met gebeurtenissen uit Hade-
wijchs vierde visioen. Hierin ontmoet de visionaire haar geliefde en is met hem ver-
enigd, om daarna weer van hem gescheiden te worden. Tijdens hun samenzijn staan
de maan, de zon en de sterren stil en alle heiligen die daarvan getuigen, zwijgen. De
visionaire en de geliefde, worden afgebeeld als koninkrijken die na de vereniging
ophouden apart te bestaan. In beide fragmenten spelen overgave, huiver voor het
goddelijke, unio mystica en streven naar harmonie of eenheid een belangrijke rol.
Liefde, die dichterbij komt door er afstand van te nemen, is de kern en tevens het
belangrijkste punt van overeenkomst. Bovendien vinden in beide teksten de ge-

195 M. ter Braak, ‘De bewuste vrouw en haar roman. Carry van Bruggen: Eva’. In: Man tegen man, Brussel
1931, p. 31-42. D. Schouten ‘Carry van Bruggen en de opheffing der vrouw’ in A. Burnier, N. de Paepe, H. Haas-
se e.a. De vrouw als auteur. Muiderberg 1980, p. 90-101. J. Fontijn, ‘Liefde, een strijd op leven en dood. De per-
soonlijke mythe van Carry van Bruggen. In Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held. Amsterdam 1997, p.
139-151. A. Reitsma, ‘“Wat ik zoek is nergens en overal”. Aantekeningen bij het werk van Carry van Bruggen
1881-1932’, in: Bzzlletin 121 p. 45-55. 
196 M. Klein meent in Cécile van Even de heilige Caecilia terug te vinden. In: ‘Couperus, Emerson en Nietz-
sche. Een vergelijking van Extaze met Aan den weg der vreugde’. In: Jaarboek van de maatschappij der Neder-
landse Letterkunde, 1994.
197 J. Bastet beschrijft hierover onder andere in Louis Couperus een biografie.(Amsterdam 1989). Hij betrekt
daar ook de novelle Zwijgen van M. Emants bij. Bastet legt meer accent op de relatie van de verhalen tot Coupe-
rus’ persoonlijk leven en de geaardheid van de mannen in de verhalen, dan op het beeld van de vrouwen. Hij wijst
ook op Un coeur de femme van P. Bourget, dat Couperus gebruikte als inspiratiebron voor Extase.
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beurtenissen plaats op de feestdag van de heilige Jacobus (1 mei) en fragmenten van
of verwijzingen naar het evangelie en het epistel van die dag zien we zowel bij Van
Bruggen als bij Hadewijch.198 In Van Bruggens roman tenslotte leeft Eva als een
mystica in een wereld die geheel uit dogmatici lijkt te bestaan. Ook Hadewijch be-
leeft eenzaamheid temidden van ‘vremden’. Een aantal overeenkomsten tussen de
laatste pagina’s van Eva en Hadewijchs vierde visioen, breng ik hieronder in een
schema bijeen.199

198 In De slingerslag in Eva: dichten en denken bij Carry van Bruggen – Leiden 1989 – noemt R. Wolff in ver-
band met dit werk ook de brief van Jacobus uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het om de macht van het
woord (De zonden van de tong, Jac. 3: 1-12). Het feest van Jacobus valt op 1 mei. In het vierde hoofdstuk van Eva
wordt het 1 mei-feest beschreven: tijdens dit feest wordt het thema van de seksualiteit expliciet aan de orde ge-
steld; daarbij gaat het vooral om de manier waarop daar over gepraat wordt. Het visioen van Hadewijch wijst niet
alleen naar Apocalyps 8 maar ook naar Wijsheid 5:1-5 de tekst van het epistel van de feestdag. De tekst luidt: 1.
Dan zal de rechtvaardige daar met grote vrijmoedigheid staan tegenover degenen die hem verdrukt hebben en die
zijn inspanningen waardeloos vonden. 2. Als zij dat zien zullen ze verbijsterd worden door hevige schrik en ver-
steld staan om die onvoorziene redding. 3. Vol spijt zullen zij tot elkaar zeggen en in hun benauwdheid zullen zij
zuchten: ‘dat was de man om wie wij eens gelachen hebben en op wie wij onze spotlust hebben botgevierd, 4. wij
dwazen! Zijn leven beschouwden wij als waanzin en zijn dood als smadelijk. 5. Hoe bestaat het: nu wordt hij on-
der Gods zonen gerekend en heeft hij zijn aandeel onder de heiligen! 
199 Weergave van de tekst van Hadewijch: Willaert/Dros 1996.
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Hadewijch (vierde visioen)

Binnen der epistolen (4). Het epistel is Wijs-
heid 5:1-5: ‘Dit was nu de man om wie wij
eens gelachen hebben.’

Kies van desen ii hemelen … (46-47) (Visio-
naire kiest niet)

Van binnen mi wardic doe al opghetect in den
gheeste. (7-8)

Hadewijch beschrijft een toestand van ‘inden
gheeste’ zijn.

Stilte (Een engel zorgt ervoor. Zeven slagen
met zijn vleugels: na elke slag komt er meer
stilte) (16 vv.)

Een inghel berrende. (13)

Eva

De steeds herhaalde zin van Marius: ‘Ik moet
om je lachen’ (p. 178, 186. Het gaat hier echter
wel om een ander soort lachen dan in Wijs-
heid.) 

Ik wil de algemene weg niet gaan (…) en daar-
om verblijdt het mij bovenmate dat het mor-
gen al onherroepelijk wordt.(P. 181). (Eva
kiest niet)

Honderd levens zijn in mij herleefd, ik ben
opgestegen in mijzelf als een vloed, (…). (pag.
177)

Eva spreekt over ‘waan’ (p. 173), ‘droom’ (p.
174).

...we zijn alleen in stilte en verlatenheid, al-
leen met zee en zon. De verlatenheid, de een-
zaamheid, van die oude droom, we gaan
elkaar nu eindelijk onze geheimen toever-
trouwen (p. 179).

En het licht is doorgebroken, en mijn gezicht
gloeit om wat ik plotseling te weten ben ge-
komen (p. 181). / En omdat dit tot-vandaag



Het bovenstaande maakt duidelijk dat Van Bruggen bekend was met het werk van
mystieke schrijvers en waarschijnlijk ook met dat van Hadewijch. Zij heeft hun
mystiek idiolect en de daarbij behorende wijze van denken zeker bestudeerd, maar
het wordt niet duidelijk hoe Van Bruggen de historische Hadewijch zag. Het ge-
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Wonderendere ende derre gruwelendere 
(39-40)
(Dit is zg. tremor fascinans: huiver voor het
goddelijke)

Du ombekinde alle dinen houden ende dinen
wedersaken … (44-46)

Du mi met dijnre volcomenheit heves afghe-
daen al mine nederheit daer ic bi twifelde …
(57-58)

Ende alle die verstilt waren van haren lope:
mane, sonne, sterren, troen, ende alle die ghe-
openbaert waren te dien oerconde te sine:
(64-66)

ii conincriken die verwoest waren (76-77)

Die anxt ende die quale hoese ons alsoe ge-
noech ghewerken soude met alsoe ghebreke-
leken seden alse de hare sijn ende haerre over-
soete haeste met erenster begherten dat sijt
emmer wesen wilt sonder ontbliven wat soe
dat cost, ende dan wedervallende in mesda-
den diese doemen ende onthopen doen, si die
soe gherne edel bleve ende sonder vlecke na
ons beide ghelijc ende hare selven daerbuten
ghevoelt met al haren vonnessen. (109-117)

Haer vierde werc ende dat alremeeste datse in
ons volleiden sal, dats derven van onser soeter
naturen die onser ghelijc van anderen ghe-
voelt, ende die kinnesse ende dat smaken dat
wi in ons selven twevoldech van hare hebben,
ende si onvolwassen dies derven moet diense
boven al moet minnen, ende alse alle demster-
heit daerane hebben. Dat sal hare werc sijn,
daerse ons mede ghenoech margen hare sel-
ven volbringhen sal. (120-129)

onbegrepene, onverteerde nu plotseling op-
gaat, als een vlam, in de Totaliteit …

Het drijft mij de gelukzaligheid in, het doet
mij huiveren … (p. 186.)

(Eva wordt niet begrepen door haar omge-
ving en krijgt verkeerde adviezen en signalen)
Anderen zouden ons drijven op die weg …
(p. 181).

Mijn schaamte niet langer, geen schaamte lan-
ger, omdat dit en dat enerlei is (p. 187).

Tot de onzichtbare koren uit een zucht her-
boren werden en het aanzwellende koraal de
ruimten vulde onder de verduisterde gewel-
ven: (p. 187)

Als het onherroepelijk is (p. 186).

Ik zal handenwringend snikken, bitter zal ik
snikken, en het herroepen als het onherroepe-
lijk is (p. 186).

Exaltatie … maar ook exaltatie is functie. Ik
voel ook wel, dat dit instorten zou, en daarom
verblijdt het mij bovenmate dat het morgen al
onherroepelijk wordt (p. 181).



vecht tussen twee werelden, ‘de tweeërlei orde’ zoals Van Bruggen schrijft, (p. 184)
van ‘ongedoofde koortsen, ongestilde driften, oningeloste beloften … het ontast-
baar verlangen naar wat geen naam en geen gedaante heeft (…)’, doet denken aan
Hadewijch in de beschrijving die J. Prinsen in zijn literatuurgeschiedenis van haar
gaf.200

Carry van Bruggen heeft in Eva het beeld van een fin de sièclevrouw geschetst,
zoals we haar ook aantreffen bij Nederlandse schrijvers als Couperus en Emants.
Zij heeft zich daarbij laten inspireren door in die tijd bestaande beelde van middel-
eeuwse mystici. Het zou kunnen dat ze daarbij ook aan Hadewijch heeft gedacht.

3.7 Abraham Eliazar van Collem, God een gedicht

Tussen de nagelaten notities van Marie van der Zeyde voor haar proefschrift201

vond ik een exemplaar van de bundel God een gedicht202 uit 1930 van Abraham van
Collem (1858-1933). Van der Zeyde had daarin de pagina’s 38 en 39 gemarkeerd. Ze
deed dit, mag men aannemen, vanuit de overtuiging dat Van Collem, zonder haar te
noemen, Hadewijch beschrijft en aan het zeventiende strofische gedicht refereert. 

Van Collem is een van de wat minder bekende dichters uit het fin de siècle. Hij
was bevriend met onder andere H. Roland Holst en H. Gorter. Zijn dichtwerk
kenmerkt zich vooral door opstandigheid, vast vertrouwen in het communisme en
een anti-christelijke instelling, maar in zijn latere bundels komt ook een sterk mys-
tiek pantheïsme naar voren. In God, een gedicht, zijn laatste werk, zoekt een ‘ik’-fi-
guur God en al zoekend spreekt hij ook tegen hem. Het door Van der Zeyde ge-
markeerde tekstfragment is een reactie op een gedachte die een pagina eerder
uitgesproken wordt: ‘… ik bedacht, misschien / is er nochtans van God’s bestaan in
ons / Diep weggescholen eene mogelijkheid,/ Er is een stil gezang, een toegeloopen /
En dan weer van ons wijkende verschiet, / Er is in ons de buiging van een lied / Dat
worden wil en nog geen woorden weet (…)’. Het door Van der Zeyde gemarkeerde
fragment luidt:

Er is de mogelijkheid …
De hooge Vrouw, zij is nog niet verschenen,
En gij verwacht haar –, om u henen,
Leeft d’avondlucht haar oude kleuren uit,
Gij zijt verstild. – Gij wacht uw jonge bruid,
Haar zonnende gezicht, haar fijn gerucht,
Zij is uw heil, zij is voor u de vrucht
Waarin gij u begeven wilt, zooals de bij
Diep zingend in de kelk der akolei;
Zij is uw heftig, uw hartstochtelijk begeer
Zij is voor u het zijnde, niets is meer;

200 Bijvoorbeeld Prinsen 1916, p. 118-119.
201 Aan deze dissertatie wordt uitvoerig aandacht besteed in het hoofdstuk over Verwey als criticus.
202 Amsterdam 1930.
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Zij heeft u van uzelven losgemaakt,
En geeft zich aan u terug, wanneer gij raakt
Haar wangen aan, haar bevend lippenpaar,
Zij zegt u, dat gij zijt alleen van haar;
En zij bezit u, – en dan plotseling
Neemt zij zich van u weg, en wordend vreemd,
Verliest zij zich binnen een vluchtend iets,
Dat van u beiden is een wolk, het vluchtend iets,
De geur, de stijging, het stil vlammend bosch,
De wemeling, waarin gij beiden los
Gij van uzelven u tezamen vindt
Binnen een wereld waarin zal ontstaan
Uw beider wezen tot nieuw voortbestaan,
Een nieuwe mensch, een nieuwe werkelijkheid,
Een hoogere … Er is de mogelijkheid.’

Het fragment begint en wordt afgesloten met de woorden ‘de mogelijkheid’. Die
mogelijkheid is er echter niet zozeer voor de mensen, maar voor God, die een
schepping van de mens is. De hartstochtelijke begeerte en het moeten loskomen
van het zelf, worden vooral vanuit God beschreven. En het is niet zozeer de mens,
die zich na een ontmoeting verlaten voelt door God, maar God die ervaart dat de
mens zich terugtrekt. De ‘hooge Vrouw’ ontmoet God in een wolk, waarin zij
beiden, los van zichzelf, elkaar ervaren om tot een nieuw bestaan, een nieuwe
mens te komen. Zo wordt de vrouw middelares tussen God en mens en een moge-
lijkheid voor God om zich in een nieuwe werkelijkheid kenbaar te maken. De
vrouw wordt afgebeeld, zoals we haar ook bij Hadewijch vinden, als bruid. Er is
de overgave, de hartstocht, de eenwording en, zoals in het 17de strofische gedicht,
de symboliek van de wolk. Het is voorstelbaar dat Van der Zeyde hier Hadewijch
herkende.

3.8 Jaap van Gelderen, Hadewijch, dramaties gedicht in vijf bedrijven203

In 1923 verscheen in Groot Nederland204 in twee afleveringen Hadewijch, drama-
ties gedicht in vijf bedrijven van Jaap van Gelderen (1887-1943).205 Informatie over
de auteur bleek moeilijk te vinden206 en ik vond nergens een bespreking van het
dramatisch gedicht. 

203 In Groot Nederland 21, Bd. 1 (1923), p. 513-543 en 646-682. 
204 Voor zover ik kan nagaan is het gedicht niet in boekvorm verschenen.
205 Ten onrechte menen Lewis/Willaert/Govers dat de auteur Dop Bles (Parysche verzen, Bussum 1923) de-
zelfde persoon was als J. van Gelderen. Berlin 1989, p. 381.
206 Behalve gedichten vond ik wat brieven naar aanleiding van zijn poëzie, o.a. aan W. Kloos en A. Verwey. Van
Gelderen vertaalde Horatius’ gezangen (Amsterdam/Antwerpen 1933; een gedeelte werd al eerder gepubliceerd in
Groot Nederland (1922, i ts. 23/1930 ii ts. 23) gepubliceerd en de eerste ode verscheen ook in Muziek der spheren I,
De oudheid, bijeengebracht door A. Wagenvoort, Utrecht 1944. Hij publiceerde zijn gedichten in Forum (1932-1934).
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Het verhaal speelt zich af in een kloostergang, die naar de cellen van de nonnen
leidt. In de middelste cel woont Hadewijch, hun abdis. Wanneer de non Benedicta
heimelijk haar minnaar Ludolf ontvangen heeft, komt Hadewijch hem in de gang
tegen. In extase verwart zij hem echter met haar hemelse bruidegom. Hij maakt
daar misbruik van en stuurt vervolgens ook zijn vrienden en de Jood Nathan naar
haar toe. Als Hadewijch als gevolg hiervan een kind krijgt, beschouwt zij dit als het
kind van haar hemelse bruidegom en de vele wonderen, die zich vervolgens vol-
trekken, ziet zij als bewijs daarvan. De kloosterlingen gaan daarin mee, totdat Ha-
dewijch zelf aan het heilige van de gebeurtenissen gaat twijfelen. Als dan de wonde-
ren ophouden, wordt ze door haar eigen nonnen van toverij207 beschuldigd en
gekruisigd.208 Intussen wordt de sfeer in het klooster steeds grimmiger; aan het ein-
de van het gedicht wordt de omgeving van Hadewijch afgeschilderd als een verblijf
in de hel.

Dit gedicht, dat ongetwijfeld als Gesamtkunstwerk bedoeld is getuige de ballet-
ten, de uitvoerige beschrijvingen van kostuums, muziek en dekor, heeft een ver-
haallijn die voor de lezers moeilijk is vast te houden door de vele zijwegen en mo-
tieven. Het taalgebruik draagt daar toe bij: het rijm is vaak gekunsteld (‘satan’ rijmt
bijvoorbeeld op ‘braadpan’) en de woordkeuze ingewikkeld, terwijl het ook op
veel plaatsen aan dat van de historische Hadewijch refereert. Het belangrijkst voor-
beeld van dat laatste is het steeds terugkomend woord Minne. En zoals de histori-
sche Hadewijch in haar gedichten speelt met de seizoenen, zo zegt bijvoorbeeld de
Hadewijch van Van Gelderen in het eerste bedrijf (tweede tafereel):

Wel lieflik, lieflik is ’t gekwinkeleer, –
veel vooglen komen kwinklen in de beemden – 
Rauw was de winter en ruw
Het jaar is nieuw en luw
Wát vogel kwinkelt, kwinkelt voor een vreemde?

Een ander voorbeeld is te vinden in het gebruik van de term genade, in het tweede
tafereel van het eerste bedrijf.

Niet ik won wat Gij gaaft –
Gij zijt de bron die laaft
En Minne was Genade wen zij daalde.

Dit doet denken aan: ‘minne (…) U slaghe sijn mi ghenoech ghenade’ (sg. 45, 34-
35) of ‘… in hare ghenaden staen si: die sonne, die mane, die sterren.’ (sg. 12, 69)
Ook: ‘Sine doe mi saen ghenade’ (sg. 39, 69. Si=minne). Zo zijn er talloze voorbeel-
den te vinden. Van Gelderen gebruikt veelvuldig de begrippen ‘licht’ (‘Lichtval van

207 Letterlijk zo genoemd, o.a. in vs. 1543. 
208 Het beeld van de gekruisigde vrouw komt voor bij Louis Couperus (in Xerxes, of de hoogmoed in Verza-
melde werken XI, Amsterdam/Antwerpen 1953, p. 38) en we zien het eveneens in de schilderkunst bijvoorbeeld
bij Félicien Rops (1878) La tentation de Saint-Antoin, Albert von Keller (1844-1920) Moonlight en op twee teke-
ningen van Han van Meegeren: Het offer der vrouw (1916) en Uit de diepten (z.j.). 
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Minne’) en ‘het woord’ (‘om elk lichtend Einde waait het woord!’). De tekst is deels
gebaseerd op het werk van Hadewijch maar daarnaast ook op het ingewikkelde
Parsifal-verhaal zoals Richard Wagner dat voor zijn opera heeft gebruikt. Verder
kan men er verwijzingen naar andere Wagnerverhalen, klassieke drama’s (Bacchan-
ten), de bijbel en Vondel (Lucifer) in aantreffen. De sfeer en schrijfstijl doen denken
aan toneelstukken van A. Jolles, zoveel jaren eerder209 zoals Een koning (1891; over
koning Salomon), Het eerste spel van Michaël den aerts-engel (1892) en Het
vrouwken van Stavorn (1894).

De Hadewijch in het dramatisch gedicht lijkt als persoon niet erg op de Hadewij-
ch die uit de middeleeuwse geschriften naar voren komt. Dat Van Gelderen zijn
Hadewijch abdis liet zijn, past nog binnen het beeld dat velen in zijn tijd van Hade-
wijch hadden, maar verder lijkt zij eerder een karikatuur van de middeleeuwse
mystica. Zij geselt zich om haar bruidegom te behagen. Zij is permanent in staat van
vervoering en staat geen moment met beide benen op de grond, zelfs niet als moe-
der van een kind. Nergens heeft zij in de gaten wat er zich in het dagelijks leven af-
speelt; zij beweegt zich als een slaapwandelaar door de wereld van het gedicht. Dat
er misbruik van haar wordt gemaakt, ontgaat haar. Deze Hadewijch lijkt meer een
symbolische figuur, dan een mens van vlees en bloed.

Van Gelderens beeld van Hadewijch berust op een combinatie van het beeld van
Hadewijch in de literatuurgeschiedenis van Prinsen en de vrouwenbeelden uit de
kunst van zijn eigen tijd. Ik laat een vergelijking van twee teksten van Van Gelderen
en fragment van Prinsen volgen:

(Nathan komt uit de cel van Hadewijch)
‘Help Rolf! Heer Ludolf, Help!
de vlammen! Help!
De slangen braken vuur 
In ’t hol van Satan, help!
de tekens aan de muur
zijn groene tongen – 
daar is geen vrouw, daar zoogt een draak haar welp –‘ (Tweede bedrijf, tiende tafereel).

(De koning spreekt het vonnis over Hadewijch uit)
Wel gruwlik is de schuld van deez’ abdis geweest
die kuisheids eden brak in d’armen van het Beest
en ’t Godgewijde oord verpestte van zijn stank –
die aan des Hemels licht de helleteelt dorst baren –
dus hebbend lijf en ziel en ’s Heren wet geschonden,
’t bestond haar toverij als heilsleer te verkonden

209 Amsterdam, z.j. Over A. Jolles verscheen A. Bodar, De schoonheidsleer van André Jolles (Amsterdam
1987) en A. Jolles (1874-1946) ‘Gebildeter Vagant’ brieven en documenten bijeengebracht, ingeleid en toegelicht
door W. Thys, Amsterdam/Leipzig 2000. Jolles was een van de meest spraakmakende Nederlandse intellectuelen
van de eerste helft van de twintigste eeuw. Sinds het begin van de jaren tachtig en met name na de publicatie van de
correspondentie met J. Huizinga met wie Jolles bevriend was, is de wetenschappelijke en publieke belangstelling
voor zijn werk toegenomen. Het werk van Thys geeft een beeld van hem aan de hand van voornamelijk ongepu-
bliceerde brieven van en aan Jolles.
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dat in haar duivelsnest de lichtverleide scharen
vervielen aan het vuur, lijk vogelen vergaan
aan ’t lokkend bakenlicht, waar zij te pletter slaan. (Vijfde bedrijf, derde tafereel).

‘Wie zich in het werk van Hadewijch verdiept, maakt een langen onderaardschen
tocht door geheimzinnige holen, langs grillig verlichte kristalformaties, die in duis-
tere hoeken opflitsen in parelmoerschittering, langs spookachtig ruischende zwarte
wateren, langs donkere afgronden, waarboven gierige grijparmen zich uitslaan naar
ijle schimmen; schrijnend schuren de sombere klaagtonen, de wanhoopsgillen
langs dreigende rotsgevaarten.’210

Wat Van Gelderen met zijn ensceneringen precies probeerde uit te drukken, is
niet duidelijk. Vaak hebben ze het karakter van een ritueel, waarbij ‘het Wonder’
centraal staat, bijvoorbeeld aan het einde van het derde bedrijf: 

O Weelde van ’t weldadig Wonder
O Kindeke dat leeft!
Aan Heden’s koepel beeft
Een rulle nagalm van een verre donder
en vloeit als licht langs neevlen van albast –
wat was’t? wat was ’t?
dat in het zevend zijgen rillend trilt?
O, in het Nu is ’t àl sereen verstild –
van ’t Nu is alles wonderlik geraakt 
en wil dús blijven –
wát wil het lieflik Zijn verdrijven
wijl ’t Wonder waakt? 

Van Gelderen liet zich ook door Albert Verweys gedichten over Hadewijch inspi-
reren. Zo gebruikt hij het beeld van het schaduwloos licht, evenals Verwey (in ‘De
liederen van Hadewych) en vond ik bij hem de zin ‘verbroken ligt aan scherven 
’t Licht’, wat toch wel erg lijkt op het motto uit de bundel van Chr. Huygens: ‘De
weg van het licht is een opeenhoping van verbroken evenwichten’ in Verweys bun-
del De weg van het licht uit 1922. 

Met zijn Hadewijch heeft Van Gelderen het de lezer niet makkelijk gemaakt. Het
is waar dat veel elementen uit zijn Dramaties gedicht makkelijk te traceren zijn,
maar een goedlopend verhaal is het niet geworden. Het is eerder een verzameling
motieven uit bestaande kunstwerken, rondom een Hadewijch als personificatie van
(misleide) hartstocht en zinnelijkheid. 

3.9 Samenvatting

In literaire werken van het fin de siècle die geïnspireerd zijn door de verschillende
eigentijdse opvattingen van ‘mystiek’, ontstonden figuren die doen denken aan de

210 Prinsen 1916, p. 118-119.
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Hadewijch zoals zij ook uit verschillende interpretaties van die tijd naar voren
komt. Dit beeld van de mystieke vrouw is nog versterkt door de grafische en pic-
turale vormgeving van de neo-mystiek in de jaren 1890-1900 en later, bijvoorbeeld
in de gestyleerde litho’s van G. Minne en Ch. Daudelet, onder andere als illustraties
bij werk van Maeterlinck en Toorops boekomslagen voor Couperus.

De onduidelijkheid die daarbij aan het begin van de vorige eeuw bovendien be-
stond over persoon en werken van Hadewijch zelf, maakt dat haar sporen in de lite-
ratuur wel heel moeilijk te traceren zijn. Toch meen ik haar af en toe te herkennen
als symbool van de reine, mysterieuze vrouw, als symbool voor verwaarloosde sek-
sualiteit of als verleidelijke, geperverteerde vrouw. Bij deze beelden gaat het even-
wel niet om een uitgesproken voorstelling van de Hadewijch van de middeleeuwse
geschriften, maar om een vrouw die op grond van kenmerken die ook aan Hade-
wijch worden toegeschreven, door haar geïnspireerd zou kunnen zijn. 

Alleen bij Van Gelderen wordt Hadewijch met name genoemd en uit de context
blijkt ook dat de middeleeuwse Hadewijch uitgangspunt van zijn rijmdrama is. Zij
wordt daarbij echter voorgesteld als icoon van misleide hartstocht en zinnelijk-
heid. 

In Van Eedens Van de koele meren des doods zou de droomgestalte Hadewij
geïnspireerd kunnen zijn door Hadewijch als symbool voor de verwaarloosde
seksualiteit in het onbewuste ik van de hoofdpersoon. In De vrouw in het woud
van H. Roland Holst is de ik-figuur iemand met hooggestemde verwachtingen,
visioenen en dromen, die zich van beelden bedient die ook in Hadewijchs werk
voorkomen. Het beeld van de wolk die optrekt, zou bijvoorbeeld aan haar 17de

strofische gedicht ontleend kunnen zijn. Het is mogelijk dat Hadewijch Carry van
Bruggen inspireerde bij haar roman Eva, R. Roland Holst in Overpeinzingen van
een bramenzoeker en A. van Collem in God, een gedicht. In Eva kan Hadewijchs
mystiek handelen en beleven uit het vierde visioen herkend worden, zonder dat
zij als persoon een plaats in de roman heeft. In Overpeinzingen van een bramen-
zoeker bemiddelt een mysterieuze vrouw, die eigenschappen van Hadewijch
heeft, tussen twee, naar het lijkt in elkaar overlopende, werelden. Zij is daarbij ob-
ject van het verlangen van de ik, maar lijkt er af en toe ook mee samen te vallen,
zoals de historische Hadewijch met Minne. In God een gedicht lijken de mens en
God van plaats gewisseld te hebben en is het een vrouw die hen verbindt. De
auteur gebruikt daarvoor beelden en symbolen uit het werk van de historische
Hadewijch.

Hoewel Hadewijch in geen van deze werken met naam genoemd wordt, hebben
de vrouwen erin een aantal eigenschappen met haar gemeen. Daarbij gaat het echter
om verschillende eigenschappen, waaraan niet altijd een eensluidende opvatting
over Hadewijch en haar werken ten grondslag ligt.

Natuurlijk bestonden er meer teksten van middeleeuwse mystieke vrouwen,
maar die van Hadewijch werden door velen hogelijk gewaardeerd om hun literaire
verdiensten en waren ook verreweg het bekendst. Mogelijk bestond bij een aantal
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auteurs echter te veel onzekerheid over de status ervan om direct naar Hadewijch te
verwijzen. Ook Albert Verwey, die goed op de hoogte was van de letterkunde van
zijn tijd, heeft zich ongetwijfeld gerealiseerd hoe complex er over haar werd ge-
dacht. Zijn opvatting over Hadewijch en de aard van haar geschriften was dan ook
niet steeds dezelfde, zoals het vervolg van deze studie duidelijk zal maken.
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1 Een Introductie

1.1 Inleiding

Albert Verwey verdiepte zich in het werk van Hadewijch vanuit zijn houding ten
opzichte van de kunst van zijn tijd, zijn poëticale opvattingen en zijn persoonlijke
ideeën over religie en mystiek. Over deze drie zaken had hij uitgesproken ideeën.
In zijn studie Dáár was de bron, De Beweging van Tachtig in de ogen van Albert1

Verwey hield L. Custers zich vooral bezig met de eerste twee. Zijn onderzoek zet
uitvoerig de Verwey van na de Beweging van Tachtig in de schijnwerpers, de Ver-
wey om wie het in deze studie gaat.2 Vóór die tijd heeft hij zich namelijk, voor zo-
ver uit bronnen valt af te leiden, niet met Hadewijch beziggehouden. 

Custers maakte gebruik van artikelen en beschouwingen die Verwey tijdens zijn
leven gepubliceerd heeft, maar ook van een groot aantal ongepubliceerde teksten,
die hij ten dele in zijn studie heeft opgenomen. Hoewel Custers niet de enige is die
zich met de werken van Verwey na 1889 heeft beziggehouden, is juist zijn werk
voor deze studie van belang, omdat het op overzichtelijke wijze aanknopingspun-
ten biedt voor Verweys geschriften over Hadewijch in relatie tot ander werk van
zijn hand in de verschillende fasen van zijn leven. 

Verweys opvattingen met betrekking tot religie, waarden en normen werden in
verschillende studies besproken, onder andere door J. van Aart, J.D.F. van Halse-
ma, R. Henrard, S. Thissen en in de al eerder genoemde studie van L. Custers.3

Deze paragraaf begint met een korte levensschets van Albert Verwey. Vervol-
gens wordt het literair concept besproken waarvan hij zich na de Beweging van

1 Maarssen 1995.
2 Custers (1995) laat deze periode in 1894 beginnen. 
3 J.C. van Aart, Idéalisme en ‘Idéisme’, een vergelijkend onderzoek van de poëtica van Albert Verwey en die
van de ‘symbolist’ Remy de Gourmont. Amsterdam 1977. J.D.F. van Halsema, ‘Het democratisch idealisme bij
Albert Verwey’. In: H. Krop en S. Thissen, De wijsbegeerte van het fin de siècle. Rotterdam 1996. R. Henrard,
Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Onderzoek naar Spinoza op de Nederlandse literatuur. Amsterdam/Assen
1977. S. Thissen, De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907). Den Haag 2003.
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Tachtig bediende, evenals zijn visie op literaire geschiedschrijving en zijn opvattin-
gen over geloof en mystiek. De paragraaf eindigt met een samenvatting en een over-
zicht van de belangrijkste gebeurtenissen en publicaties in Verweys leven met be-
trekking tot Hadewijch en haar geschriften.

1.2 Levensschets van Albert Verwey

Albert Verwey werd op 15 mei 1865 in Amsterdam geboren als tweede in een gezin
van zes kinderen. Twee ervan stierven jong. Zijn vader had een meubelmakerij, een
al generaties bestaand familiebedrijf. In 1871 stierf zijn moeder en in 1878 zijn intus-
sen tweemaal hertrouwde vader. De jonge Albert werd opgevoed door zijn stiefmoe-
der, waarbij de grootvaders als toeziend voogd optraden. Het zou te verwachten zijn
dat hij een beroepsopleiding ging volgen, maar vanwege zijn aanleg en interesses
werd hij naar de hbs gezonden. Als 15-jarige trok hij met zijn eerste gedichten de aan-
dacht van zijn docent Willem Doorenbos, die hem in aanraking bracht met Frank van
der Goes en wat later met Willem Kloos. De zes jaar oudere Kloos vatte vriendschap
op voor de jonge Verwey en werd zijn mentor. Verwey trad toe tot het literair ge-
nootschap Flanor en publiceerde in 1882 voor het eerst in de Nederlandsche Specta-
tor. Na zijn hbs schreef hij bijdragen voor De Amsterdammer, zowel onder zijn eigen
naam als onder het pseudoniem Homunculus. Korte tijd werkte hij bij enkele effec-
tenhandelaren op kantoor, maar toen besloot hij klassieke talen te gaan studeren. Hij
moest daarvoor eerst staatsexamen doen, waar hij in 1885 echter voor zakte. In het-
zelfde jaar richtte hij met Willem Kloos, Frank van der Goes, Frederik van Eeden en
Willem Paap het tijdschrift De Nieuwe Gids op, publiceerde zijn eerste dichtbundel
Persefone en andere gedichten en tevens, in samenwerking met een collectief onder
het pseudoniem Guido, de romantische pastiche Julia. Onder het pseudoniem A. de
Mare werkte hij incidenteel mee aan het tijdschrift De Salon. In 1888 verloofde hij
zich met de jongste dochter van letterkundige en publicist J. van Vloten. Verweys
verloving met Kitty (1867-1945)4 werd mede aanleiding tot een conflict met Kloos
en leidde ertoe dat Verwey uit de redactie van De Nieuwe Gids trad. In 1890 trouw-
de hij met Kitty en zij vestigden zich op Villa Nova in Noordwijk aan Zee. Dankzij
het familiekapitaal van Kitty kon hij zich tamelijk onbezorgd aan zijn letterkundig
werk wijden. Het echtpaar kreeg zeven kinderen.

Vanaf 1893 publiceerde Verwey enkele malen gedichten in de eerste reeks van het
tijdschrift Van Nu en Straks en eveneens enkele literaire kritieken in De Kunstwe-
reld. In 1896 richtte hij samen met Lodewijk van Deyssel het Tweemaandelijksch
Tijdschrift op, dat later De XXe Eeuw zou gaan heten. Na een conflict met Van
Deyssel stapte Verwey in 1905 uit de redactie en richtte het tijdschrift De Beweging
op. In 1908 kwamen daar de filosoof T. de Boer en de econoom I. de Vooys bij, en

4 Cfr. C. van Uuden en P. Stokvis, De gezusters Van Vloten. De vrouwen achter Frederik van Eerden, Willem
Witsen en Albert Verwey. Amsterdam 2007.
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een jaar later trad ook de architect H. Berlage tot de redactie toe. In deze tijd schreef
Verwey incidenteel bijdragen voor de tijdschriften De Kroniek, De Amsterdammer
en De nieuwe Amsterdammer. Het moge duidelijk zijn dat Verwey in die jaren
gold als gezaghebbend criticus en tijdschriftleider. Daarnaast bleef hij dichter en
publiceerde een aantal bundels, onder andere De nieuwe tuin en Het brandend
braambosch. In 1914 werd hem door de Rijksuniversiteit Groningen een eredocto-
raat voor zijn poëtisch werk toegekend. 

Toen in 1919 De Beweging ophield te bestaan, begon een nieuwe fase in het leven
van Verwey. In 1925 werd hij, na een omstreden benoemingsprocedure, dankzij
een persoonlijk ingrijpen van minister J.T. de Visser van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, hoogleraar in Leiden. Die positie bezette hij tot 1935. In deze pe-
riode zagen verschillende dichtbundels het licht en publiceerde hij een aantal lite-
rair-historische kritieken, voornamelijk in het Algemeen Handelsblad en de Nieu-
we Rotterdamsche Courant. Na zijn emeritaat verzorgde Verwey in het Vondeljaar
1937 een uitgave van de werken van Vondel voor een breed publiek. Kort na de ver-
schijning daarvan, in maart van dat jaar, overleed hij onverwacht. Postuum ver-
scheen datzelfde jaar nog De roman van Heinric en Margriete van Limborch, in he-
dendaags nederlands naverteld en ingeleid door Albert Verwey.5

Verwey liet een groot dichterlijk oeuvre na, waaraan hij vanaf zeer jonge leeftijd
tot aan zijn dood heeft gewerkt. Het werk is zeer wisselend beoordeeld. Veel min-
der omstreden is de belangrijke rol die hij op het Nederlandse literaire toneel speel-
de als criticus, tijdschriftleider en mentor van talentvolle tijdgenoten en jongeren.
M. Hanot verzorgde een compleet overzicht van Verweys gebundeld en ongebun-
deld kritisch proza.6

1.3 Verweys poëtica

Kloos’ bespreking van het dichterschap van Albert Verwey in Veertien jaar litera-
tuurgeschiedenis7 is lange tijd bepalend geweest voor het beeld van Albert Verwey
in de literaire kritiek en de literatuurgeschiedenis: een degelijke, nuchtere Hollan-
der die in zijn gedichten vooral redeneert en zijn verstand laat spreken en die daar-
om eigenlijk nauwelijks de naam ‘dichter’ verdient. Willem Kloos stelde dat Ver-
wey in zijn tot dan toe verschenen werk negen stadia had doorlopen, waarbij zijn
ware aard voor de lezer steeds duidelijker werd. In feite was Verwey volgens hem
‘een calvinist, door de schoonheidskoorts bezocht.’ En in die persoon ontmoetten
elkaar twee tegenstrijdige figuren, namelijk de kunstenaar en de zedenleraar, waar-
bij de laatste domineerde. ‘Verwey schijnt meer dan ééne ziel te hebben: al kwam

5 Santpoort 1937.
6 M. Hanot, De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Met een biobliografie ‘van’ en ‘over’ het kri-
tisch werk van Albert Verwey. Gent 1957.
7 W. Kloos, Nieuwere literatuurgeschiedenis. Deel i (=derde, vermeerderde druk van Veertien jaar literatuur-
geschiedenis). Amsterdam 1904. De bespreking stond al eerder in De Nieuwe Gids van december 1889.
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maar een enkele er van tot volledige ontwikkeling, zou ’t al heel wèl zijn,’ schreef
Kloos.8 L. Custers wijst erop dat deze opvattingen in onze tijd nog steeds terug te
vinden zijn in aan Verwey gewijde beschouwingen.9

De jaren waarin Verwey als letterkundige actief was, kan men volgens Custers
ruwweg in drie belangrijke periodes met korte tussenpozen verdelen. In de eerste
plaats is er de periode van De Nieuwe Gids, die Custers van 1882 tot 1889 laat lo-
pen. Het is de tijd waarin Verwey, aanvankelijk in De Amsterdammer en vanaf
1885 ook in De Nieuwe Gids, de literaire inzichten van de generatie van Tachtig aan
de Nederlanders presenteerde. De tweede periode loopt van 1894 tot 1919. Dat is
de tijd waarin Verwey samen met Van Deyssel het Tweemaandelijks Tijdschrift/De
XXe Eeuw redigeerde en na 1905 De Beweging. De derde periode, van 1925 tot
1935, is die van Verweys hoogleraarschap. In al deze periodes schreef hij poëzie,
maar in de eerste periode domineerde de ideologie van Tachtig, in de tweede die
van Verwey zelf en in de derde zijn professoraat.

In de eerste periode waren Verweys levensbeschouwing en zijn poëticale opvat-
tingen nauwelijks van elkaar te scheiden; ‘schoonheid’ was het ideaal waar ieder mens
naar moest streven. Voor de dichter was ‘gevoel’ veel belangrijker dan ‘verstand’ bij
het tot ontwikkeling komen van een kunstwerk. Eigen waarneming werd uitgangs-
punt en het belangrijkste criterium voor beeldspraak was originaliteit. De schrijvers
van de generatie, die zich de Beweging van Tachtig gingen noemen, vonden de kunst
van voorgaande generaties voor het grootste gedeelte onbelangrijk. Zijzelf maakten
pas echt kunst. Hun poëzie werd niet meer vanuit didactische oogmerken geschre-
ven, maar diende als middel om hartstocht en emotie weer te geven. Shakespeare,
Keats en Shelley waren daarbij grote voorbeelden. In de kritieken en beschouwin-
gen van Verwey uit die tijd komen deze opvattingen ook terug, maar hij ging steeds
meer eigen accenten leggen. Hij verwierp een speciale ‘dichterlijke taal’, maar bena-
drukte dat de dichter zich zorgvuldig en zuiver diende uit te drukken en steeds moest
teruggrijpen naar de oorspronkelijke betekenis van de woorden zonder gebruik te
maken van conventionele uitdrukkingen. Ook wees hij op het belang van regelkri-
tiek: een criticus moest in een gedicht dat hij als geheel niet geslaagd vond, toch re-
gels aanwijzen die de moeite waard waren, om op die manier de lezers gevoel voor
schoonheid bij te brengen. De jonge Verwey ging in deze tijd literatuurgeschiedenis
bestuderen, om op grond van de treurige staat van de gevestigde literatuur te kunnen
verklaren waarom de vernieuwingen die de Beweging van Tachtig bracht, belangrijk
en noodzakelijk waren.10 Eind 1888 verliet hij de redactie van De Nieuwe Gids en ge-
durende enkele jaren kwam hij nauwelijks tot het schrijven van kritieken of essays. 

Met het tijdstip waarop hij er weer mee begon, laat Custers de tweede periode
van Verweys letterkundige ontwikkeling beginnen. Verwey schreef nu vanuit een

8 Kloos 1904, p. 140.
9 L. Custers, ‘Albert Verwey’. In: Kritisch literair lexicon. Augustus 2005, p. 22.
10 Custers 1995, p. 16.
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nieuwe, eigen levensvisie, waarbij het Spinozistische getinte begrip ‘Leven’ centraal
stond. In dit ‘Leven’ zag hij de goddelijke kern, die in alle stoffelijke en onstoffelij-
ke zaken aanwezig was en waardoor de mens in verbinding kon komen met het
eeuwige en onvergankelijke goddelijke in (en niet boven) de natuur. Deze overtui-
ging had grote gevolgen voor Verweys poëtica, want het ging hem niet langer om
het verwoorden van (zintuigelijk waarneembare) ‘schoonheid’. De dichter moest
nu in taal de zichtbare werkelijkheid transformeren tot vormen waarin het ‘Leven’
zich zou kunnen openbaren en daarvoor moest hij (en moest iedere kunstenaar) be-
schikken over het vermogen van de ‘verbeelding’. Verbeelding ging in Verweys
poëtica de plaats innemen van het ‘gevoel’.11 Deze nieuwe levensvisie van Verwey
bepaalde niet alleen zijn poëtica, maar ook het beeld dat hij zich voortaan zou vor-
men van de Beweging van Tachtig. Custers stelt dat Verwey voor een belangrijk
deel de termen die hij na 1893 gebruikte om de vernieuwing in de Nederlandse lite-
ratuur te typeren, aan deze visie ontleende. De strijd die de Tachtigers hadden ge-
voerd tegen de retoriek van voorgangers en tijdgenoten, zag hij nu als onderdeel
van een groter geheel, als uiting van een nieuwe geest die het hele Nederlandse le-
ven na 1880 had doortrokken. Hij beklemtoonde herhaaldelijk het religieuze ka-
rakter van die beweging, waarbij het traditionele christendom was vervangen door
de verheerlijking van het ‘Leven’, en wees op de overgang van verstarring naar be-
weging, van traditie naar nieuwe inzichten en van onechtheid naar waarheid en eer-
lijkheid. Verwey meende dat deze beweging een bovennationaal, Europees karak-
ter had, waarvoor al eerder in andere Europese landen, lijnen waren uitgezet via
Spinoza naar Goethe, Rousseau, de denkers van de Franse revolutie en Shelley, en
vanuit de Nederlandse traditie onder andere Vondel en Potgieter.12

De rol van de Beweging van Tachtig en De Nieuwe Gids werd aanvankelijk over-
genomen door het Tweemaandelijks Tijdschrift/De XXe Eeuw, dat echter na 1900
de principes van Tachtig uit het oog verloor. Van toen af was De Beweging de voor-
naamste vertolker van die idealen. Het beeld dat Verwey er na 1894 van schetste,
ging steeds meer samenvallen met zijn eigen optreden in de Nederlandse letterkun-
de, vooral in de periode van De Beweging, omdat dit tijdschrift aanvankelijk werd
beschouwd als reddingbrengend in de culturele chaos die heerste tussen 1890 en
1905. In De Beweging probeerde Verwey een getrouw beeld te geven van de ver-
schillende gangbare literaire ideologieën van zijn tijd, die hij waar mogelijk met el-
kaar trachtte te verzoenen. Daarbij bleef geen enkele overtuiging uitgesloten die
een bijdrage betekende tot ‘verwerkelijking van de Geest, die aan het streven van de
mens naar een betere wereld ten grondslag ligt.’13 Ook zette hij zijn verdediging
van dichterlijke standpunten voort, nu niet meer als een gemeenschappelijke strijd
van een aantal jongeren, maar vanuit zijn eigen ideeën. 

11 Custers 2005, vooral p. 329-330.
12 Custers 1995, p. 110-113. 
13 R. Henrard, Wijsheidsgestalten in dichterwoord. Assen 1977, p. 188.
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In de derde periode, van 1925 tot 1935, domineerden Verweys colleges en zijn
hoogleraarschap. Daarnaast bleef hij artikelen en poëzie schrijven. Hoewel Verwey
zijn veertigjarig werk als één geheel beschouwde, vertelde hij in zijn colleges dat
zijn poëzie blijvend veranderd was na de Beweging van Tachtig. Het ontstaan van
het gedicht Cor cordium (1886) zag hij als het begin.14 De verandering, die het ge-
volg was van een omslag zowel in zijn levensbeschouwelijke als in zijn poëticale
opvattingen, kwam er op neer dat schoonheid als belangrijkste beginsel had afge-
daan en voor een belangrijk deel werd vervangen door het door hem aanvankelijk
zo genoemde ‘zedelijkheids-beginsel’, waarbij in plaats van schoonheid geestelijke
waarden voorop stonden. Verwey handhaafde een deel van de verdiensten van de
Beweging van Tachtig, waaronder de waardering voor de individualiteit van de
kunstenaar als vertolker van een algemene en bovenpersoonlijke geestelijke ‘idee’,
maar hij wilde ook nieuwe richtingen een kans geven. Het ging daarbij om nieuwe
elementen als mystiek, katholicisme, de invloed van de middeleeuwen en het opko-
mende socialisme. 

In 1886 verscheen de brochure Over literatuur (de heer Frans Netscher) van Lo-
dewijk van Deyssel. Hierin wees Van Deyssel op een andere, nieuwe richting in de
letterkunde: het sensitivisme. In deze kunststroming, die onder andere voortkwam
uit het samenvloeien van naturalistische prozatheorieën met de opvattingen van de
dichters van Tachtig stond de door verhevigde waarneming veroorzaakte aandoe-
ning van de kunstenaar centraal. In zijn opstel Toen De Gids werd opgericht …’
theoretiseerde Verwey over de beoogde wisselwerking tussen naturalistische pro-
zaschrijvers en stemmingsdichters, maar zijn houding was daarbij ambivalent. Hij
verwachtte dat de prozaschrijvers zich zouden laten leiden door de artistieke uit-
gangspunten van de stemmingsdichters, maar had weinig interesse voor de kenmer-
ken van sensitivisme, zoals Van Deyssel die beschreef. Wel was Verwey korte tijd
gecharmeerd van de sensitivistische poëzie van Herman Gorter, zoals bijvoorbeeld
blijkt uit zijn eigen bundel De dingen, die hij echter voor publicatie terugtrok,15

toen hij tot de conclusie was gekomen dat het sensitivisme een doodlopende weg
was. Van toen af kon de daaruit ontstane poëzie zijn goedkeuring niet meer weg-
dragen. De rest van zijn leven zou Verwey een gereserveerde houding aannemen als
dichters in hun werk (gedeeltelijk) invloed toonden van Gorters experimenten.
Custers noemt in dit verband gedichten van J.H. Leopold, H. Roland Holst-van
der Schalk, P.C. Boutens en K. van de Woestijne. 

Verwey beoordeelde poëzie van toen af naar de mate waarin ‘innerlijke verbeel-
ding’ er de basis van was. Als gedichten alleen maar het gevolg waren van een enke-
le ‘zintuigelijke aandoening’ voldeden ze niet aan zijn maatstaven. Hij legde ver-
band tussen de steeds populairder wordende kunst van de ‘zin en de zenuw’ rond

14 L. Custers, ‘Toen werd ik sterk; maar hem deê ’t pijn. “Cor Cordium” als keerpunt in de vriendschap Kloos-
Verwey’. In: Ad Zuiderent e.a. Een rijke bron. Over poëzie. Groningen 2004, p. 76-84.
15 Pas veel later zou deze in de bundel Dichtspel, Amsterdam 1983, worden uitgegeven.
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1890 en het verval dat zijns inziens gelijktijdig intrede had gedaan in het werk van
jonge stemmingsdichters en in feite in De Nieuwe Gids. Hoewel hij uiterlijke wer-
kelijkheid als inspiratiebron van kunst afwees en daarmee de, in zijn ogen, excessen
van De Nieuwe Gids, vond hij dat het mogelijk moest zijn een balans te vinden tus-
sen de verdiensten van Tachtig en de verworvenheden van de latere generatie. Hij
bekritiseerde nu kunstenaars die volgens de heersende mode elementen uit mystiek
en symbolisme samenraapten tot een bloedeloze, tweederangs kunst en meende
zelfs schrijvers als Van Deyssel tegen deze neiging te moeten waarschuwen: ‘Het is
een veelvuldig konstateerbare dwaling, in dezen tijd van terugkeer tot innerlijke
aanschouwing, te meenen dat er aan dat innerlijk-aanschouwde nu ook niets wer-
kelijks meer mag zijn. Men heeft de werkelijkheid-alleen gezocht; men heeft er-
kend dat zij-enkel niet gelukkig maakt: nu, daar men tot de verbeeldingen bekeerd
is, verlangt men die werkelijkheid-loos.’16

Verwey maakte onderscheid tussen de ‘verfijnde zinnen-mensch’ en de ‘dichter’,
bijvoorbeeld in zijn artikel ‘Boekbeoordeeling. Verzen door P.C. Boutens’. De
‘verfijnde zinnen-mensch’ kon mooie verzen schrijven en beschikte zelfs over een
‘verbeelding’ waarmee hij afzonderlijke indrukken kon omzetten in beelden. Maar
die ‘blinde verbeelding’ ging ‘buiten den Geest om’ en de ‘van buiten komende aan-
doening’ werd geen ‘innerlijke ontroering’. Een voorbeeld van zo’n ‘verfijnde zin-
nen-mensch’ was Herman Gorter, die toch ook wel enige meerwaarde aan zijn
werk kon geven, want het ging bij hem om ‘de ontroering die hartstocht wordt, de
uiting ervan in oorspronkelijke muziek.’ Volgens Verwey ontroerden bij Gorter:
(…) ‘de zins-indrukken, en tot hartstocht toe, maar die hartstocht is niet anders dan
de essence van hun eigen toevallig saambestaan. Er ontwaakt geen van hen afge-
scheidene persoonlijkheid in hun dichter, geen idee ook, die hen vervormen zou
naar innerlijk vaste lijnen, gezien door het geestes-oog. Het gedicht blijft de schep-
ping van den blinden zinnen-mensch.’ Boutens daarentegen was er volgens Verwey
in geslaagd de zintuiglijke indrukken ondergeschikt te maken aan de ‘geest’. Zijn
poëzie was die van de ‘ziende schoonheid’ en daarmee toonde Boutens een ‘Dich-
ter’ te zijn.17

1.4 Individu en universum

Vanaf 1889 huldigde Verwey de idee dat alle kunst gebaseerd moest zijn op de rela-
tie tussen individu en universum. Het persoonlijke gevoel was daarbij even belang-
rijk als het besef deel te hebben aan een bovenpersoonlijke, allesomvattende
eenheid. Daarmee zette hij zich af tegen de kunst van de Tachtigers en hun indivi-
dualisme, maar ook tegen een louter universele opvatting van het wezen van kunst,
die vaak leidde tot gemeenschapskunst. Poëzie was voor Verwey een individuele

16 Custers 1995, p. 190.
17 In Tweemaandelijksch Tijdschrift 4, ii, 1898, p. 311-334.
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zaak, die niet met het verstand te bevatten was. Het verschil met zijn visie uit de tijd
van de Beweging van Tachtig was, dat privé-emoties aan betekenis hadden verlo-
ren. De dichter had nu tot taak het gedicht te maken tot een verschijningsvorm van
de ‘Idee’, een begrip dat bij Verwey samenviel met het religieus getinte ‘Leven’. Het
beeld en de verbeelding stonden daarbij centraal. 

Vóór 1894 speelde Verweys poëzie zich af in het spanningsveld tussen de dichter,
het gedicht en de natuur. De natuur werd daarbij gezien en bewonderd om haar eigen
schoonheid, maar ook om beelden die daarvan konden worden afgeleid. Vanaf 1894
kwam er het al genoemde ‘Leven’ bij, dat zich op een bijzondere manier tot ‘natuur’
verhield. Custers18 noemt het een ‘afgesplitst element’. Verwey richtte zich namelijk
op een geestelijke werkelijkheid, die achter de zichtbare ligt en deze doorstraalt. Een
werkelijkheid die alleen zichtbaar is voor wie daarop is ingesteld. Zo iemand was de
kunstenaar en het was zijn taak in de verschijnselen van de alledaagse werkelijkheid
te zoeken naar manifestaties van die ene centrale kracht die alles doordringt en die
daardoor individu en heelal in één levende samenhang verbindt. Die kracht, die Ver-
wey ‘Leven’, maar ook ‘het Verborgene’ noemde, was beeldloos en kon alleen wor-
den verbeeld zoals zij werkte in de alledaagse wereld, die daardoor beeld van het
beeldloze werd. In het gedicht ‘De ziener’ beschrijft Verwey zo’n kunstenaar:

De ziener19

Uw verstaan is rondom mij een moeite die ik node draag;
Want het levende zaad, het beweeglijke,
Waaruit, als ikzelf het niet weet, mijn gedachten ranken,
Is geheim en wil niet verstaan zijn.
Als ge denkt hoe ik al mijn jaren, er overgebogen,
Trachtte ‘t, tastend ernaar,
Met woorden te benaadren
En nog onvoldaan ben,
Bevroedt ge hoe ’t u zich onttrekt.
Nochtans stelt ge om mij heen uw spiegelbeelden,
Zo vastomlijnd als ik nooit waagde,
Zodat ik, bevende om mijzelf te grijpen,
Er wel naar zien moet, en haast zou geloven
Dat ik zo ben.
Maar dan wend ik me naarbinnen en vind –
Wat vind ik?
Vlottende neevlen waarin een straal schijnt
En in hun woeling
Vormt zich – een vragend gelaat – of alleen twee ogen,
Elkander gelijk, en toch twee, en daarin dalend
Zie ik aan ’t einde van een diepte
Eén vonk.
Eén sproeiende en wentlende vonk als een ster, waarin ik starend,

18 Custers 1995, p. 30-53.
19 In De legende van de ruimte uit 1926. In O.D.II, p. 299-300.
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Mijzelf ontgaande,
Verzink.
Als dan dat Oog
Zich opdoet, ziet het de Wereld.
Wat ik dan spreek
Is niet het mijne,
Maar de waarheid omtrent de Wereld.
Hoe ik ben weet ik niet,
Maar ik ben een Ziener
En zie de Wereld.

De mysterieuze vrouw uit de fin-de-siècleliteratuur is ook in de gedichten van Ver-
wey terug te vinden, bijvoorbeeld in ‘Hij en zij’, ‘De man en de zangster’, ‘De kas-
teelheer’ en ‘Het ontwaken’.20 Steeds gaat het om vrouwen die op verschillende ma-
nieren in contact komen met een hogere wereld dan de waarneembare, waardoor
zij een ander mens dichter bij zichzelf en ‘’t Al’ kunnen brengen. In ‘Hij of zij’ is zij
een vrouw die met haar geliefde de liefde in haar hoogste vorm nasteeft:

Mij ziend ziet ge u, u ziend aanschouw ’k mijn eigen,
Nu niet ’t aardse en wisselbaar verband,
Maar als een vorm, van eeuwigheid geplant,
En ontoeganklijk voor ’t afgrondlijk dreigen.

In ‘De zangster’, een gedicht waarin Verwey in feite zijn hoge gedachten over poë-
zie uitwerkt, leert de man door de zangster zijn gedachten vorm te geven met een
toon die uit het hart komt en die leidt tot een gevoel van bevrijding. ‘De kasteel-
heer’ is bezeten van een onbereikbare liefde uit zijn jeugd. Zijn bezittingen raken
steeds meer vervallen en tenslotte laat hij alles in de steek, op zoek naar de mysteri-
euze geliefde, die voor hem het echte leven betekent. In ‘Het ontwaken’ herkent de
dichter ‘het Leven’ in een vrouw. In paragraaf 2.8 van dit hoofdstuk wordt een
voorbeeld gegeven van de ‘femme fatale’ bij Verwey in het gedicht ‘Sterren’.

1.5 Korte omschrijving van de belangrijkste begrippen uit Verweys poetica

Verwey maakt in zijn werk gebruik van een eigen terminologie. Enkele begrippen
zagen we al, maar voor een goed verstaan van zijn werkwijze moeten de voornaam-
ste bijeengezet en toegelicht worden. Daarbij gaat het om de begrippen ‘Leven’,
‘Idee’, ‘Ritme’, ‘Verbeelding’, ‘Geest’, ‘Werkelijkheid’, ‘Zintuigelijke Waarneming’
en ‘Gestalte’.

Verwey schreef woorden in dezelfde betekenis zowel met een hoofdletter als met
een kleine letter, maar daarnaast wilde hij ook vaak bij een bepaald beeld met be-
hulp van hoofdletters een nuance aanbrengen, zodat dan bijvoorbeeld ‘Ritme’ iets
anders betekende dan ‘ritme’ en ‘Eindigheid’ net niet het tegenovergestelde was van
‘oneindigheid’. 

20 In O.D.II, p. 244, 247, 273 en 288.
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In Daar was de bron … gaat Custers uitvoerig in op de betekenis van de belang-
rijkste door Verwey gebruikte begrippen. Daarbij laat hij ook zien hoe Verwey ze
in verschillende functies en betekenissen toepaste. Ik geef hier een korte beschrij-
ving van de begrippen die in het vervolg van deze studie voorkomen. 

Onder Leven verstond Verwey de goddelijke kern waarin al het in de zichtbare
wereld bestaande deel uitmaakt van het achter en in de verschijnselen aanwezig ge-
achte goddelijke, dat eeuwig en onvergankelijk is en het wezen vormt van alle ver-
schijningsvormen. Dat goddelijke element bevindt zich niet bóven of buiten die
zichtbare verschijnselen, maar juist erin, en het verbindt alles in levende samenhang
met elkaar. Het Leven zelf kan niet geopenbaard worden, omdat het beeldloos is,
maar het is herkenbaar aan zijn werking in de wereld, die daardoor beeld van dat
beeldloze wordt. De dichter (maar iedere kunstenaar is bij Verwey dichter, en ook
wetenschappers kunnen tot die categorie behoren) is in staat dat beeldloze te her-
kennen en er op unieke en onververvangbare wijze vorm aan te geven; hij heeft het
vermogen de gewone werkelijkheid te transformeren tot een verheerlijkt visioen.
Het visioen is bij Verwey een vorm van ‘Verbeelding’.21

Verbeelding is een moeilijk begrip in Verweys poëtica, vooral ook omdat het
woord in van elkaar afwijkende betekenissen wordt gebruikt. Met betrekking tot dit
begrip moet de studie Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literai-
re denken over de verbeelding – van Van Alphen tot Verwey van G. Johannes ge-
noemd worden, waarvan het tiende hoofdstuk Haar naam? Droom, God, verbeel-
ding … gewijd is aan Verwey.22 Johannes signaleert dat Verwey, door eigen gedach-
tenvorming en via de lectuur van Engelse romantici, Kant, het na-Kantse idealisme
en Spinoza, tot een ‘eredienst’ van de verbeelding komt. In de romantiek bestaat soms
de neiging de werkelijkheid denigrerend te benaderen als ‘alleen maar’ een symboli-
sche weerspiegeling van een hogere werkelijkheid, maar Verwey legt er nadruk op
dat juist de werkelijkheid zelf waardevol is, omdat ze de verbeelding van een hogere
of diepere waarheid vertegenwoordigt. De werkelijkheid en de verbeelding als ‘ware
waarheid van de werkelijkheid’ vallen daarbij voor Verwey ‘ongezocht’ samen, om-
dat verbeelding voor hem, zoals we al zagen, het vermogen is om de werkelijkheid te
transformeren tot een visioen waarin ‘het Leven’ zichtbaar wordt.23 Custers signal-
eerde dat het begrip ‘verbeelding’ vooral als ‘kunstenaarsvermogen’ en als ‘kunste-
naarsactiviteit’ in verschillende beschouwingen naar voren komt. Die verbeelding is
intuïtief en kan de hindernissen die de ratio opwerpt doorbreken door het Leven
zichtbaar te maken. Het resultaat daarvan is het kunstwerk. 

Een ander kernwoord uit Verweys poëtica is ritme.24 Custers heeft vastgesteld
dat ook dit woord bij Verwey in verschillende periodes van zijn leven een andere

21 Custers 1995, p. 35-40.
22 G.J. Johannes, Geduchte verbeeldingskracht! Een onderzoek naar het literaire denken over de verbeelding –
van Van Alphen tot Verwey. Amsterdam 1992.
23 Custers 1995, p. 40.
24 Custers 1995, p. 39.

2 Albert Verwey92



betekenis heeft. In de periode van 1882-1888 zag Verwey het als taak van de dichter
om het ritme dat door aandoeningen in zijn ziel werd opgewekt, na te bootsen in
een gedicht. In het artikel Nieuwerwetsche retoriek uit 189425 benoemt Verwey rit-
me echter als muzikale eenheid en betreft het alleen nog maar een puur muzikaal as-
pect van het vers als klankeenheid. Twee jaar later gaat het hem niet alleen meer om
het akoestische aspect, maar betrekt hij er ook de ‘verbeelding’ bij: ‘Volzin – daar
de woorden er toch zijn om te onderscheiden – is het abstrakte schema waarnaar de
doelen van den zin geordend zijn […] maar rhythme dat is de geluid geworden ge-
moedsbeweging. Die moet bestaan, of het geschrevene is leeg. Rhythme is onmid-
delijk voor het oor, en middelijk voor de verbeelding, het heele leven van die woor-
denreeks.’26 In 1905 gaat Verwey nog verder en noemt ritme de adem van het
Leven, de vorm waarin het eeuwige ‘Leven’ zich in de vergankelijke werkelijkheid
manifesteert. Het gaat om de ‘levens-beweging’ die alle vormen van leven op aarde
bezielt en er harmonie en schoonheid aan verleent. Zo is ritme dan in feite het be-
langrijkste element van de poëzie geworden. Verwey schreef: ‘De dichtkunst is,
vóór al het andere, kunst van Ritme in woorden.’ En in 1913 ‘Dichter is dus hij die
levensbeweging, dat is ritme, uit in woorden. Niet het denken, maar het vertolken-
van-levensbeweging is het hem eigene.’ Juist het ritme, zo zal hij later uiteenzetten,
bepaalt het onderscheid tussen proza en poëzie. Dat leidde ertoe dat voor Verwey
sommige prozateksten onder poëzie vielen. Zo zou hij verschillende malen, bij-
voorbeeld tijdens zijn college, verklaren dat alles wat Hadewijch geschreven heeft
poëzie was. 

Voor een gedicht dat puur op zintuiglijke waarneming of gewaarwording van de
dichter gebaseerd was, kon Verwey niet veel enthousiasme opbrengen. Door louter
reproduceren van wat dan ook, ontstond volgens hem geen kunst. Er ontwaakt bij
dergelijke gedichten ‘… geen van hen afgescheidene persoonlijkheid in hun dichter,
geen idee ook, die hen vervormen zou naar innerlijk vaste lijnen, gezien door het
geestes-oog.’27 De zintuiglijke waarneming was volgens Verwey weliswaar een be-
langrijk onderdeel van poëzie, maar als ze niet was omgezet in een ‘verbeelding’ had
ze geen enkele waarde. Het ging dus om een delicaat evenwicht. De dichter moest het
accent niet te veel op de geestelijke component leggen, maar zich ook niet, zoals de
naturalisten alleen richten op de waarneembare werkelijkheid: ‘Ik geloof niet aan een
kunst die niet een breede grondlaag heeft van werkelijkheid. Ik zou bizonder geneigd
zijn alle scheiding van werkelijkheid en verbeelding voor dwaasheid, voor belache-
lijk verzinsel van impotenten te houden; als er maar niet voor die kunst gevente en
als ‘werkelijk’ geëtiketteerde verbeeldingloosheid was, (…)’.28

Wanneer de werkelijkheid tot poëzie wordt omgezet, gaat het om een ander
waarnemingsvermogen dan het zintuiglijke. De ogen van de dichter verschaffen al-

25 In De kunstwereld nr.13, p. 1-2.
26 Custers 1995, p. 39-40.
27 A. Verwey, Verzen van Boutens.1. In: Tweemaandelijksch Tijdschrift 4, ii, 1898, p. 333.
28 ‘Aanteekening. Verbeelding en werkelijkheid’, 1909. Custers 1995, p. 48.
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leen maar het basismateriaal. Het andere zien dat Van Aart ‘innerlijk zien’ noemt,
toont van dat ruwe materiaal de goddelijke kern, ‘het Leven’ dat de dichter voor an-
deren zichtbaar kan maken. Dat brengt ons terug tot ‘eigenlijke ziener van alle
kunst’ of de ‘verbeelding’. De opvatting over de beperkte rol van de zintuiglijke
waarneming in de kunst is de basis van Verweys afwijzing van kunststromen die de
waarneming juist centraal stellen, als impressionisme, naturalisme en sensitivis-
me.29

Dichten en denken zijn volgens Verwey verschillende bezigheden. Het ‘ver-
stand’ is de mindere van de ‘verbeelding’ volgens Shelley, en soortgelijke uitspra-
ken vinden we ook bij Verwey. ‘Het verstand onderscheidt in het ééne beeld saam-
stellende beelden, uitdrukkingen, woorden, in ’t kort al de uit de taal genomen en
op zekere wijs saamgestelde elementen waaruit het gedicht bestaat. Het is duidelijk
dat ik hier een gedicht neem als wat het van nature is, in de eerste plaats uiting van
gevoel en verbeelding, en alleen ondergeschikt aan het verstand.’30 De Geest daar-
entegen is wel belangrijk in het werk van Verwey. Volgens Custers gaat het bij De
Geest om het geheel van vermogens, waarmee de werkelijkheid tot poëzie kan wor-
den omgezet.

‘In een gedicht is de gestalte de uitsluitend in dat gedicht aanwezige vorm waarin
een dichter zijn eigen innerlijk met het ‘Leven’ kan laten samenvallen. Om een ge-
dicht te kunnen verstaan, hoeft een lezer niet over kennis van de persoon van de
dichter, los van het werk, te beschikken, maar is het slechts nodig dat hij de ‘gestal-
te’ van de dichter zoals die in het werk tot uitdrukking komt, kan benaderen,’
schrijft Custers.31 Naast de bewerking van elementen uit de werkelijkheid tot ‘ver-
beeldingen’, vindt er dus ook een transformatie plaats van de persoon van de dich-
ter; hij wordt een uitsluitend in het gedicht bestaande gestalte, een geestelijke fi-
guur, waarbij hij zijn wezen verbonden heeft met de goddelijke kern van het
‘Leven’. Daarbij is wel verwarrend dat Verwey het woord ‘gestalte’ ook gebruikt in
de betekenis ‘vormen van de aardse werkelijkheid’, dat wil zeggen zonder geheim-
zinnig verband met het ‘Leven’.

Van Halsema32 stelt dat systematisch verzet tegen de uitgangspunten en percepties
van het decadentisme een centrale drijfveer is geweest in Verweys denken. Deca-
dentie kenmerkt hij in navolging van de Franse auteur P. Bourget (1882) als een
deel dat zich losmaakt van een geheel en ten koste van dat geheel gaat hypertrofië-
ren. Een resonantie van deze definitie en ook andere elementen uit het decadentis-
me, vindt hij in het werk van Verwey zowel bij diens aanvallen op wat hij afwijst,

29 Custers 1995, p. 46-47, Van Aart 1977, p. 52-53. Ook Verwey ‘De richting van de hedendaagsche poëzie’. In:
Proza II, p. 43.
30 ‘Letterkundige kritiek. Nieuwerwetsche retoriek’. 1894. Te vinden bij Custers 1995, p. 49.
31 Custers 1995, p. 45-46.
32 J.D.F. van Halsema, ‘Het democratisch idealisme van Albert Verwey’. In: Geschiedenis van de wijsbegeerte
in Nederland, jr. 6 (1995), nr. 1/2.
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als in de formulering van zijn eigen opvattingen, waarbij vaak trekken van decaden-
tie in spiegelbeeld worden beschreven. In feite is Verweys wereld het schouwtoneel
van de strijd tussen decadentie- en anti-decadentiebewegingen, waarbij de eerste
zich kenmerken door versplintering, zenuwen en buitenkant en de andere door
eenheid, geest en diepte, aldus Van Halsema. De eerste vorm van denken impliceert
een voortgaand proces van fragmentatie, de tweede daarentegen een groeiende een-
heid en synthese.

Omdat Verwey aan het einde van de eeuw midden in allerlei literair-politieke
discussies zat, kon hij zich niet altijd veroorloven openlijk voor zijn mening uit te
komen. Vooral in zijn samenwerking met Van Deyssel voelde hij zich af en toe ver-
plicht neutraal te reageren, maar voor de goede lezer is duidelijk dat bijvoorbeeld
Een Liefde (1888) Verwey teleurgesteld had.33 Na de breuk met Van Deyssel in
1905 kon Verwey openlijk negatief zijn. Hij stelde nu dat de naturalisten als auteurs
bleven steken in het weergeven van indrukken en gewaarwordingen, wat leidde tot
verstarde kunst. Hun werken waren volgens hem vaak meer een ‘invuloefening’ ge-
worden.34

1.6 Verwey en de historische letterkunde 

‘Dat poëzie een kunst is zoo goed als schilder- en beeldhouwkunst, en dat de dich-
ter een kunstenaar is – dát schijnt bij niemand op te komen!’, schreef Verwey in
1905. Brom gebruikte dit citaat in het begin van zijn hoofdstuk Verwey en zijn
school in Geschiedschrijvers van onze letterkunde.35 Daarmee introduceerde hij de
dubbele noemer, waarop Verwey in de literatuurgeschiedenis binnenkwam, name-
lijk als kunstenaar en als literatuurhistoricus. Verwey was zich daarvan bewust. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit zijn inaugurele rede in 1925.36 En: ‘Is er wel ooit een ge-
schiedschrijver geweest die enkel geschiedschrijver, een dichter die enkel dichter
was?’ vroeg hij zich in 1929 af.37 Hij noemde P.C. Hooft en J. Michelet voorbeel-
den van goede geschiedschrijvers en stelde: ‘Hun werken zijn beter naarmate ze
meer de heele mensch inhouden, de mensch die tegelijk uiterlijke wereld ordent en
innerlijke wereld symboliseert, al blijft het zoo dat hij als geschiedschrijver nooit
het tijdsverband kan loslaten, waarvan hij als dichter zich wenscht te ontslaan.’38

33 A. Verwey, ‘Mijn mening over L. van Deyssels roman Een liefde’. In: De Nieuwe Gids 1888, herdrukt in De
oude strijd, Amsterdam 1905.
34 Custers 1995, p. 151-181. Cfr. de volgende opmerking over naturalisme, uit het voorwoord dat J.-K. Huys-
mans in 1903, twintig jaar na het verschijnen ervan bij A rebours schreef: ‘… école, qui devait rendre l’inoubliable
service de situer des personnages réels dans des milieux exacts, était condamnée à se rabâcher, en piétinant sur
place.’ Paris 1977, p. 55.
35 Amsterdam (1942?), p. 152 vv.
36 A. Verwey, Van Jacques Perk tot nu, rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de universiteit te
Leiden op 14 jan. 1925 uitgesproken. Santpoort 1925.
37 In ‘Gedachten over geschiedschrijving; uit het dagboek van een landbewoner’. Als handschrift in de Univer-
siteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collectie hs. xli a 29:21.
38 Brom 1942, p. 12.
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Het ging dus de combinatie van verstand en verbeelding. ‘Verwey wou de kunst
niet als een beeld van het vaderland, een beeld van de godsdienst, een beeld van wat
ook beschouwen, maar als het leven zelf,’ zou Brom later schrijven.39

Kloos en Van Deyssel voelden geen band met de historische literatuur. Van Deys-
sel vond het zelfs bedrog om iets vaderlandse literatuur te noemen wat zijns inziens
helemaal geen literatuur was. Met enige ironie stelt Brom dat het kon gebeuren dat
de Tachtigers dezelfde schrijvers die ze lang versmaad hadden, ineens ontdekten
‘alsof iedereen zo onbelezen was geweest als zij’.40 Maar Verwey was, zoals hijzelf
zei ‘artist-historicus’.41 Hij meende dat hij zich, juist door zijn eigen dichterschap,
goed kon inleven in het werk van een andere dichter. De verwantschap met de door
hem behandelde dichters (wie hem vreemd waren had hij uitgesloten, zoals hij dat
bijvoorbeeld ook deed met de naturalistische roman in De Beweging) liet hem
enerzijds diep doordringen in hun werk, maar bond hem ook aan zijn overtuigde
subjectiviteit. We zien dat bij zijn studies over Spieghel en Potgieter. ‘Dit was een
korter en steiler weg dan de slingerpaden door woestijnen van geleerdheid’, schrijft
Brom en hij karakteriseert Verweys werk voor de literatuurgeschiedenis als volgt:
’Verwey wist veel dingen niet, maar hij doorzag in teksten die door een paar ge-
slachten van vorsers volledig afgeneusd waren, één toevallig vergeten element en
wel het kunstgehalte. Daarom konden zijn bloemlezingen weer lezers van verzen,
echte liefhebbers van onze letterkunde vormen. Ze hebben voor de wetenschap zelf
de betekenis gehad van een inwijding in het verborgen geheim van de schoon-
heid.’42

Volgens Brom ontbrak het Verwey bij dit alles echter aan humor en zelfironie,43

want ’levenslang redeneerde hij met de zekerheid, waarin de uitverkiezingsleer van
zijn kalvinistische jeugd, tenminste naar denkvorm, duidelijk te herkennen bleef.’
Met dit door Brom genoemde ‘artistiek absolutisme’ verbrak Verwey volgens hem
het filologisch monopolie voor oude literatuur en presenteerde fraai uitgegeven ge-
dichten, die lang verborgen hadden gelegen in uitvoerige studies, als levende poëzie
voor een breed publiek. Wetenschappelijk was dat van weinig waarde, maar voor
de bekendheid van de literatuur en het beleven van de schoonheid ervan, werkte het
goed. Jacob Maerlant in 1894 was de eerste uitgave en die zou gevolgd worden door
onder andere gedichten van Hooft en Bredero. Ook zette Verwey zich in voor op-
voeringen van Middelnederlandse toneelstukken, zoals Esmoreit, Elckerlijc en Die
sevenste bliscap. In 1904 vond, eveneens mede door zijn toedoen, een voorstelling
van Lucifer van Vondel plaats. Dat toneelstuk was in 1654 twee maal opgevoerd en
sindsdien niet meer gespeeld. 

39 Brom 1942, p. 152.
40 Brom 1942, p. 153.
41 A. Verwey, Toen de Gids werd opgericht. Amsterdam 1897, p. 10.
42 Brom 1942, p. 156.
43 Brom 1942, p. 158.
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J.D.F. van Halsema probeerde systeem in Verweys benadering van de letterkun-
degeschiedenis te vinden en ging na hoe deze zich opstelde tegenover de literatuur-
geschiedschrijving van onder andere Jonckbloet en Kalff.44 Verwey keurde be-
schrijvingen van letterkunde af, waarbij de beschrijving doel op zich was
geworden. Uitkomsten van een historisch-wetenschappelijk werk moesten een ar-
rangement opleveren waarin de veronderstelde levenswerkelijkheid van het object
in contact kwam met de levenswerkelijkheid van het subject, een onmogelijke op-
gave voor een compleet overzicht van de Nederlandse letterkunde, aldus Van Hal-
sema. Het leidde bij Verwey tot enige afkeer van grote literair-historische over-
zichtswerken, die zijns inziens veelal op een verkeerde manier samenhang
vertoonden. Bij Jonckbloet vond hij bijvoorbeeld de ideologie vaak achterhaald,
Ten Brink hing te veel aan Romantiek waardoor hij al te creatief samenhang tussen
feitjes suggereerde en Kalffs geschiedenis vertoonde een wankelmoedige samen-
hang die voor een belangrijk deel berustte op diens eigen onzekerheid. Het was
goed om bij literatuurgeschiedschrijving naar volledigheid te streven, maar daarbij
moesten dan wel teksten en auteurs zelf centraal staan en niet feiten en meningen
van anderen. De dichter in de onderzoeker moest de literatuurhistoricus bij de les
en bij zijn onderwerp – zijn echte onderwerp – houden. Van Halsema noemde het
verschil tussen Verwey en andere letterkundigen van zijn tijd een verschil tussen
‘voelers’ en ‘weters’. 

1.7 Verwey als gelovige 

Men kan Verwey een gelovige noemen, als daarbij het woord ‘geloof’ ruim wordt
geïnterpreteerd, stelt R. Henrard in zijn studie Wijsheidsgestalten in dichter-
woord.45 Hij probeert het geloof van de jonge Verwey te beschrijven, zoals ook
Maurits Uyldert dat deed in zijn uitvoerige, driedelige biografie. Beiden wijzen
erop dat Verwey werd opgevoed in de geest van de Réveiltraditie. ‘Mijn vader was
graag dichter, graag priesteres mijn moeder’,46 schrijft Verwey. De moeder leerde
haar zoon bidden en prentte hem eerbied en liefde voor de Schrift in. Onder haar
leiding zong het gezin ’s avonds psalmen, zelfs toen ziekte – zij overleed toen Al-
bert zes jaar was – haar krachten ging ondermijnen. Ook de vader was diep reli-
gieus en las veel in de Bijbel. Hij stierf toen Verwey dertien was, maar had vóór
zijn overlijden nadrukkelijk gesteld dat zijn zoon, in wie hij een serieuze denker
had herkend, vrij gelaten moest worden in godsdienstige zaken. De gelovige sfeer
uit zijn jeugd heeft het verdere leven van Verwey sterk beïnvloed. Evenals zijn va-
der was hij gevoelig voor de poëzie van de Bijbel, die een droomwereld voor de

44 J.D.F. van Halsema, ‘“Voelers” en “weters”, Albert Verwey en de literatuurgeschiedschrijving van Jonck-
bloet en Kalff’. In: Nederlandse letterkunde 3, 1998, p. 243-257.
45 R. Henrard, Wijsheidsgestalten in dichterwoord, onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse
literatuur. Assen 1977, p. 182-277.
46 A. Verwey, Rondom mijn werk, ten geleide. In: O.D.II, p. 593.
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geest oproept en inzicht geeft in het diepere wezen van de empirische werkelijk-
heid. 

Dat Boek, die Wereld, is het beeld gebleven
Dat mij beheerste (…)47

In antwoord op een in 1908 gehouden enquête over de visie van kunstenaars op de
toekomst van de verschillende godsdiensten,48 schreef Verwey dat hij voor de tradi-
tionele godsdiensten weinig toekomst zag, maar van mening was dat de mens zich
altijd verbonden zou voelen met wat hij het ‘Levend Al’ noemde. Bestaande ere-
diensten zouden mogelijk verdwijnen, maar niet die vorm van religieuze verering
die hij voor zichzelf als de enige mogelijke hield en die hij ‘Leven’ noemde. In 1915
schreef hij zelfs, dat hij zich geen dichterschap kon voorstellen dat niet van deze
overtuiging uitging:49

Is het wel denkbaar dat een dichter ooit een religieus gevoel ontberen zou? Neen; want hij
zal zich altijd afhankelijk voelen van een macht die hij regelen noch doorgronden kan, naar
wier openbaringen hij verlangt en die voor hem het leven van zijn leven is. Zijn behoefte
aan uitstorting, aan deelneming, maakt het voor hem noodzakelijk, dat die macht het leven
is van àlle leven. Het eene, noodzakelijke en algemeene leven noemt hij haar en zijn ver-
stand zoowel als zijn gemoed achten het niet mogelijk dat buiten haar iets wezen heeft. 

Verwey was geen filosoof; zijn levensvisie was niet gebaseerd op een afgerond sys-
teem. Dat zijn poëzie na de periode van de Beweging van Tachtig een wijsgerige in-
slag kreeg, hing samen met zijn visie op de taak van de dichter die, zagen we, door
middel van de verbeelding mensen dichter bij de Idee moest brengen, die aan het
Leven ten grondslag ligt. Filosofie was daarbij een hulpmiddel. Van Aart, Van Hal-
sema, Henrard, Kamerbeek en Thissen brachten Verweys inzichten met betrekking
tot filosofie zoveel mogelijk in kaart en besteedden aandacht aan de denkbeelden
die hij ontleende aan de filosofen van zijn keuze. Vooral Spinoza, ‘Hegel en Kant
meer terloops, Bergson helemaal in de marge’, stelt Van Halsema, die meent dat het
hele filosofisch systeem van Verwey op de achterkant van een sigarendoosje past en
daarbij wijst op een cumulatie van telkens weer nieuwe gedreven passages waarin
Verwey, vooral in zijn proza, hetzelfde in steeds andere woorden zegt: ‘… vervoe-
rende getuigenissen van een gelovige, een postchristelijke Imitatio met het stempel
van rond 1900.’50

47 Het duinpad IV, 4 in Goden en grenzen. In: O.D.II, p. 96.
48 Custers 1995, p. 35.
49 ‘De Poëzie van voor en na 1880. Onderscheid en overeenstemming’ (1915). In: Proza VII, p. 119. 
50 J.D.F. van Halsema, ‘Het democratisch idealisme van Albert Verwey’. In: Geschiedenis van de wijsbegeerte
in Nederland, jr. 6 (1995), nr. 1/2, p. 109-122. In 1994 schreef hij: ‘Er is binnen de geschiedschrijving van de filo-
sofie een interpretatietraditie waarin de naam van Spinoza het begin is van een reeks waarin ook de namen van
Herder, Goethe en op een wat ingewikkelder wijze, Hegel thuishoren. Gezien de frequentie waarin deze namen
bij Verwey voorkomen als het gaat om iets dat voor hem van vitaal belang is, moet men aannemen dat deze tradi-
tie van groot belang is geweest voor de vorming van zijn voorstellingswereld.’ Van Halsema wijst erop dat Dilt-
hey in deze reeks bij Verwey ontbreekt. Een vergelijking van diens ‘even stemmige als vage voorstellingssys-
teem’ met dat van Dilthey zou interessant kunnen zijn omdat bij beiden een oppermachtig relativisme leeft dat
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Gerlof Verwey concludeert uit de studie van Custers dat de Beweging van Tach-
tig door de latere Verwey in diens terugblik gestileerd werd tot een spirituele bewe-
ging, waarvan deze zelf tenslotte als vrijwel de enige vertegenwoordiger overbleef.
De aldus ontstane mythe zou niet alleen een soort ideologische rechtvaardiging van
het ontstaan van de Beweging van Tachtig zijn, maar ook het verhaal van de geeste-
lijke herkomst ervan: een stromende bron van bovenpersoonlijk Leven.51 En hij-
zelf, stelde Verwey, hoorde tot de gemeenschap van mensen die allen uit diezelfde
stromende bron van bovenpersoonlijk Leven putten. Daarmee zei hij eigenlijk,
volgens Gerlof Verwey, dat hij hoorde tot een ‘voor hem en zijn broeders in het ge-
loof springlevende traditie van spiritualiteit.’52 In Verwey ziet hij dan ook twee tra-
dities van laïcaal non-conformisme samenkomen, die hij respectievelijk ‘leken-
vroomheid’ en ‘lekenwijsheid’ noemt. Ook Verweys ‘spinozisme’ speelt daarbij
een rol. Gerlof Verwey ziet dat als een door de letterkundige romantiek bemiddeld
religieus pantheïsme, dat minder een voortzetting van een lekentraditie van spino-
zistische levenswijsheid lijkt te zijn, dan een geheel eigen variant van religieus-spi-
nozistisch gekleurde levensvroomheid. Hij constateert dat wat hij Albert Verweys
later spinozisme noemt, in radicale overschrijding en transformatie van zijn oor-
sprong, uiteindelijk toch indirect verbonden bleef met de Réveilspiritualiteit van
diens kinderjaren, ondanks het feit dat Verwey zich uiterlijk al zeer jong gedistan-
tieerd had van zijn ouderlijk milieu.53

De geschiedenis van de Beweging van Tachtig is volgens Gerlof Verwey een goed
voorbeeld van de voortzetting van het proces, waarbij religie in een seculiere bewe-
ging overgaat en elk woord dat nog naar religie verwijst, verdwijnt. Bij Albert Ver-
wey wordt dit niet alleen zichtbaar omdat uit zijn werk affectieve verbondenheid
met de traditie van lekenvroomheid spreekt, maar ook door de manier waarop hij
de geschiedenis van de Beweging van Tachtig weergeeft, namelijk als geschiedenis
van de Idee, als een geestelijke, spirituele geschiedenis, als de geschiedenis van de
Geest die Leven is. Gerlof Verwey vergelijkt de Beweging van Tachtig met het
mystiek-spiritualistisch piëtisme van Gottfried Arnold (1666-1714), die zijn werk

alleen de levensbeweging zelf als een constante ziet, en omdat beiden het als taak van de dichter zien om de sa-
menhang van het leven, die verloren lijkt te zijn gegaan, deze met zijn woord weer voelbaar te maken. In: De
Eeuwwende 1900. Deel 3: De Literatuur. Uitgave: Bureau Studium generale, Utrecht [1994] p. 11-42 Studium
Generale reeks 9403.
51 Cfr. de titel van Custers’ studie Dáár was de bron … de Beweging van Tachtig in de ogen van Albert Ver-
wey.
52 Gerlof Verwey, Geuzen van de geest. Lekenbewegingen in het Nederlandse geestesleven sinds de late mid-
deleeuwen. Deventer, 2002. Over A. Verwey schrijft diens kleinzoon vooral op p. 53-59. In deze studie wordt
steeds zijn voornaam voluit voorafgaand aan de achternaam geschreven, om verwarring met Albert Verwey te
voorkomen. 
53 Deze paradoxale houding van binden en losmaken in de seculiere transformatie van piëtistisch erfgoed is
ook te vinden in de Duitse letterkunde en filosofie van de Romantiek, stelt Gerlof Verwey. In Nederland werd
Allard Pierson erdoor geïnspireerd tot een vergelijking van het Réveilpiëtisme en de Sturm-und-Drangperiode.
In de beide trof hij ‘onmiddellijkheid’ aan. Het ging om ingeving, opwelling en plotselinge bezieling, wat leidde
tot Piersons uitspraak: ‘Het Réveil is de romantische school van Duitsland in het Nederlandsch Protestantsch
overgezet’, p. 55-56.
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baseerde op de gedachte dat de ware zin en betekenis van de kerk niet ligt in regels
en dogma’s, maar in een innerlijk leven dat ontstaat vanuit een spirituele wederge-
boorte.54

Die gedachte past ook in de periode van het Nederlandse fin de siècle die volgens
Gerlof Verwey werd beheerst door wat hij kenschetst als ‘seculiere soteriologie’.
Daaronder verstond hij het uitdrukken van existentiële ervaringen van tragische
gespletenheid, zoals het conflict tussen natuur en cultuur, authenticiteit en schijn,
leven en geest, binnen een seculiere heilsleer, veelal vanuit het streven naar verzoe-
ning tussen die tegenstellingen vanuit de overtuiging dat ze uiteindelijk tot harmo-
nie zouden leiden op zowel individueel, sociaal als kosmisch gebied, omdat de we-
reld en de menselijke geest zich ontwikkelen naar evenwicht, harmonie en
sociaal-politieke gerechtigheid.55 Het verschijnsel van seculier-wetenschappelijke
heilsverwachtingen vinden we omstreeks 1900 in vele vormen terug. Samen met de
‘petites religions’ van de nieuwe mystiek bepleitten rationeel-verlossende varianten
een alternatief voor enerzijds het protestantisme en katholicisme, en anderzijds de
kritische wetenschap en de filosofie. Zij kunnen tot op zekere hoogte gezien wor-
den als substituten in een wereld die onder de vloek van spirituele verschraling een
vervanging zocht die paste bij de tijd. G. Heymans, A. Verwey en G. Bolland wa-
ren daarbij belangrijke protagonisten voor respectievelijk wetenschappelijke, artis-
tieke en wijsgerige heilsverwachting.56 Hun optimistische oriëntaties zijn ver ver-
wijderd van het pessimisme en de decadentie die eveneens in het fin de siècle
worden aangetroffen.

In 1920 verscheen Verweys dichtbundel Goden en grenzen. Het samengaan van
god en mens en het overschrijden van grenzen van god naar mens of omgekeerd
wordt in deze bundel beschreven zonder dat er sprake is van een traditioneel gods-
beeld. Verwey verwierp weliswaar het calvinisme als geïnstitutionaliseerd geloof,
maar was geboeid door de oorspronkelijke gerichtheid ervan, die tot uiting kwam in
de strijd om geloofsvrijheid57 en die volgens hem beantwoordde aan de Nederland-
se neiging tot verinnerlijking van de waarheid. Maar met die vrijheid was het afgelo-
pen toen de strijd gewonnen was en binnen de kerk een machtsstreven op kwam:

Wat ik nog wilde aanduiden is de noodzakelijkheid waarmee dit volk tot het Calvinisme
kwam. In de eerste plaats: voor de verinnerlijking die het nodig had en wenste was niet de
Kerk, maar de Bijbel de Werkelijkheid.58

54 G. Verwey 2002, p. 55. Alleen de wedergeborenen (piëtisten in dit geval) zijn in staat de (ware) betekenis van
het christendom te herkennen, maar zij vormen een minderheid die in alle tijden als ketters vervolgd is. In feite
zijn het echter deze ‘ketters’ die als de grote geesten in de kerkgeschiedenis beschouwd moeten worden.
55 In Heymans en het equilibriummodel. Wetenschappelijke soteriologie in het fin de siècle.In Krop en Thissen,
De wijsbegeerte van het Fin de siècle. Rotterdam 1996, p. 177-208. Zie ook S. Thissen, De spinozisten, wijsgerige
beweging in Nederland. (1850-1907). Den Haag 2000, hoofdstuk x.
56 Hierover S. Thissen, 2000 met name hoofdstuk 9 en 10. Ook G. Verwey 2002.
57 G. Verwey 2002, p. 53-65.
58 A. Verwey, ‘Holland en Duitsland’. In: Luide toernooien, p. 12.
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De rooms-katholieke kerk werd door Verwey zoals door de meeste 19de eeuwse
protestanten, voornamelijk gezien als een wereldlijke instelling die het geweten in
bedwang houdt, de geest smoort en macht nastreeft. De Hervormers kwamen te-
gen die verwereldlijking in opstand en betwistten het voorrecht van de kerk om als
middelaar en plaatsvervanger op te treden. Zij vonden dat de gelovige zich recht-
streeks tot God moest richten. Met de geloofstwisten over de bepaling van Gods
genade hield Verwey zich dan ook niet bezig en het pessimisme dat voortkomt uit
de breuk tussen het Oneindige en het eindige kende hij niet.

Verwey zag de opkomst van het calvinisme, dat in zijn visie een Erasmiaanse
kleur kreeg, als een positieve ontwikkeling, juist omdat het de mens van een kerke-
lijk juk bevrijdde en hem in staat stelde rechtstreeks in contact met God te komen.
De Bijbel zag hij daarbij als een weergave van de geschiedenis van mensen en feiten,
waaruit de historicus leerrijk materiaal kon putten, al was de aandacht van de gelo-
vige niet op de historische werkelijkheid gevestigd, maar op God wiens aanwezig-
heid zich daarin openbaart.

De Bijbel verinnerlijken betekende voor Verwey de inhoud ervan duiden en ge-
bruiken binnen de geestessfeer van zijn tijd, als manifestatie van een onzichtbare en
onuitsprekelijke Godheid. In navolging van Spinoza maakte Verwey geloof los van
een systeem. Hij accepteerde geen dogma’s en zag Christus meer als een voorbeeld
dan als een historische persoon. Geloof en vroomheid vielen bij Verwey samen,
stelt Henrard,59 en geloof was daarbij een ervaring waarbij de geest niet van buiten-
af, maar van binnenuit werd verlicht. 

1.8 Mystiek bij Verwey

Geloof en dichterschap waren bij Verwey nauw met elkaar verwant. Hij sloot zich
rond 1900 aan bij de opvatting over dichtkunst, waarbij de kunstenaar/dichter als
de naamloze verbeelder van de eeuwige waarheid wordt gezien.60 In die zin kon hij,
in het tweede portret uit de bundel Aarde, een kunstenaar als A. Derkinderen met
Christus vergelijken, die immers ook de Waarheid genoemd wordt (1886). De eer-
ste strofe van het gedicht luidt als volgt:61

Slanke Messias, die met blonde kuif en
Bleke gelaat en moede extatische oogen,
Liep op een markt en kathedralen-bogen
Peinzend bemaalde in roze-en-blauwe-duiven-
Kleurge vizioenen, of als kleur van druiven:
Midden-eeuwsch vroomheid-rijk, daar opgetogen
’t Jubelde en spitste naar waar, goud in hogen,
Madonna pralend de ogen deê neêrhuiven: –

59 Henrard 1977, p. 199-202.
60 Vgl. Henrard 1977, p. 222-223. 
61 In O.D.I, p. 177.
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Anders dan de kwetsbare zieke, de wereldvreemde dichter en het sidderend ze-
nuwwrak die in hun positie buiten de wereld de voorwaarde zagen voor hun kun-
stenaarschap, ging het bij Verwey om de verantwoordelijke dichter, die zijn plaats
in de samenleving kent en het contact met de tijdgeest wil onderhouden.62 Hij pre-
senteerde zich als ambachtsman die zich van zijn medemensen onderscheidt door
het vermogen zijn visie op het natuurgebeuren in beeldende taal om te zetten: een
‘poëtische vakman’. Die visie was geen speciaal voorrecht, want de natuur – niet
primair als tegenhanger van cultuur, maar als het wezen van mensen en dingen,
waarin het Ene zich manifesteert – is een open boek voor iedereen, zo blijkt bij-
voorbeeld uit het volgende gedicht uit ‘Distichen’:63

Natuur en Verbeelding

Roemde ge niet in uw jeugd de Natuurlijke Aarde? O zeker!
Maar mijn schone Natuur leek op uw droomloze niet.

Niet de natuur van uw sleur, maar het stralend vizioen dat de ziener
Uitgespreid schouwt in ’t heelal, noem ik de ware Natuur.

Dit is het Wonder: mijn droom is alleen die verruklijke wereld
Die ik daaglijks aanschouw: buiten me en ook binnen in.

Dagelijks schep ik de wereld en noem haar mijn eigen verbeelding.
Zeker terecht, want mijn zien vormt uit haar chaos mijn Beeld.

Met de verbeelding geboren zijn maatvolle en zingende vormen
Zie, de natuur om u heen, maatvol en zingend, is beeld.  

Mysticus? Ja. Want ik weet: de Verborgene leeft en is beeldloos.
Mysticus? Neen. Want ik zoek nooit hem dan in zijn beeld.

In dit gedicht wordt ook duidelijk wat mystiek voor Verwey betekende. Hij noemt
zich mysticus, want hij ‘schouwt’ het verborgene. Maar tegelijk is hij geen mysti-
cus, want hij zoekt niet met het verborgene tot eenheid te komen, maar wil slechts
verbeelden. Henrard werkte dit verschil uit met behulp van een citaat van Jacques
Maritain:64 ‘La poésie cherche à libérer une expérience, une connaissance substan-
tielle. Connaissance, – elle cherche une expression, – substantielle, elle est propre-
ment ineffable (…). Née dans une expérience vitale, vie elle-même, elle veut s’expri-
mer par des signes porteurs de vie, et qui ramèneront celui qui les reçoit à
l’ineffabilité de l’expérience originelle.’ Als de mysticus dichter bij God komt en
tenslotte in Hem wordt opgenomen, komt hij tot zwijgen, maar Verwey zocht wat
de mysticus vaak God noemt, juist om er over te kunnen spreken.

62 Van Halsema 1995, p. 33-34.
63 Uit Rondom mijn werk. In: O.D.II, p. 676.
64 Henrard 1977, p. 223.
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Het woord ‘visioen’ tenslotte gebruikte Verwey in zijn gedichten vaak, evenals
het woord ‘droom’ en ‘waan’. De waan heeft vaak te maken met een vorm van mis-
leiding, zoals in Hadewijchs zeventiende strofische gedicht ‘Doe wert mijn hoghe
maer een waen’ (toen werd mijn vreugde slechts een waanbeeld). In een droom of
visioen ontvangt de dromer of ziener kennis, waar hij mee kan werken. Dat is iets
anders dan extase. In twee losse aantekeningen beschreef Verwey het verschil tus-
sen een visioen (droom) en de extase (roes):65

De Roes is niets voor ons: de zinnen-goren66

Maar wel de straal die als uit hoogen hal                   
Gedaald, onbrijzelbare wolkenkoren
Ons leidt als in een Droom en leiden zal.
Als in een Droom ons leidt door ’t heel Heelal. (Ongedateerd)

En de tweede, gedateerd 21 mei 1915:

De dwazen die van hartstocht spraken
En klaagden ons van koelheid aan!
Waar is het stroovuur dat zij onstaken
Ver van de vlammen waar wij in staan? 

Bij Verwey stond eenheid centraal. Eenheid in het gedicht, in het boek en in de vol-
zin, in tegenstelling tot de opvatting van Paul Bourget die als centraal element van
de ‘littérature de decadence’ het detail in plaats van het geheel aanwees. Zo zou im-
mers het geheel tot ontbinding en woekerende fragmentering vervallen, en zou de
versplintering van de werkelijkheid tot onkenbaarheid van het omvattend verband
gaan leiden. Vanuit deze gedachte stelde Verwey gewaarwordingskunst tegenover
verbeeldingskunst en de roes waarbij de dichter bleef hangen aan de buitenkant van
de dingen, tegenover de droom die eenheid schiep.

1.9 Samenvatting 

Custers verdeelt de werkzaamheden van Verwey in drie periodes: voor deze studie
zijn de tweede en de derde van belang. De tweede periode laat Custers in 1894 be-
ginnen; Verweys bemoeienissen met de Beweging van Tachtig liggen dan achter
hem. 

Verwey had een markante plaats in de kunst van zijn tijd. Hij nam deel aan de
lopende discussies, waarin hij de verschillende meningen bij elkaar trachtte te bren-
gen in de tijdschriften die hij redigeerde. Met zijn gedichten wilde hij de onzichtba-
re werkelijkheid, die achter het waarneembare schuilt en waarvan het waarneemba-
re deel is, vorm geven. Het was zijns inziens namelijk de taak van de dichter om het

65 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 30:6.
66 Het Middelnederlands ‘goren’ betekent bevuilen, vies maken. De onderstrepingen in deze tekst zijn van
Verwey.
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‘Leven’, de kern en het wezen van het bestaan, zichtbaar te maken. Daarbij ge-
bruikte hij een aantal begrippen, zoals ‘Leven’, ‘Werkelijkheid’, ‘Verbeelding’ en
‘Geest’ in een eigen – maar niet altijd dezelfde – betekenis.

Innerlijke verbeelding was voor Verwey de basis van poëzie, maar uiterlijke wer-
kelijkheid moest daar dan wel deel van zijn.

Verwey was niet kerkelijk. Hij liet zich in zijn denken vaak leiden door aspecten
van Spinoza’s filosofie met wat door Gerlof Verwey wordt geduid als ‘een eigen va-
riant’ daarop. Hij verzette zich tegen elke vorm van kerkelijke institutionalisering
en dogmatisme, maar dat betekent niet dat hij zich als een principieel ongelovige
opstelde. Hij liet zich niet leiden door de decadente stromingen van zijn tijd, waar
hij zich juist fel tegen afzette. 

1.10 Verwey en Hadewijch – chronologisch overzicht

Jaar Gebeurtenis in leven Geschriften i.v.m./ Andere momenten in
van Verwey i.v.m. over Hadewijch Het leven van 
Hadewijch Verwey/belangrijke

geschriften

1865 Geboorte Verwey.

1883 Dood van Van Vloten; 
Verwey krijgt een ge-
deelte van diensBiblio-
theek in bezit, w.o. De
Werken van Hadewych 
I en II (Heremans, Le-
deganck en Vercoullie).

1882-1889 Eerste periode Custers;
De Nieuwe Gids-periode.

1889 Verzamelde Gedichten.

1890 Huwelijk met Kitty 
van Vloten.

1894-1919 Tweede periode Custers;
Tweemaandelijksch 
Tijdschrift; 
De Beweging.

1894 Jacob Maerlant.

1895 Notitie Over de liefde 
tot de middeleeuwen.
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1899 Het brandende 
braambos.

1907 Verwey krijgt de disser-
tatie van J. Snellen Lie-
deren van Hadewijch 
ter recensie aangeboden.

1908 Eerste deel van de uitgave 
van de volledige werken 
van Hadewijch door J. 
van Mierlo.

1916 Correspondentie met Het zwaardjaar.
Uyldert over in het 
Duits vertaalde
Vlaamse geschriften.

1917 Verwey is met zijn Recensie Huebner.
echtgenote twee we- Bewerking van de visi-
ken op vakantie in oenen. Verwey spreekt
Nunspeet en leest er in zijn correspondentie
alleen Wordsworth met Hilde Telschow
en Hadewijch. Hueb- over Hadewijch.
ners vertaling van ‘De Konflikten van
Hadewijchs Hadewych’.
visioenen. 

1918 ‘De konflikten van 
Hadewich’ in 
De Beweging.

1919 De Vooys belooft Einde van 
Verwey – als De Beweging.
dank voor een tekst 
over Hadewijch – 
een ander werk over
Haar.

1920 Verwey ontvangt de ‘De liederen van Goden en grenzen.
beloofde werken van Hadewych’ (nog 
De Vooys: twee van niet uitgegeven).
de vier deeltjes van Goden en grenzen,
Van Mierlo. waarin ‘De liederen

van Hadewych’.

1921 25 sept. Brief van ‘De oerwoede van
Van Mierlo de Mystici’. Losse
over bezoek. aantekeningen over

Van Mierlo’s studies
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28 sept. Verwey in over Hadewijch.
Antwerpen, Gent Inleiding voor de
en Brussel. boekuitgave van

De Vizioenen van 
Hadewijch.13 okt. 
Handschriftversie 
van de inleiding op de
visioenenbewerking.

1922 Brieven van Van De Vizioenen van
Mierlo n.a.v. Hadewych in
drukproef, toege- boekvorm. De weg
zonden boekjes van het licht, waarin
met De Vizioenen ‘De konflikten van
en dankbrief voor Hadewych’.
deel V van het Proza.
Brief aan Uyldert.
Brieven over De Vizi-
oenen van Hadewych 
van De Vooys en 
Hanna de Haan.

1923 Brief van Marie Vertaling van Dante.
Cremers over Verwey’s H. Moulijn-
bewerkingvan de Visi- Haitsma Mulier
oenen. Brief Van Mierlo  Shakespeare
als dank voor Verwey’s  50 sonnetten
vertaling van Dante.  
Brief van Van Gennep.

1924 Van Mierlo geeft een De maker, waarin
tweede Versie van de ‘Aan een liefdezuster’.
visoenen van Hade- Recensie Van Mierlo.
wijch uit. Van Mierlo 
zendt zijn nieuwe
boek aan Verwey
Afrekening van 
verkoopVizioenen 
door De Bock.

1925-1937 Derde periode Cus-
ters; professoraat.

1925 Van Mierlo bedankt Hoogleraar in Leiden.
voor de tekst van Ver-
weys inauguratierede.

1926 College-aantekeningen 
van Verwey over 
Hadewijch. 
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1933 Brief aan Uyldert 
n.a.v. recensie Snellen. 
Recensie in nrc over
het boek van Snellen.

1934 Verwey correspon- Dissertatie van M.
deert met De Vooys  van der Zeyde.
over de dissertatie van  
Van der Zeyde. Recen-
sie op dissertatie van 
der Zeyde.

1935 Afscheid als hoog-
leraar.

1936 ‘Hymne aan Lucifer’. Dissertatie M. 
van der Kallen.

1937 Overlijden van Ver-
wey. Dissertatie van 
E. Allard.

2 Albert Verwey en de middeleeuwen

2.1 Inleiding

In het fin de siècle waren de geschiedenis en de cultuur van de middeleeuwen object
van wetenschap, maar ook inspiratiebron voor eigentijdse kunst. Verwey, als kind
van zijn tijd, besteedde er aandacht aan in geschriften over literatuurgeschiedenis,
in zijn poëzie en in de colleges tijdens zijn professoraat. Over de manier waarop
Verwey als historicus met de geschiedenis van de letterkunde omging, is door hem
zelf en anderen geschreven, maar de manier waarop en de mate waarin speciaal de
middeleeuwen in zijn leven en werk een rol speelden, is nog weinig bestudeerd.
Door een aantal teksten van Verwey over de middeleeuwen en middeleeuwse
schrijvers uit verschillende perioden van zijn leven chronologisch te bespreken,
hoop ik iets van Verweys visie op de middeleeuwen te laten zien. 

Wetenschap en kunst moesten volgens Verwey hand in hand gaan. Dat kon,
meende hij, als bij een literair-historische benadering van teksten de onderzoeker
ook eigenschappen van een dichter had. Het paradoxale bij deze benadering is ech-
ter dat de historicus zijn onderwerp in de tijd van ontstaan plaatst, terwijl de dich-
ter dat juist niet wil.67 Een dergelijk onderscheid is dan ook een hulpmiddel bij het

67 In Gedachten over geschiedschrijving; uit het dagboek van een landbewoner. Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam, Bijzondere Collectie, hs. xli a 29:21.
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verduidelijken van het doel van de schrijver. In deze studie verheldert het mogelijk
ook de intentie waarmee Verwey onder andere literair-historische teksten benader-
de. 

Het aantal geschriften van Verwey over de middeleeuwen is in verhouding tot
zijn overige werk gering. Naast Volk en katholicisme uit 1895,68 waarin hij theoreti-
seerde over middeleeuwen en katholicisme, vond ik maar enkele beschouwingen
over de middeleeuwen en een paar bewerkingen van Middelnederlandse teksten. Ik
selecteerde die teksten, waarin ik duidelijk Verweys opvattingen over de middel-
eeuwen of aspecten daarvan terug kon vinden. 

Na bespreking van de inleiding van Jacob Maerlant met proza van A. Verwey uit
1894, koos ik voor de tot nu toe onuitgegeven tekst Over de liefde tot de Middel-
eeuwen uit 1895. Deze tekst geef ik in zijn geheel weer, voorzien van commentaar.
Vervolgens besteed ik aandacht aan Verweys recensie naar aanleiding van Boutens’
Beatrijs (1909), zijn bespreking van de uitgave van Ruusbroecs Die chierheit der
gheesteliker brulocht uit 1917, zijn onuitgegeven college over Mariken van Nim-
wegen uit 1925 en zijn bewerking van de Middelnederlandse Roman van Heinric
en Margriete van Limborch uit 1937. Ook poëzie van Verwey, waarin ik de mid-
deleeuwen of tenminste een door de middeleeuwen geïnspireerde sfeer aantrof,
komt ter sprake. 

2.2 Jacob Maerlant

Verwey heeft zich lang voor zijn professoraat al met de middeleeuwen beziggehou-
den. In 1894 verscheen Jacob Maerlant met proza van A. Verwey.69 Het door Jan Toor-
op geïllustreerde boekje, dat een keuze uit de poëzie van Van Maerlant bevatte, zag er
schitterend uit, maar er zaten nogal wat fouten in de annotaties. Op het laatste mo-
ment werd een los vel met errata toegevoegd en verder is de bundel snel vergeten en
nooit herdrukt. In zijn jeugdige overmoed had Verwey zich vergrepen aan de mid-
deleeuwen, die op dat moment voor hem nog een duistere periode vertegenwoordig-
den, vergelijkbaar met wat hij noemde de ‘wan-tijd’ waarin Bilderdijk leefde. 

Verwey wilde oude literaire teksten bereikbaar maken voor de geïnteresseerde
lezer, maar zelf vond hij de teksten van Van Maerlant om hun inhoud en vorm nau-
welijks interessant. Ze waren moeilijk verteerbaar door ‘vreemdheid van taal’ en
‘volte van tijdelijke aangelegenheid’. Wat hij er in miste, was individualiteit en
schoonheid. De enige verdienste van de auteur vond hij dat deze als dichter bewust
zijn volk vertegenwoordigde. Die gedachte en dat streven kende Verwey ook, maar
zij waren voor hem onvoldoende om zich verder met Van Maerlant verwant te voe-
len. De tekst van de inleiding: 

68 ‘Volk en katholicisme’. In: Tweemaandelijks Tijdschrift, derde jaargang, 1896-1897, deel i, p. 95-113. Opge-
nomen in Stille toernooien, Amsterdam 1901.
69 Jacob Maerlant, met proza van A. Verwey, Amsterdam 1892.
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Er staat vooraan onze letteren, als een stoere portier, Jacob Maerlant. Zoo groot en breed
staat hij dat de 17e- en 18e- eeuwers achter zijn rug geen literatuur meer zagen en hem den
oorsprong noemden, den Vader. In de tweede helft van de 18e eeuw begon Huydecoper,
begon Bilderdijk te reppen van die vreemde literaturen van voor Maerlant, ’t was als een
wind in een bosch, die lust naar ’t dichtere-bij-den-natuurstaat: – als één boom ruischen
gaat zwelt een druischen uit duizenden en een ritselen aan alle boschgrenzen: – zoo in déze
eeuw die lust groeiend en levend in menschenoogen en handen, tot ze ’t allerverste gezien
hadden, een heel bladrijke literatuur-groei uit perkamenten blaadjes op zolders en in kel-
ders, – en zij bouwden in de verbeeldingen, achter Maerlant, het kleurige, ruischende, het
devote, het pralende middeleeuwsche leven, en laag neergezien werd op de botte verstan-
den van vorige eeuwen en gejuicht over de oudheid van onze kunst. 
Maar nu die lust onze harten weer leeg liet en onze oogen weer helder zijn voor het geheele
van onze letteren, nu we vragen waar nu de mooie verzen zijn, waar nu de persoonlijkhe-
den zijn die we zullen liefhebben in onze verbeelding als blijvende gasten – nu komen we
tot de bekentenis dat ja, onze lust naar het kleurige, naar het vreemde, naar het devote, naar
het kindlijke, dat allerlei lusten nu bevredigd zijn door die middeleeuwsche resten, maar
alleen onze lust naar schoonheid niet. Dat er hier en daar een mooi liedje klinkt, een ver-
haal taalt, een spel gebaart, een uitbotten van natuurlijkheid, maar dat nergens individueele
uiting van schoonheid is, nergens besef van kunst.
Vooraan onze letteren als de eerste individualiteit erin staat weer Maerlant. Hij het eerst,
Hollander, had de eerzucht dat te zijn wat wij Hollanders dichter noemen, dat wat Vondel
was, wat Bilderdijk wel wezen wou – maar de naam is te mooi voor zijn wan-tijd – de Ver-
beelding en het Intellekt, Hoofd en Hart, Mond en Vinger van zijn eeuw. En dat was hij.
Want als iemand mij nu vroeg hem uit Maerlant’s hoofdwerken iets voor te lezen, ik zou
het niet kunnen doen ook maar op de halve toonhoogte van bewondering die ik hier heb
aangeslagen, – maar dat hoeft ook niet. Vreemdheid van taal en volte van tijdelijke aangele-
genheid maken ons van al zijn werk het meeste ongenietbaar, en juist in die groote boeken,
waarmêe hij een stellig doel wou bereiken op de hoofden van zijn ongeleerde landsvolk
heeft hij zijn individualiteit-zelve ’t minst onvermengd geuit. Genoeg is ’t dat ze wèl on-
vermengd ons is bewaard gebleven in die trotsche strofische gedichten: Wapene Martijn,
Van den Lande van Overzee en Van der Kerken Klage, en we daaruit de gestalte zien op-
staan van den eersten trotsch-taligen Hollander die sprak met het bewustzijn de vertegen-
woordiger te zijn van zijn volk.

André Jolles schreef over deze uitgave aan J. Huizinga, zo’n dertig jaar na het ver-
schijnen ervan. De eerste keer in een brief van 11 september 1923 naar aanleiding
van de dood van de hoogleraar G. Kalff: ‘– hoe heeft hij zich verkneukeld toen hij
Verwey het lijstje van zoogenaamde ‘drukfouten’ toe kon sturen bij diens volmaakt
belachelijke Maerlantbloemlezing, waar o.a. de bijzitten van de bisschoppen –
amien fiere – met Onze Lieve Vrouw verward waren’. De tweede keer op 31 okto-
ber 1924 op soortgelijke wijze, maar met een wat wrange ondertoon omdat niet hij,
maar Verwey als opvolger van Kalff in Leiden was benoemd.70

De vergissing met de ‘amien fiere’ is mijns inziens voor deze studie niet belang-
rijk, maar dat geldt in feite ook voor de manier waarop Verwey in deze inleiding
over zijn onderwerp spreekt. Hij hield zich in 1894 eigenlijk nauwelijks met de
middeleeuwen bezig. We kunnen deze tekst nog tot de eerste periode van Custers’

70 J. Huizinga, Briefwisseling I, 1894-1924. Utrecht/Antwerpen 1989-1991, p. 482-484 en p. 537-538.
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indeling rekenen. Verwey huldigt hier de principes van Tachtig, zonder zich te ver-
diepen in de historische achtergrond van de tekst: hij mist mooie verzen en indivi-
duele uitingen van schoonheid. Bij enkele werken vindt hij dat laatste echter nog
wel: in Wapene Martijn, Vanden Lande van Overzee en Van der kerken Klage.
Zijn voorwoord is er echter op gericht te laten zien dat bij Van Maerlant toch nog
weinig sprake is van echte kunst. In een tweede tekst sprak hij anders over de mid-
deleeuwen, maar zijn mening over Jacob van Maerlant zou niet meer veranderen.

2.3 ‘Over de Liefde tot de Middeleeuwen’ 

De tekst ‘Over de Liefde tot de Middeleeuwen’ uit 1895, vond ik tussen Verweys
aantekeningen.71 Hierin plaatst hij renaissance en middeleeuwen tegenover de Be-
weging van Tachtig en de daarop volgende kunstvernieuwingen. Daarbij valt hem
bij de kunstenaars van de renaissance en de Beweging van Tachtig vooral het stre-
ven naar schoonheid op, en bij die van de middeleeuwen en van na de Beweging van
Tachtig een streven om vanuit een vaak verscheurende hartstocht met zichzelf in
harmonie te komen. De oorzaak van die verscheurdheid en disbalans is daarbij van
ondergeschikt belang. Het gaat om het gevoel van verscheurdheid zelf en het daar-
bij komende streven naar harmonie en verzoening. Daarin herkende Verwey een
passie die van alle tijden was. 

Over de Liefde tot de Middeleeuwen

De mensch die in hartstochten leeft, hijgt naar den tijd dat hij zich weer met zich zelf in het
reine zal vinden, en na verlangen daarnaar, of de inspanning waarmeê hij zich lucht ver-
schaft, en de eindelijke blijdschap over die reiniging, als de harmonie in hem hersteld is, uiten
zich in stoom van gebed, of kreet van psalm, of zang van verbeelding, alle drie dus dáárom
van hoogste beteekenis, omdat zij de reinigings-daad vertegenwoordigen van een mensch
die onder zijn hartstochten leed.

In elk gebed, in elk lied, in elke verbeelding wordt zulk een daad opnieuw gegeven, en de
reden waarom door telkens weer een ánderen mensch, onder ándere hartstochten lijdende,
telkens weer die daad moet worden aangegaan, is deze: dat élke andere hartstocht, en in el-
ken anderen mensch elke zelfde hartstocht, door zijn wezenlijk en noodzakelijk anders-
zijn dan alle andere, ook een andere daad ter reiniging behoeft.

Geen gebed, geen lied, geen verbeelding die verreining waren voor den hartstocht van
een enkele, kan het zoo volkomen voor een tweede zijn die onder een soort-gelijken harts-
tocht lijdt. Deelnemen in deze daad van een ander is noodzakelijk ón-volkomen, en ál
minder afdoend naarmate de individuën, de geslachten, en met hen de hartstochten veran-
deren, die met hun zelfde namen altijd weer andere zijn.

Als dit waar is, hoe kan het dan een deugd zijn dat een heel volk uitziet naar éénzelfde
verlossings-daad? Eén gebed, één lied, één verbeelding voor de onafzienbare menigte?
Wel, mij dunkt, de Middel-eeuwen, indien dit het ideaal is dat zij bereikt hebben, dan zijn
zij gevuld geweest met een zeldzame bende van grof-bewerktuigde en in traagheid van ziel
verzonken ón-gevoeligen. Zéker is het, naar mijn meening, dat díe eeuwen beter dan déze

71 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 100:46. 
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hun roep waren; zeker óók, en dit is onze 19de – eeuwsche schande, dat wij meenen dat zij
om zúlk een ideaal navolgens-waardig zouden zijn.

Wat is dan de reden, dat ondanks dit inzicht, elk van ons zich naar de Middeleeuwen heen-
buigt, met een instinkt van zekerheid, dat dáár het heil te vinden is? Waarom die tegenstel-
ling van Gothieke en Renaissance Kunst, die, hoe groot bewonderaar van de laatste men
wezen mag, elk voelt dat betere oorzaak heeft dan een misverstand? 

Ik geloof dat in het bovenstaande het antwoord gegeven is. Niet in een overmaat van
vreugde, een hoog gevoel van menschelijke heerlijkheid, zooals de renaissance-kunst,
vindt de gotische haar oorsprong en aandoenlijkheid; maar in de behoefte aan harmonie-
ering van hartstochten, aan reiniging van het gemoed, die ook de behoefte is van onzen tijd.

Het doet er niet toe of werkelijk eenzelfde verbeelding alle oogen in de Middeleeuwen
bezield heeft, eenzelfde geloof alle harten tot geestdrift, alle monden tot bidden of juichen
drong, eenzelfde stelsel-leer alle verstanden hield geboeid; – maar de reden waaróm oogen
schreiden en glimlachten, harten klopten en trilden, monden juichten of baden, verstanden
stilstonden voor de spil van het onkenbare, – die réden is het éénige waarom die eeuwen
ons aandoen met een geheimzinnige genegenheid, want die reden is dezelfde waarom wij
ons voelen aangedaan met een zelfden nood.

De renaissance-kunst was uiting van menschelijke heerlijkheid, de christelijke van men-
schelijke zielenood.

Niet, of niet elke kunst tenslotte uiting van blijdschap zijn zou, [sic] blijdschap over de
harmonie die haar wezen, de schoonheid die haar verschijning is; maar blijdschap over
herstelde ziels-rust is toch een andere dan die over on-onderbroken geluk.

Nu ik dus het ons sympathieke van de Middeleeuwen niet in een aan al haar menschen
gemeenschappelijk ideaal gezocht heb, spreekt het vanzelf dat ik het ook niet in haar chris-
telijkheid zoek. Weêr-strijd van hartstochten is zoomin iets middeneeuwsch als iets chris-
telijks: het is menschelijk in zijn algemeenste beteekenis – en ziedaar het gemeenschappe-
lijke dat van alle tijden is: de menschelijkheid – menschelijk, en dat door elken anderen
mensch anders zal worden gëuit.

Nu ik tot dit soort gemoedsleven genaderd ben – ik die ook eens, voor jaren, in mijn
voelen voor menschelijke heerlijkheid heb geleefd – bevangt mij een droevig schrei-gevoel
als de ziel van de afhankelijkheid waarin wij tot dit leven staan, een: hoe kon ik zoo veran-
deren! – en: is het dan tóch waar dat wij geleefd worden, willoos, en al onze persoonlijk-
heid in de vorm-looze omstandigheden van het gebeurd-worden schipbreuk lijdt? Maar
mijn schrijvenden Zelf, mijn mijzelf zeggende Zelf duikt naarboven, dat mijn hart er weer
licht van wordt: Neen, ik ben toch wel dezelfde, ik de zegger, boven al de veranderingen
van het leven, waarin ik, ze ondergaande, toch niet ónderga: ik blijf en ik zeg dan mijn ver-
ánderde mensch.

De kunstenaar staat tot dit soort reinigingzoekende Zelf niet anders dan hij tot het exal-
teerende gestaan heeft: hij ziet het, en schrijft het uit. Hij blijft altijd de lyrische dichter ‘die
altijd naar zichzelven ziet’, en hém raakt het niet dat het leven dit schepsel verandert dat
maar de stof onder zijn handen is, neen, want dit is te eerzuchtig, de muziek uit de verte die
hij, gelukkige, maar voor het naspelen heeft.

Ja, daar zijn wij weer waar wij waren: Renaissance geweest, Gothiek geworden, neen
dieper, neen juister: eerst gelukkige, nu ellendige, – maar, als eerst het zeggen van den een,
nu tot het uiten van den ander bepaald.

Vrijheid en Vroomheid – schreef ik eens naar aanleiding van Vondel – zijn twee gezich-
ten van eenzelfde wezen. En of wij ons vrij of vroom voelen, onze plicht als kunstenaar
blijft het, niet middeneeuwsche, niet 17de eeuwsche, niet renaissance-wezens te belicha-
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men, maar ons eigen onder alle veranderingen blijvende wezen, ons Zelf en onze mensche-
lijkheid.

5 jan.’95 Albert Verwey

Deze tekst geeft een beeld van de door Trapman beschreven idealisering van de
middeleeuwen ten koste van renaissance en humanisme, zoals die zich in het fin de
siècle voordeed.72 Het grote verschil tussen de opvatting over de middeleeuwen van
1894 en die van 1895 bevestigt de verandering in denken, zoals onder andere Cus-
ters en Van Halsema die in deze jaren bij Verwey signaleren. Vond Verwey in 1894
de overgeleverde literatuur uit de middeleeuwen van maar zeer betrekkelijke waar-
de omdat hij er schoonheid en individualiteit in miste, in dit artikel schrijft hij juist
getroffen te zijn door de overeenkomst tussen de middeleeuwse kunstenaars en de
dichters van zijn eigen tijd. Hij constateert hartstocht bij de middeleeuwer en ziet
het verlangen om daarmee in balans te komen als een daad van reiniging of verzoe-
ning. Een soortgelijke beweging herkent hij ook in zijn eigen tijd en het is de taak
van de dichter die beweging te beschrijven, zodat de lezer hem kan herkennen als
verlangen naar ‘muziek uit de verte’, want dichterschap betekende voor Verwey
‘muziek uit de verte naspelen’. Opmerkelijk is dat hij het christendom, ook in de
middeleeuwen, daarbij een ondergeschikte functie toekent. In een onuitgegeven
notitie ‘Drie toetselementen’73 schreef hij in 1907: ‘De dichter maakt altijd den in-
druk na te spelen wat tot hem gezegd wordt (“hij hoort wat de engelen zingen”).
Daardoor is dat wat hij zegt niet een bewering, maar de uiting van een in zichzelf
harmonisch wezen: een kosmos. Als zoodanig heeft het onpersoonlijke oneindige
betekenis. De grootste persoonlijkheid is altijd minder’. 

Het hier beschreven verlangen noemde Verwey ‘hartstocht’. Hij gebruikte het
woord ‘hartstocht’ vaak. In Eenzame volzinnen74 schreef hij: ‘Hartstocht is inner-
lijke onvereenbaarheid.’ Hartstocht ook, herkende Verwey bij G. Bolland, die in
1896 werd benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte te Leiden. Diens inaugurele rede
maakte diepe indruk op hem.75 De jonge hoogleraar was misschien ‘nog wat expan-
sief’ volgens sommigen, maar Verwey stelde dat Bolland vorm zocht te geven aan
iets dat een hartstocht en een natuurlijkheid, een oprechtheid en een verzekerdheid
betrof, waardoor er een beginpunt was gemaakt met ‘een nieuwe tijd aan een oude
universiteit’. De geschreven rede was goed, ‘de hartstocht van het brein, de virtuo-
siteit van de abstractie soms’, en nog nooit had Verwey ‘zóo de onpersoonlijkheid
van het geschrevene zien verdwijnen onder de persoonlijkheid van het gesproken
woord.’76 Om hartstocht gaat het in feite ook in ‘Over de liefde tot de Middeleeu-

72 J. Trapman, Le Latin mystique van Remy de Gourmont (1892) en zijn invloed in Nederland. In: Het land
van Erasmus. Amsterdam 1999, p. 45-61.
73 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 30:6
74 Eenzame volzinnen XL, 1892-1922, in: Proza VIII. Amsterdam 1923, p. 14.
75 Zie ook W. Otterspeer, Bolland, een biografie. Amsterdam 1996, p. 223-232.
76 ‘Bollands rede’. In: Tweemaandelijksch Tijdschrift deel 2, 1896, p. 210-213. 
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wen’ en het is opmerkelijk dat de hoogleraar Verwey in 1926, bij de inleiding van
zijn colleges over Hadewijch, op dezelfde manier over hartstocht sprak als in 1895:
‘In de 19de eeuw was het moeilijk te begrijpen dat er zoo iets als geestelijke harts-
tocht bestond. De liefde tot de wetenschap – de hartstocht voor een idee – heeft
toch ook Dante aangedreven. Toch leefde zij, H. (adewijch. AvD) in de meest gees-
telijke, 13de eeuw. “Mystieke verzuchting in wereldschen vorm”, zegt Jonckbloet
en blijft verbaasd. In alle sferen van het menschelijk leven beslaat de eene helft het
geestelijke en daarom kunnen we de beelden voor het geestelijke leven gebrui-
ken.’77 Verwey gebruikte de vergelijking tussen de eigen tijd en de middeleeuwen
blijkbaar nog steeds; hartstocht was nog steeds een centraal gegeven en het geeste-
lijke en het wereldse konden voor Verwey nog steeds niet zonder elkaar. 

Voor Verwey waren de middeleeuwen, zoals voor veel kunstenaars van zijn tijd,
inspiratiebron voor de vormgeving van eigen ideeën. Daarbij verbonden aanvanke-
lijk zowel gelovigen als seculieren op eendrachtige wijze oude (geloofs)waarden
aan nieuwe ideologieën, waarbij alleen de mate waarin de oude waarden als geloofs-
goed golden ongelijk was. Dat leidde in 1896, zagen we al, tot grotere meningsver-
schillen die in een polemiek in De Kroniek78 uitgevochten werden. Verwey nam
niet rechtstreeks deel aan die discussie, maar dat de strijd ook zijn aandacht had, is
onder andere terug te vinden in zijn artikel van 1896: ‘Volk en katholicisme’.79

Daarin probeerde hij de verdeelde opvattingen over ‘twee idealen van levenseen-
heid’ met elkaar te verzoenen,80 waarbij hij de dichter een leidende rol toekende,
want deze moest het ‘intuïtief aanschouwde volmaakte grondplan des levens’ mee-
delen aan, en verduidelijken voor, zijn medemensen. Verwey schreef naar aanlei-
ding van de herleving van het katholicisme: ‘Zij die niet zoozeer den groei van het
leven als wel dien van hun eigen idee in het oog houden, spreken van achterlijk en
begrijpen niet dat een idee aan het hunne vijandig, een idee die ook werkelijk en
blijkbaar haar schoonsten bloei achter zich heeft, toch altijd weer werkelijk en
blijkbaar bloeien kan.’ In het middeleeuws katholicisme dat altijd gevochten had
tégen middelmaat en vóór het allerhoogste, zag Verwey overeenkomst met de
kunst van zijn tijd, zoals ook in het hier besproken artikel, maar tegenover het ide-
aal van levenseenheid van de katholieke kerk zette hij dat van een volk als natuurlij-
ke gemeenschap. Daarbij kende hij aan geestelijke waarden een zelfstandig bestaan
en een eenheidmakende kracht toe, onafhankelijk van religie: ‘Voor de bron van

77 Collegedictaat, p. 37, getypte versie.
78 De discussie stond voornamelijk in de jaargang 1896 en wordt uitvoerig beschreven door W. Thys in De kro-
niek van P.L. Tak, brandpunt van de Nederlandse cultuur in de jaren negentig van de vorige eeuw. Amsterdam/
Antwerpen 1956.
79 ‘Volk en katholicisme’. In: Tweemaandelijks Tijdschrift, 1896-1897, deel i, p. 95-113. Het werd later opge-
nomen in Stille toernooien, Amsterdam 1901.
80 Vestdijk beschrijft in hoofdstuk v van Albert Verwey en de Idee: ‘Verzoening onverschillig wat er verzoend
moest worden, lag Verwey nu eenmaal in het bloed: hij verzoende alles, ook wat in de wereld der Ideeën – zelfs
daar! – met kuischen schroom elkanders aanraking vermeed.’ (Rijswijk 1939) Amsterdam 1967, p. 207.
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alle christenen is de bron van al wat leeft, de Natuur in de plaats gesteld. De Liefde
tot het Leven, de Gehoorzaamheid aan zijn eischen, het Geloof in zijn heerlijkheid
bezielt allen die leden ook onder dien laatsten menschendwang.’ 

Evenals Kloos in zijn inleiding op Thomas a Kempis’ De navolging van Christus,
was Verwey van mening dat de rol van het katholicisme voornamelijk bestond uit
inspireren: het ging erom dat het oude gebruikt werd in dienst van het nieuwe. Na
de middeleeuwen was het alleen maar achteruit gegaan met de wereld, maar nu zou
daar verandering in komen. Dat kon echter alleen door, net als in de middeleeuwen,
eigen hartstochten met het leven in harmonie te brengen. 

Het verlangen naar de middeleeuwen bestond aan het eind van de negentiende
eeuw in Frankrijk en Nederland onder andere onder invloed van J.-K. Huys-
mans.81 Van Deyssel, die een aantal beschouwingen aan Huysmans’ boeken gewijd
had, droomde in het begin van 1895 zelf ook van een ‘aesthetische restauratie’ van
het middeleeuwse katholicisme. Bolland schreef hem daarover: ‘Een aethetische
restauratie der kerkelijke middeleeuwse wereldbeschouwing is in waarheid alleen
dan mogelijk, wanneer men die in de verbeelding reproduceert als eene zaak van het
verledene, die over ons huidig denken en doen geen macht meer heeft.’82 ‘Over de
Liefde tot de Middeleeuwen’ moet in het kader van deze discussie gelezen worden.

2.4 Boutens, Beatrijs83

In 1909 recenseerde Verwey Beatrijs van P. C. Boutens. Uitvoerig vertelt hij om te
beginnen de inhoud van de middeleeuwse legende over de non Beatrijs, die uit het
klooster vluchtte met haar minnaar, zeven jaar later met hun kinderen door hem in
de steek gelaten werd en na een leven als prostituee van nogmaals zeven jaar, onge-
merkt, door tussenkomst van Maria, opnieuw haar plaats als kosteres in het kloos-
ter kon innemen. Verwey noemt haar ‘een gezonde en op haar tijd hartstochtelijke
burgerdochter dan toch, die de loten van het leven, zooals zij vallen, durft opne-
men, en ze niet anders vond dan ze wist dat ze doorgaans waren,’ maar ‘heel anders
dan zulk een kloeke en niet eens bekrompen te schelden spruit van onze middel-
eeuwsche vaderen, is de Beatrijs van Boutens’. Deze Beatrijs vergelijkt hij met Ros-
setti’s ‘The blessed damosel’. Boutens vertaalde dit gedicht en ‘genoot in de licht-
heid van het geluid dat, terwijl het voortloopt, bijna meer trilt dan gaat, een
bekoring die wonderwel paste bij zijn aanleg. Hij houdt zich liever zwevend dan
dat hij schrijdt en vindt in die beweging een houding van verhaler die een haast-
breekbare teederheid en van bespiegelaar die een verrukte rijzing genegen is. Zulk
een mengeling van teederheid en verrukking beeldde hij zich in de Beatrijs van de

81 Cfr. R. van Kesteren, Het verlangen naar de Middeleeuwen. De verbeelding van een historische passie. Am-
sterdam 2004. Hoofdstuk 6 over De sublieme kerk van Joris-Karl Huysmans, p. 333-378.
82 H. Prick, Een vreemdeling op de wegen. Het leven van Lodewijk van Deyssel vanaf 1890. Amsterdam 2003,
p. 400. Hierover ook Nissen 2008, p. 15.
83 In Proza deel x, Amsterdam 1923, p. 80.
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oude legende en hij teekende haar in de welluidende wankelvoetigheid van zijn
vierregelige strofen en wisselrijmen: een tegelijk liefhebbend en tot vereering ge-
stemd jong meisje, katholiek en estetisch, – voor even katholieke en estetische jon-
ge meisjes van onze dagen ter bewondering en navolging.’84

De middeleeuwse Beatrijs wordt in een droom teruggeroepen. Haar thuiskomst
wekt op geen enkele manier verwondering: zij is niet gemist, want ‘Maria es soe wel
dijn vrient, si heeft altoes vor di ghedient’. Na haar biecht wordt Beatrijs’ verhaal
bekend gemaakt zonder dat haar naam genoemd wordt en de abt bij wie ze gebiecht
heeft, zorgt verder voor haar kinderen. Er wordt niets van het wonder uitgelegd;
het wordt op geen enkele manier naar de lezer toegehaald. Bij Boutens is dat anders.
Verwey vraagt zich af: ‘Bestaat de twintigste eeuwsche werkelijkheid in een schijn
om een wonder-schets?’ Bij Boutens is na de vlucht van Beatrijs namelijk het Ma-
riabeeld van het klooster verdwenen, – het kindje zit alleen op het voetstuk – maar
als Beatrijs is teruggekeerd, hervinden de nonnen het Mariabeeld op de oude plaats.
Door deze toevoeging wordt het verhaal volgens Verwey gereduceerd tot een
anekdote. Hij stelt ‘wij kunnen hem [Boutens. AvD] de scherts niet te hoog aanre-
kenen die zich, in haar bevalligheid, vermeit met dit kinderlijk wonderspel, – maar
wanneer aan die speelsche uiting de naam en het gegeven verbonden worden van
een gedicht dat, ernstig en eenvoudig, een krachtige werkelijkheid van vroeger
eeuw voor ons houdt leven, dan hebben wij het recht het oude gedicht te vergelij-
ken met het hedendaagsche en de waarde van het een te bepalen door die van het
andere’ (p. 89). De hartstochtelijke middeleeuwse burgerdochter is bij Boutens een
breekbaar meisje geworden, vergelijkbaar met de fin de siècle femme fragile, als
Couperus’ Psyche en Maeterlincks Maleine. 

Verwey laat het hierbij; de lezer moet maar goed lezen wat er staat. De kracht en
zwaarte van het middeleeuwse werk zijn in dit bevallige gedicht teruggebracht tot
kinderlijke proporties, leuk voor katholieke jonge meisjes, maar ontdaan van de
oorspronkelijke grootheid ervan.85

2.5 Jan van Ruusbroec, Die chierheit der gheesteliker brulocht, verzorgd door C.A.
Wijnschenk Dom

In De Beweging van december 1917 wijdde Verwey een korte bespreking aan de
door C. Wijnschenk Dom verzorgde uitgave van Die chierheit der gheesteliker
brulocht van Jan van Ruusbroec.86 Wijnschenk Dom kwam niet met een filologi-
sche tekstkritiek, maar wilde de doorsnee lezer laten kennismaken met Ruusbroec
in een populaire uitgave die makkelijk te lezen moest zijn door uniformiteit in de
spelling. Hij liet daarom lastige varianten onvermeld en nam achterin het boekje
een verklarende woordenlijst met moeilijke termen op.

84 In Proza deel x , Amsterdam 1923, p. 80.
85 De cursivering in de tekst is van Verwey. Proza X p. 80-89.
86 Amsterdam 1917, p. 441-442.
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Verwey maakt alleen van het laatste melding in zijn bespreking. Hij noemt Ruus-
broec ‘de meesterlijke prediker van het 14de-eeuwsch mysticisme in Nederland, de
man van de scherpe onderscheiding en de stroomende bespiegeling,’ en vergelijkt
de gedachten van Ruusbroec met het werk van sierkunstenaars die golvende lijnen
produceren, die zich tot in het oneindige lijken te vernieuwen, ‘totdat, als het geheel
van die onuitputtelijke groei voltooid is, het toch binnen een effen kader evenwich-
tig gebonden blijkt.’ Het gaat bij Ruusbroec niet om hartstocht; zijn ziel is geen ziel
in worsteling, maar ‘de geest in zijn duizend-voudig verbleekte zichtbaarheid.’
Deze geaardheid leidt niet alleen tot rust en helderheid, maar ook tot eenvoud van
begrippen en het in betekenis aan zichzelf gelijk blijven van woorden. We hebben
hier te maken met ‘misschien het beste stichtelijk proza dat in Nederland geschre-
ven is’.

Deze recensie is opmerkelijk om een aantal redenen. Op de eerste plaats stelt
Verwey dat Ruusbroec als een goed boek gelezen kan worden. Hij ziet dit werk
vooral als ‘stichtelijk proza’ dat erg duidelijk en begrijpelijk is. In feite zegt Verwey
impliciet dat het hier niet om kunst gaat. Hij noemt Ruusbroec prediker van het
mysticisme, maar over de inhoud van het werk en de aard van de mystiek laat hij
zich niet uit. Ook wordt op geen enkele manier aandacht besteed aan de historische
achtergrond van Ruusbroec of aan de betekenis van zijn leer in de tijd en traditie
waarbinnen die ontstaan is.

2.6 Mariken van Nieumeghen

Op 13 oktober 1925 besteedde Verwey tijdens zijn college extra tijd aan Mariken
van Nieumeghen, vanwege een opvoering van het gelijknamige toneelstuk in Lei-
den, een dag later.87 Mariken, noemde hij ‘een voortreffelijk meisje, dat de huishou-
ding van haar oom, de priester Gijsbrecht, waarnam en in zijn opdracht naar de stad
ging tot het doen van inkopen.’ Met die zin trok hij Mariken bijna uit de verhaallaag
in de wereld van zijn luisteraar, zoals hij eerder Beatrijs als ‘een gezonde en op haar
tijd hartstochtelijke burgerdochter toch, die de loten van het leven, zooals zij val-
len, durft opnemen’ bij zijn lezers eveneens had geïntroduceerd, als the girl next
door. En ook nu gaat Verwey het hele verhaal vertellen, zo nu en dan een eigen
commentaar toevoegend. Mariken was een voortreffelijk meisje. Anders dan de
hartstochtelijke Beatrijs? Ja zeker! 

Als het te laat wordt om naar huis te gaan, vraagt Mariken logies aan haar in Nij-
megen wonende tante. Deze weigert onder het uiten van een serie scheldwoorden
die er niet om liegen. Tantes boosheid heeft echter niet zozeer betrekking op Mari-
ken, als wel op het feit dat de oude hertog van Gelre, die door zijn zoon gevangen
was gezet, vrij is gekomen. Zo maakt Mariken kennis met het kwaad en daarop, al-

87 De aantekeningen voor dat intermezzo vond ik in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere
Collecties, hs. xli a 38-13.
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dus Verwey, ‘wordt zij zelf kwaad’. Daarmee bedoelt hij niet dat zij boos op haar
tante wordt, maar dat zij nu zelf deel van het kwaad geworden is. Zij deugt niet
meer en daarom is het ‘te vreezen dat ze een verkeerde weg zal gaan’. Als zij uit-
roept dat het haar niet uitmaakt of God of de duivel haar nu te hulp schiet, staat de
laatste onmiddellijk voor haar klaar en biedt aan met haar verder te gaan. Over de
voorwaarden wordt onderhandeld:

Mariken, klaarblijkelijk begaafd met een gevaarlijk verlangen naar geestelijke ontwikke-
ling, vindt de aanbieding van goud en juweelen weliswaar niet verwerpelijk, maar toch niet
het belangrijkste. Kunt ge me de zeven vrije kunsten leeren? vraagt ze. En als de duivel, een
knappe jongeman die de naam Moenen draagt ja heeft gezegd, staat ze daarbij niet stil,
maar wenscht met waarlijk vrouwelijke, of zoo ge wilt met fantastische overmoed, dat hij
haar ook zal leeren tooveren. Een hoogst zondige vraag voor een middeleeuwsche, zou
men denken. Maar dat is zoo niet, want haar goede brave oom, de priester, kan het ook: hij
kan de duivel wel door het oog van een naald laten kruipen, of hij het wil of niet wil.

Het verhaal is verder bekend en Verwey vertelt het ook zo. Hij maakt echter een
aantal bijzondere opmerkingen over de inhoud en de vorm van het stuk. Op de eer-
ste plaats spreekt Verwey met betrekking tot de inhoud over ‘toveren’. Het gaat in
het stuk echter om ‘nigromancie’, maar het is de vraag of Mariken ‘zwarte kunst’
bedoelt en niet exorcisme, de kunst van het duivel uitdrijven: oom Gijsbrecht, de
priester, kon immers de duivel door het oog van een naald laten kruipen! En dat is
maar goed ook, want als Mariken berouw heeft gekregen, blijft de duivel haar ach-
tervolgen en kan alleen dankzij gebeden en ander optreden van oom Gijsbrecht op
afstand gehouden worden. 

Een ander punt is dat Verwey spreekt over de zielkundige ontwikkeling van Ma-
riken. Hij probeert haar psychologisch te duiden en onderscheidt daarbij verschil-
lende fasen. In de eerste fase wordt Mariken zelf het kwaad. Verwey wijst erop dat
zij dan refereinen maakt en die in het openbaar opzegt. Erg gevaarlijk vindt hij ook
haar dorst naar kennis. Andere aspecten van haar relatie met de duivel, ‘met hem
gewandelt, ghegaen, ghevaeren daert ons beliefde, zijt dit bedrijf vroet, met hem
ghedaen so man ende wijf doet’,88 blijven onbesproken en ook de verdere fasen van
ontwikkeling worden niet genoemd, maar ongetwijfeld horen hier volharding in
het kwaad, berouw en bekering bij. Dat alles weer ten goede komt, verbaast Ver-
wey niet, want Mariken ‘blijft, ondanks en tijdens haar lotgevallen, dezelfde door
de natuurlijke gevoelens en de natuurlijke ernst die haar eigen zijn.’89 Daarmee stelt
hij mijns inziens dat Mariken niet een legendarische of mythologische persoon
wordt, maar een gewoon, herkenbaar mens blijft. We moeten ons dan ook niet ver-
gissen; het gaat hier weliswaar om een mirakelspel, maar toch zeker niet op de eer-
ste plaats. Het stuk past niet in de rij van ‘algemeen menschelijke kunstwerken’ en

88 Mariken van Nieumeghen en Elckerlijc. Teksteditie B. Ramakers, vertaling W. Wilmink. Amsterdam 1998,
p. 138, vs. 1026-1028.
89 Anders bijvoorbeeld dan in de gelijknamige verfilming van Jos Stelling, waarbij Mariken niet letterlijk, maar
figuurlijk zo ten val gekomen is, dat zij niet meer terug kan.
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is bijvoorbeeld niet te vergelijken met Goethes Faust. Zie het in de eigen tijd, stelt
Verwey. De lotgevallen van Mariken zijn volgens hem het onmiddellijk gevolg van
de politieke toestanden. Het kwaad van de groten wordt tenslotte het kwaad van de
kleinen en dát aan de menigte te leren was het hoofddoel van de auteur. Daarnaast,
maar pas in tweede instantie, is er de les dat wie berouw heeft, door bemiddeling
van Maria behouden kan blijven. 

De student die zich met het hart van een middeleeuwer opstelt, zal geraakt wor-
den door het stuk, aldus Verwey, maar het is ook boeiend voor de mensen die niet
tot een bepaalde tijd horen. Men kan het bewonderen om de eenheid van het ver-
haal, om de karakteristiek van de personen, de treffende schildering van de tafere-
len en eveneens om de evenredige bouw van het rederijkerstuk, dat ook nog twee
andere kunstvormen, namelijk een refrein en een wagenspel, in zich heeft. Tenslot-
te valt het levendig, maar toch kunstig taalgebruik te bewonderen. 

Mariken blijft in Verweys visie een voortreffelijk meisje door de gevoelens die
haar eigen zijn. Zij is geen hartstochtelijk gedreven vrouw. Dit is dan ook geen dra-
ma van verlangen en passie, maar een les over de gevaren die de kop opsteken wan-
neer mensen al te politiek gericht zijn. En daaronder ligt ook een verhaal over
vergeving. Boeiend en bewonderenswaardig, dat wel, meent Verwey. Maar harts-
tocht? Nee!

2.7 Roman van Heinric en Margriete van Limborch

De Roman van Heinric en Margriete van Limborch is een werk van twaalf boeken
dat, zo stelt Albert Verwey in de inleiding bij zijn bewerking ervan, tussen 1291 en
1317 geschreven moet zijn. In feite is het een simpel verhaal. Een hertogsdochter uit
Limburg raakt als kind zoek en wordt door haar broer teruggevonden in Konstan-
tinopel, waar beiden tot hun vorstelijke bestemming komen door een huwelijk.
Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Het verhaal is een soort
raamvertelling waarin allerlei motieven uit middeleeuwse ridderpoëzie terug te vin-
den zijn.

Verwey heeft de roman in 1928 naverteld in het Nederlands van zijn eigen tijd.
Hij wilde voor zijn studenten een verslag maken: ’dat de indruk gaf het werk zelf te
zijn, een saamvatting, maar die niet enkel de grote lijnen toonde, doch ook de tallo-
ze schilderachtige en betekenisvolle trekken in hun waarde liet en deed uitkomen.
Vooral ook moest de verteltoon behouden blijven: de natuurlijkheid, de bevallig-
heid, de bekoorlijkheid.’90 In 1937 verscheen de bewerking in boekvorm, voorafge-
gaan door een inleiding. 

Verwey parafraseert de geschiedenis, waarbij hij het verhaal echter aanzienlijk
bekort, voornamelijk door uitvoerige beschrijvingen tot enkele regels terug te

90 Albert Verwey, De roman van Heinric en Margriete van Limborch in hedendaags nederlands naverteld en
ingeleid. Santpoort 1937, p. 12-13.
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brengen. Aan de eigenlijke inhoud doet dat weinig afbreuk. Het oorspronkelijke
verhaal wordt zakelijk verteld, zonder emoties van de verteller en Verwey volgt
hem daarin. 

Een fragment ter illustratie. In een passage uit boek i91 wordt beschreven dat
Margriete levend verbrand zal worden vanwege de liefde die zij en de jonge prins
Echites elkaar toedragen. Dit kan echter pas geschieden na enig oponthoud, want
de beul die haar in het vuur werpen zal, mag haar eerst haar hemd uitdoen. Het uit-
stel zal ertoe leiden dat Echites nog net op tijd komt om Margriete te redden. In de
middeleeuwse tekst wordt dat als volgt beschreven.

2074 Die hangdief namse haestelike
2075 Ende woude haer wt doen dat hemde;

Die maget seide: ‘dits vremde,
Dore dere van allen wiven,
Laet mi mijn hemde an bliven.’
‘Inne wille entrouwen’, seide de knecht,

2080 ‘Want hets mijn gheset recht’
Doe weende die maget ontfarmelike,
Ende alle die liede ghemeenlike
Riepen met enen monde: ‘laet staen,
Het ware scandelec ghedaen.’

2085 Dit ghedinghe durde langhe 
Van ere halven milen gange,
Want noede liet hem die knecht,
Haddi moghen nemen siin recht.

Echytes, die jonchere,
2090 Die hem haeste herde sere

Quam gereden met groter cracht,
Metten oegen altenen hi wacht
Ofti Athenen iet saghe;
Een letter vore middaghe

2095 Quam hi een lettel boven Athenen
Ende sach ane dene zide henen
Vele lide utermaten;
Den wech ter stat wert heefti gelaten
Ende reet ten lieden soe hi best can;

2100 Mettien ontmoeti enen man,
Die hi vraghede wat niemaren
Ware daer die liede waren;
Die man seide: ‘bi gode jonchere
Daer siin vele liede in sere,

2105 Want men daer verberren sal
Tscoenste wiif dat in de werelt al
Es ofte noit wert gheboren.’
Echytes slouch toe met sporen

91 Roman van Heinric en Margriete van Limborch gedicht door Heinric. Uitgegeven door Mr. L.Ph.C. van den
Bergh. Leiden 1846-1847, deel i, boek i. vss. 2074-2120.
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Wat hi mach met groter cracht,
Ende quam recht alse men de maget
Gheworpen soude hebben int vier,
Ende riep: ‘brachtu die duvel hier
Segt her grave van Athenen!
Ghi ende miin moeder, maect u henen

2115 Of ic werpu in den brande;
Ghi hebt mi ghedaen scande.’
Hi liep daer die hangdief stoet
Ende warpene in die gloet,
Ende vergout hem daer siin recht;

2120 Den baliu warp hi na den knecht; 
(..)

Verwey zegt het korter: 

De beul wilde haar toen zelfs haar hemd uitdoen, omdat dat hem van rechtswege toe-
kwam. Zij verzette zich daartegen en ook het volk riep dat het schandelijk was. Dit opont-
houd was haar redding. Want Echites was in aantocht. Hij had het bericht ontvangen, en
was spoorslags teruggegaan. Daar kwam hij, daar zag hij Athene, daar een man wie hij
nieuws vroeg en die hem inlichtte, en daar de mensen, en de brandstapel en Margriete, en
ook zijn ouders. Scheert u weg, riep hij naar die beiden, of ik werp u in ’t vuur. Hij wierp er
de beul in en de baljuw er achterna (...).

De grote lijn van het verhaal wordt volgehouden en alleen details ontbreken: dat
wat de man, die Echites bij het begin van de stad tegenkwam zei bijvoorbeeld, en
ook de ironische toevoeging dat de beul nu kreeg waar hij recht op had. In de inlei-
ding bij zijn parafrase geeft Verwey kort weer wat er over het werk bekend is en hij
wijst op enkele bijzonderheden in het verhaal. Hij heeft zijn bewerking in 1928 aan
zijn studenten voorgelezen, om op deze manier een goede indruk van de originele
tekst te geven. ‘Vooral ook moest de verteltoon behouden blijven: de natuurlijk-
heid, de bevalligheid, de bekoorlijkheid.’ Hij probeerde de dingen niet mooier te
zeggen dan de auteur zelf, ging niet interpreteren en legde ook nergens iets uit. We-
tenschappelijk was dit werk van Verwey onbelangrijk.

Jonckbloet miste in het origineel van dit verhaal ideële geestdrift die op vader-
land, kerkgeloof of wijsbegeerte te betrekken is, en die is er in dit boek ook niet,
stelt Verwey, maar het leert ons een praktische deugden als zelfbedwang, sober-
heid, trouw aan het gegeven woord, dienstvaardigheid, gerechtigheid, mildheid,
bescheidenheid en onverschilligheid voor wereldse goederen op zichzelf. Hij ein-
digt zijn inleiding als volgt: ‘Een hoog denkbeeld van hoe men leven moet, zal de
dichter van dit verhaal zeker bezield hebben, en tegelijk een grote vrees voor de
dogmatische uitdrukking ervan. Dit tezamen met zijn begrip voor menselijke ver-
langens en hartstochten, doet ons aannemen dat, als hij werkelijk Hein van Aken,
de ‘parochiaen’ van Cortbeke bij Leuven geweest is, zijn parochianen een even wel-
willende als wijze priester aan hem gehad hebben.’

Opmerkelijk dat Verwey hier weer het woord ‘hartstochten’ gebruikt.
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2.8 De middeleeuwen in de gedichten van Verwey

Sommige gedichten van Verwey worden bepaald door een sfeer, die aangeduid zou
kunnen worden als ‘middeleeuws’. Een voorbeeld daarvan is te vinden in ‘Sterren’
uit Het brandend braambosch.92 In dit gedicht zien we ‘riddervrouwe’ en ‘poor-
tersknaap’. Zij zijn samen, ‘de zaden van hartstocht in hen’, gevlucht ‘langs woud-
holen, verdwaald van reddende stroomen, door een bleek maanlicht.’ Zijzelf, en
ook hun lotgevallen, worden alleen in vage lijnen aangeduid. Tenslotte echter
wordt de jongen opgepakt en veroordeeld. Dan:

(…): in haar Stede
Om gezocht misdrijven
Stond naast hem de beul op ’t schavot, hem t’ontlijven.
Zij – op raad en bede –
(Haar vrienden, zijn vader, stonden daar allen)
Zou, vóór ’t zwaard daald’, haar sluier doen vallen.
Vrij zou hij uitgaan. Maar in stille wrede
Verliefde bloeddromen zat ze op haar troon en gaf geen teeken.
’t Hoofd viel: ’t bloed stroomde: kil en snel was het bleken
Van haar wangen en haar lippen –
Maar den sluier lieten – ook toen niet – haar handen glippen.
(…)

Het meisje uit dit gedicht lijkt op de femme fatale uit de fin de sièclekunst, maar te-
gelijk heeft de dichter hier de middeleeuwen als achtergrond voor zijn beschrijving
van hartstocht gebruikt. In het verhaal wordt impliciet gewezen op het middel-
eeuwse recht op gratie van de ter dood veroordeelde als een maagd met hem wil
trouwen, maar het gaat toch meer om een vage sfeer, waarbij niets tot historische
gebeurtenissen of momenten kan worden teruggevoerd. De dichter heeft de histo-
rie gebruikt en tijdloos gemaakt. Op die manier gebruikt Verwey wel vaker beelden
en verhalen in zijn poëzie; het betreft hierbij echter een klein gedeelte van zijn oeu-
vre. Een ander voorbeeld daarvan is te vinden in een gedeelte van ‘Epithalamium’.93

Een minnaar vond, van de aarde,
Brandende, de gewijde non,
En ’t klooster had geen waarde
Toen zij met hem haar reis begon.

Maar liefdes lippen koelden
De gloed niet die haar hart doordrong,
Voor tranen de ogen spoelden
En zij Hem zag die haar bedwong: (…)

Een ander voorbeeld trof ik aan in ‘Uit de lage landen bij de zee’ (ii, 2).94 Hier ver-
gelijkt de auteur zijn gedicht met een harnas. Zoals een harnas het lichaam be-

92 In O.D.I, p. 326-327.
93 Uit Goden en grenzen. In: O.D.II, p. 73.
94 In O.D.I, p. 528-529.

2 Albert Verwey en de middeleeuwen 121



schermt in de strijd, zodat het zich gebonden maar toch vrij kan verdedigen, zo be-
schermt het sonnet de geest, die zich moet voegen naar de vorm van het gedicht. 

Mijn maliënkolder is dat schoongewreven
Lenig en sterk sonnet dat, slank gewonden,
Als leden van een lichaam houdt gebonden
En toch zo vrij dat zij er blij in leven, 

Het hele wezen van mijn geest, gesteven
Tot zulk een strijdbre rust en ongeschonden
Verharding dat het koen en vrij voor wonden
Zich in ’t rumoer van strijd en volk kan geven:

Het net blinkt stil en stalen slagen schampen;
Terwijl in mij een zoet en hel geluid
Voortdurend welt en kronkelt en er schijnen

Als van die stem klaar-vonkelende lijnen
Zich te vervlechten tot die pantserhuid,
Waar tevergeefs zich vingers vast aan klampen.

2.9 Samenvatting

Verweys interesse voor de middeleeuwen begon rond 1895. Hij had zich er ook
voor die tijd wel mee beziggehouden, maar in 1895 ontdekte hij wat hij de ‘harts-
tocht’ van de middeleeuwer zou noemen en dat leidde tot zijn werkelijke interesse
voor die periode. Die hartstocht meende hij, correspondeerde met de hartstocht
van zijn eigen tijd, een hartstocht die men in de renaissance en de jaren tachtig van
de negentiende eeuw niet kende.

Verwey herkent hartstocht in de middeleeuwse Beatrijs, maar niet in de Beatrijs
van Boutens. Ruusbroecs Die chierheit der gheesteliker brulocht is ‘misschien het
beste stichtelijk proza dat in Nederland geschreven is’, maar over dit werk als
kunstwerk laat Verwey zich niet uit. Er vindt geen worsteling van de ziel in plaats,
alles ontwikkelt zich binnen een evenwichtig kader. Het etiket ‘beste stichtelijk
proza’ is een compliment, maar hij toont daarmee ook enige terughoudendheid ten
aanzien van de literaire kwaliteiten van het werk. In Mariken van Nieumeghen gaat
het op de eerste plaats om de gevaren van politiek. Er valt heel wat te bewonderen
in het spel, zowel voor de inlevende student die zich middeleeuwer waant, als voor
de toehoorder met een hedendaagse beleving. Boeiend, stelt Verwey, naar mij lijkt
enigszins gereserveerd, en anders dan bij de Roman van Heinric en Margriete van
Limborch. Deze laatste roman waardeert hij weer hogelijk, vanwege het begrip
voor menselijke verlangens en hartstocht van de auteur.

Verwey vond het vooral belangrijk om middeleeuwse teksten verstaanbaar te
maken voor zijn tijdgenoten, zodat ook de niet geschoolde lezer ervan kon genie-
ten. Hij wilde aan de ene kant het typisch middeleeuwse van zo’n tekst bespreken
en waarderen, maar daarnaast wilde hij vooral het tijdsoverstijgende element uit
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zo’n tekst halen. Daarbij ging het om menselijke verlangens en hartstocht, die zijns
inziens van alle tijden waren. Die vond hij bijvoorbeeld bij Beatrijs en bij de Roman
van Heinric en Margriete van Limborch. Juist die werken waardeerde hij dan ook
in hoge mate. In het vervolg van deze studie zal duidelijk worden dat ook Hadewij-
chs hartstocht een van de redenen van Verweys bewondering voor haar was. 

3 De correspondentie van Albert Verwey over Hadewijch

3.1 Inleiding

In de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam wordt de correspondentie van Al-
bert Verwey bewaard: ongeveer twintigduizend brieven. Daarvan is een klein ge-
deelte uitgegeven of in scripties verwerkt, maar veel is tot nu toe ongebruikt geble-
ven. De onderzoeker die voor het eerst de correspondentie onder ogen krijgt, voelt
zich een voyeur. Hij ziet ruim vijftig jaar gemoedsleven van de mens Albert Ver-
wey, keurig in brieven gerangschikt en op nummer bewaard. Hij ziet Verwey als
vriend en vertrouwensman, als kunstenaar en organisator, emotioneel en zakelijk. 

Een nauwkeurig en volledig onderzoek naar opmerkingen over Hadewijch en
aanverwante zaken in die correspondentie, is binnen het bestek van een dissertatie
als deze ondoenlijk. In de periode waarin Verwey het meeste over Hadewijch
schreef, redigeerde hij namelijk ook tijdschriften, verzorgde hij de uitgave van zijn
tien delig Proza en zagen verschillende dichtbundels het licht. Hadewijch was dus
maar één van de vele onderwerpen waarmee hij zich bezighield. Zoeken naar brie-
ven over (zijn werk over) Hadewijch lijkt dan ook zoeken naar een speld in een
hooiberg. Ik heb me voor deze studie daarom beperkt tot de correspondentie met
vakcollegae als C. de Vooys en J. van Mierlo, alle correspondentie van Verwey uit
de jaren dat hij zich zeer intensief met Hadewijch en haar geschriften bezighield
(1916-1924), alle uitgegeven correspondentie95 en de scripties die onder leiding van
J. van Halsema over een aantal briefwisselingen van Verwey zijn gemaakt.96 Maar

95 De belangrijkste: Albert Verwey, briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888, bezorgd, ingeleid en van
aantekeningen voorzien door Margaretha H. Schenkeveld en Rein van der Wiel. Amsterdam 1995. Albert Ver-
wey en Stefan George, de documenten van hun vriendschap, bijeengebracht en toegelicht door Mea Nijland-Ver-
wey. Amsterdam 1965. Wolfskehl-Verwey, Die Dokumente ihrer Freundschaft 1897-1946, herausgegeben von
Mea Nijland-Verwey. Heidelberg 1968. Kunstenaarslevens, de briefwisseling van Albert Verwey met Alphons
Diepenbrock, Herman Gorter, R.N. Roland Holst, Henriette van der Schalk en J.Th. Toorop, verzorgd door dr.
Mea Nijland-Verwey. Assen 1959. Briefwisseling P.N. van Eyck-Albert Verwey, met een woord vooraf en voor-
zien van aantekeningen, door H.A. Wage deel i en ii. ’s-Gravenhage (Nederlands letterkundig museum) 1988 /
1995. Briefwisseling Lodewijk van Deyssel-Albert Verwey, deel I, II, III, door Harry G. Prick, ’s-Gravenhage
(Nederlands letterkundig museum), 1981, 1985, 1986. Erwin Jaeckle, Rudolf Pannwitz und Albert Verwey im
Briefwechsel. Zürich 1974. Van de liefde die vriendschap heet. Briefwisseling Willem Kloos-Albert Verwey 1881-
1925. Bezorgd en ingeleid door R. van de Schoor en I. Brinkman. Nijmegen 2008.
96 S.M. van Gulik, De briefwisseling tussen Albert Verwey en Floris Verster. Amsterdam 1988 (doctoraalscrip-
tie). Lucien Custers, Uit de verte en met de pen, de briefwisseling tussen Albert Verwey en Willem de Haan, 1898-
1922, (doctoraalscriptie). Amsterdam (zonder jaartal).
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ook daarin wordt weinig over Hadewijch gesproken. In feite komt zij in het door
mij onderzochte gedeelte van Verweys correspondentie op vijf manieren voor: in
brieven waarin Verwey zich persoonlijk over Hadewijch uitspreekt, naar aanlei-
ding van recensies van studies over Hadewijch, in brieven van J. van Mierlo over
Hadewijch, in correspondentie met de uitgever over de boekversie van De vizioe-
nen van Hadewych en in reacties van lezers op De vizioenen van Hadewych. Alle
brieven of fragmenten daarvan zijn in het laatste hoofdstuk van deze studie opge-
nomen onder vermelding van het archiefnummer. In deze bespreking beperk ik me
tot het aangeven van de data van de brieven. 

3.2 Hadewijch in brieven van Albert Verwey

Ik vond twee brieven waarin Verwey zich uitspreekt over zijn gevoelens bij het le-
zen van werk van Hadewijch. De eerste brief dateert van juni 1917. Verwey had de
Duitse vertaalster Hilde Telschow, met wie hij zeer bevriend was, in een schrijven
gewezen op het nummer van De Beweging waarin zijn vertaling van Hadewijchs
visioenen verschenen was en haar tegelijk het boekje Lanzelot und Sanderein ten
geschenke gestuurd.97 Telschow reageerde op 6 juni 1917. Haar dankbrief liet ze
vergezeld gaan van een bos bloemen en eveneens een boekje: ‘Für das Lanze-
lotbüchlein danke ich Ihnen herztlich. Es hat viel Reiz. Und liest sich in Deutscher
Übersetzung auch sehr gut. – Als Revanche für die Hadewijch möchte ich Ihnen
unsere Mechtild von Magdeburg vorstellen (…)’. Verwey antwoordde: 

… Ik moet je nog danken voor de uiterst sympathieke Mechtild, die ik samen met je Bloe-
mendroom ontvangen en gelezen heb. Het eerste is een echte vizionnaire droom, meer nog
dan Hadewich’s vizioenen die toch veel intellectueels hebben. De tweede is meer een half
onderbewuste gevoelsallegorie. (…) Ik vergeleek daar Hadewich met Mechtild. Ik moet er
bijvoegen dat ik Hadewich grooter en ongewoner vind. Voor het Juli-nr. heb ik zes kleine-
re van haar vizioenen gereed gemaakt. Welk een ketter is die vrouw geweest! Ik groet je
hartelijk. Albert Verwey.

Deze brief is bijzonder, omdat Verwey hierin het woord ‘ketter’ gebruikt en zich
bovendien uitspreekt over ‘de aard’ van Hadewijchs visioenen. Het is echter de
vraag wat Verwey bedoelde met het woord ‘ketter’. In Eenzame Volzinnen98

schreef hij ‘Ketters zijn altijd ware geloovigen’. Bij de bespreking van Verwey als
hoogleraar kom ik uitgebreid terug op de manier waarop hij het woord ‘ketter’ ge-
bruikte. 

In een tweede brief lezen we dat Verwey zich geestelijk gesterkt voelde, onder
andere door het lezen van Hadewijchs geschriften. Het betreft opnieuw het jaar
1917, een moeilijk jaar voor Verwey, want naast de zorgen die voortvloeiden uit de

97 Dit werk maakte deel uit van een uitgave van vier werken waaronder Hadewijchs visioenen. Blijkbaar heeft
Verwey alle deeltjes aan Telschow gestuurd.
98 In Proza VIII, p. 45. Amsterdam 1923.
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politieke situatie van Nederland in die tijd, waren er problemen in zijn gezin,99 het
ging niet goed met zijn tijdschrift De Beweging en tenslotte leed hij erg onder het
feit dat, onder andere vanwege hun verschillende politieke standpunten, een einde
was gekomen aan de voor hem zo belangrijke vriendschap met de Duitse dichter
Stephan George. In deze tijd nu hield Verwey zich bezig Hadewijch. Over de zo-
mer van dat jaar, waarin hij twee weken in Nunspeet met vacantie was, schreef hij
aan Maurits Uyldert: 

Zonder veel boeken – Hadewych en Wordsworth waren mijn enige genoten – zonk ik van
dag tot dag dieper naar het peil van die rust waarop het ware zelfbezit eerst mogelijk
wordt. Intussen: toen ik er heenging was ik vrijwel aan ’t eind van mijn spanningen. Gedu-
rende de drie oorlogsjaren was ik zo goed als nooit, en nooit langer dan één nacht, van huis
geweest. Terugkomend zag ik de wereld weer als mogelijk.100

Drie van de vier recensies van werken over Hadewijch, schreef Verwey nadat hij
daar uitdrukkelijk om gevraagd was. Het schrijven van de eerste was een reactie op
een brief van Maurits Uyldert (18 december 1916). Uyldert had ter recensering een
uitgave van een aantal in het Duits vertaalde Middelnederlandse teksten ontvangen,
waaronder Visionen der Schwester Hadewich (Insel Bücherei nr. 207). Hij schreef
daarover aan Verwey, die een soort mentor van hem was:

(…) Ik voel echter niet veel lust om er over te schrijven, ’t is wrschlik een propaganda-uit-
gave voor de verduitsing van Vlaanderen, en welk rechtgeaard Hollander kan daarvoor iets
voelen! (…).

Verwey was het niet met Uyldert eens, maar bood aan de recensie van hem over te
nemen. Uyldert moest hem de boekjes maar sturen. In juni 1917 kwam vervolgens
De Beweging uit met een kleine bespreking van de bij Insel-Verlag verschenen ver-
taling van Hadewijch. In hetzelfde nummer stond ook Verweys eigen vertaling van
Hadewijchs eerste visioen. De recensies naar aanleiding van de uitgaven van Van
der Zeyde en Snellen schreef Verwey op verzoek van respectievelijk C. de Vooys en
M. Uyldert.

In 1918 verscheen Verweys gedicht ‘De konflikten van Hadewich’ in De Bewe-
ging. Hij stuurde er een exemplaar van naar De Vooys, die hem hierover op 12 ok-
tober 1919 schreef: ’Mijn antwoord komt wat laat: ik had nl. gehoopt u tegelijk met
een Hadewijch te kunnen verrassen. Prof. Lecoutre beloofde mij vorige maand mij
een exemplaar te zullen bezorgen, maar na twee aanmaningen wacht ik nog ver-
geefs (…).’ Pas 7 januari 1920 is het zover: ‘Na herhaalde aanmaning kreeg ik giste-
ren voor U het Proza van Hadewijch. De beide delen gedichten – die U immers ook
bedoelde? – waren er niet bij.’ Het moet hier gaan om de eerste tekstuitgaven van
Van Mierlo. Waarschijnlijk had Verwey de prozadeeltjes al en was het hem juist om

99 Hierover schreven C. van Uuden/P. Stokvis in De gezusters van Vloten. De vrouwen achter Frederik van
Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey. Amsterdam 2007.
100 In een brief aan M. Uyldert, opgenomen in M. Uyldert Uit het leven van Albert Verwey, deel iii, Naar de
voltooiing. Amsterdam 1959, p. 54-55.   
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de poëzie te doen. Volgens zijn dochter Mea had hij namelijk de uitgave van Van
Mierlo als basis voor zijn vertaling van Hadewijchs visioenen in 1917 gebruikt. De
correspondentie over de boeken ging nog door nadat Verwey ook de poëziedeeltjes
ontvangen had. Die waren intussen duurder geworden, maar De Vooys stelde alles
in het werk om ervoor te zorgen dat Verwey ze nog voor de oude prijs kreeg. 

De vriendschap tussen J. van Mierlo en A. Verwey bestond vanaf hun ontmoe-
ting in 1921. In die tijd was bij Verwey het plan ontstaan De vizioenen van Hade-
wich in boekvorm uit te geven. Is het de gedachte aan deze uitgave, die Verwey er-
toe heeft gebracht contact met Van Mierlo te zoeken? Toen hij een artikel van hem
las, noteerde hij daar in ieder geval diens adres op en nog hetzelfde jaar, eind sep-
tember, zocht hij Van Mierlo op in het klooster ‘De oude abdij’ in Drongen. Hun
gesprek moet indruk op Verwey hebben gemaakt, want nog jaren later herinnerde
hij zich nog hoe Van Mierlo hem gedichten van Hadewijch had voorgelezen en hoe
zij haar auteurschap van sommige ervan hadden betwijfeld.101 Waarschijnlijk heeft
Verwey Van Mierlo bij die gelegenheid verzocht de drukproef van zijn bewerking
van Hadewijchs visioenen door te lezen, maar de ontmoeting is vooral van belang
geweest voor de ontwikkeling van Verweys visie op Hadewijch en haar geschriften.
We kunnen dat niet alleen afleiden uit Verweys eigen geschriften, maar ook uit de
correspondentie met Van Mierlo. Van deze correspondentie zijn alleen de brieven
van Van Mierlo aan Verwey bewaard gebleven.102

De reis die Verwey naar Vlaanderen maakte, wordt door Uyldert vermeld in zijn
Verweybiografie.103 Tijdens die reis, zo blijkt uit de correspondentie, heeft Verwey
onder andere ook zijn uitgever E. de Bock in Antwerpen bezocht, die in samenwer-
king met de Santpoortse uitgever, Verweys schoonzoon, C. Mees De vizioenen
van Hadewych zou uitgeven. 

‘(…) Hadewijch is klaar. Ook De weg van het licht alhaast (…),’ schreef Verwey
op 18 februari 1922 aan Uyldert. Wel waren er problemen met de illustraties, die er-
toe leidden dat de eerste oplage herdrukt moest worden. De drukker nam echter de
kosten van het overdrukken op zich en Mees hoefde alleen het papier maar te beta-
len. De moeilijkheid betrof de illustraties van Jozef Cantré. De eerste letter van elk
van de visioenen van Hadewijch werd namelijk, als een soort miniatuur, in een klei-
ne houtsnede weergegeven. Aan de drukproef is te zien dat niet alle illustraties ech-
ter goed zijn afgedrukt. In totaal werden er 600 exemplaren van De vizioenen van
Hadewych gedrukt, waarvan de eerste 50 ‘op Japan’ en de overige 550 op ‘zwaar
Engelsch papier’, staat in het colofoon. In werkelijkheid werd ook de luxe uitgave
op het Engelse papier gedrukt.104 Mogelijk bezuinigde Mees op die manier op de
kosten van de herdruk.

101 Zie hiervoor de recensie van het proefschrift van M.H. van der Zeyde.
102 Ze komen uitvoerig ter sprake in hoofdstuk 5, paragraaf 1.
103 Uyldert 1959, p. 104-105.
104 De antiquair bij wie ik een exemplaar van deze uitgave vond, wees mij daar op. Blijkbaar was een nieuwe voor-
raad van het Japanse papier toch te duur en werd voor beide uitgaven daarom tenslotte dezelfde papiersoort gebruikt.
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Verwey heeft De vizioenen van Hadewych aan verschillende mensen ter lezing
toegezonden. Ik vond dankbetuigingen J. van Mierlo (18 juni 1922), C. de Vooys
(29 juli 1922), Hanna de Haan (22 november 1922)105 en Marie Cremers (16 augus-
tus 1923).106 Van Mierlo, die twee exemplaren toegestuurd kreeg, ging vooral uit-
voerig in op de aan de vertaling voorafgaande inleiding en gebruikte een gedeelte
van zijn brief later ook voor een recensie. C. de Vooys schreef in een kort bedankje:
‘De uitgave is keurig verzorgd; de inleiding las ik met genoegen en instemming.
(…).’ Dat klinkt aardig, maar de vertaling zelf liet De Vooys in zijn briefje onbe-
sproken en een recensie van zijn hand, die men had kunnen verwachten, kwam niet.

Evenals Telschow, waren ook Marie Cremers en Hanna de Haan onder de in-
druk van het werk van Hadewijch. De tekenares en dichteres Marie Cremers toon-
de zich sterk geïnspireerd door De vizioenen van Hadewijch. ‘Ik lees veel in Hade-
wijch – bijna alles wordt er tam en koud bij. Zijn er ook nog brieven en verzen van
haar, zooals in je voorrede staat? Ik zou graag alles van haar weten wat er te weten
valt.’ Zij maakte een prent van Hadewijch die zij opdroeg ‘aan a.v.’ en die men in de
collectie Mea Nijland-Verwey terug kan vinden.107

Ook J. van Gennep schreef Verwey naar aanleiding van De vizioenen. Hij was
een ver familielid, kende Verwey nog uit zijn jeugd en was ingetreden bij de Bene-
dictijnen in Oosterhout. In zijn bedankbrief (2 februari 1923) waarschuwde hij
Verwey op bedekte wijze voor mogelijke reacties van katholieke zijde op zijn inlei-
ding van de vertaling en sprak de hoop uit dat ‘(…) het lezen van deze visioenen het
religieuze karakter van onze kunst moge bevorderen, en aldus aan onze litteraire
uitingen een meer blijvende waarde moge verleenen. Ik vind er een reden te meer in
U dit te schrijven; waar wij als Katholieken natuurlijk niet in alles met de ideeën der
voorrede kunnen meegaan en dit wellicht hier en daar in beoordeelingen tot uiting
zal komen. (…)’ 

In 1933 publiceerde J. Snellen108 een studie over Hadewijch. Verwey schreef er
een artikeltje over in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 juni 1933: ‘Beste
Maurits, hierbij, met mijn gebruikelijke vlugheid, het beloofde stukje over Mej.
Snellens Hadewych. Ik heb het geteekend met V. maar wil je het, zooals vroeger
wel, naamloos in de een of andere rubriek opnemen, dan is me dat even goed. (…)’.

Tot tweemaal toe (28 januari en 9 februari 1934) vroeg C. de Vooys Verwey een
recensie voor De nieuwe taalgids te schrijven naar aanleiding van de dissertatie van
Marie van der Zeyde. Over Hadewijchstudies schreef hij meestal zelf, maar nu be-
trof het zijn promovenda. Van der Zeydes studie deed in letterkundig Nederland

105 Echtgenote van de in Duitsland wonende dirigent Wilhelm de Haan.
106 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. B 2401-247+(microfoto). Marie Cre-
mers behoorde tot de zg. Noordwijker Kamer, de dichtersgroep rondom Albert Verwey, die zelf in Noordwijk
woonde. Tot deze groep behoorden onder andere Is. P. de Vooys, Marie Cremers, W. van Doorn, A. van der
Leeuw, Nine v.d. Schaaf en N. v. Suchtelen.
107 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xlii f 127.
108 Joh. Snellen, Hadewijch. Een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Ingeleid en toegelicht door Johanna
Snellen. Zeist 1932.
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veel stof opwaaien.109 Verwey schreef de recensie inderdaad. Van Mierlo, die zich
door van der Zeyde persoonlijk nogal aangevallen voelde en zelf later met maar
liefst twee besprekingen zou komen, reageerde met een brief, waarin hij Verwey
bedankte en opnieuw lucht gaf aan zijn verontwaardiging (21 juli 1934).

Rest nog, om zijn anekdotische waarde, de brief te memoreren, die Marie Cre-
mers Verwey schreef naar aanleiding van haar tekening van Hadewijch (5 maart
1933): 

Mag ik je even om een raad vragen? Marie Ramondt die een Duitsch boek over de Ned. let-
terkunde schreef, wilde als inleiding tot de Middeleeuwen mijn Hadewijchprent laten re-
produceeren (het wordt een geïllustreerde uitgave); het is die prent die je van het voorjaar
(o neen alweer verleden jaar voorjaar!) bij me zag, de definitieve; je zei er toen nog van:
‘Die moest je eigenlijk aan Pater Van Mierlo zenden.’ Nu wilde zij, omdat ze mij er een
voordeeltje van zou gunnen, haar uitgeever voorslaan, de teekening van mij te koopen 
– maar ik weet op geen stukken na, hoeveel ik daarvoor vragen kan en hoop dat je mij daar-
in wilt raden. In ieder geval vind ik het fijn als het ding gebruikt kan worden (…).

Het boek van de letterkundige Marie Ramondt is nooit verschenen. Het is niet on-
denkbaar dat Verwey de tekening zelf voor zijn uitgave gebruikt zou hebben als hij
er in 1922 al over had kunnen beschikken. Cremers illustreerde meer boeken in die
tijd, bijvoorbeeld Van Eedens Pauls ontwaken (1913). 

3.3 Samenvatting

De correspondentie van Verwey leert ons niet veel over de manier waarop hij met
Hadewijchs geschriften omging, op enkele uitzonderingen na. De opmerking in de
brief aan Hilda Telschow in 1917 is belangrijk, omdat zij iets weergeeft van de ma-
nier waarop Verwey in eerste instantie over Hadewijch dacht. Daarbij moet echter
nauwkeurig bekeken worden wat het woord ‘ketter’ voor Verwey betekende.110

Dat de geschriften van Hadewijch Verwey in een emotioneel lastige periode van
zijn leven rust gaven, zoals hij aan M. Uyldert schreef, bevestigt de indruk die zijn
andere geschriften over Hadewijch geven, namelijk dat Verwey haar niet alleen om
haar vakmanschap bewonderde, maar zich ook persoonlijk door haar aangespro-
ken voelde.

Ook wordt door deze correspondentie opnieuw bevestigd dat Verwey zich in
verschillende perioden van zijn leven met Hadewijchs werk heeft beziggehouden.
Wat hij precies met Hadewijch en haar teksten gedaan heeft, kan men er echter niet
in vinden; de brieven gaan alleen over voorbereidingen, uitgaven en reacties op pu-
blicaties, maar het creatieve proces dat zijn schrijven was, blijft onbesproken. Een
enkele keer wordt iets meegedeeld over een boek of een vertaling. Sommige brieven
blijken tevens een voorstudie voor een recensie te zijn. Mededelingen van Verwey

109 Cfr. hoofdstuk 4, paragraaf 1.
110 Cfr. hoofdstuk 4, paragraaf 3.
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zoals die aan Wilhelm de Haan (22 september 21): ‘Op ’t oogenblik ben ik evenals u
weer bezig met uitgeven. Binnenkort moet ik zelfs naar Antwerpen waar een uitge-
ver mijn in De Beweging verschenen bewerking van Hadewijchs Vizioenen wil ter
perse leggen,’ zijn voor dit onderzoek weinig relevant, maar de briefwisseling met
Van Mierlo is belangrijk en komt, als gezegd, uitvoerig ter sprake in het aan Verwey
en Van Mierlo gewijde hoofdstuk. Het feit dat Verwey aan Van Mierlo dacht bij de
tekening van Marie Cremers, geeft iets aan van zijn bewondering voor de jezuïet. 

Zowel De Vooys als Van Mierlo bedankten Verwey voor zijn vertaling van Ha-
dewijchs visioenen. Beiden spraken hun waardering voor het werk uit, maar De
Vooys sprak daarbij lovend over de inleiding, terwijl Van Mierlo daar juist kritiek
op had. 

Uit het feit dat Verwey in de door mij onderzochte periode maar weinig over
Hadewijch heeft gecorrespondeerd, mogen we niet concluderen dat de mystica een
onbelangrijke rol in zijn werk speelde. Daarvoor besteedde hij in zijn colleges te
veel aandacht aan haar en waren zijn contacten met Van Mierlo te zorgvuldig. Het
betekent eerder dat Verwey er niet aan toekwam te corresponderen, omdat zijn
aandacht ook werd opgeëist door de publicatie van het Proza en zijn Dantevert-
aling, beide projecten van een veel grotere omvang dan deze Hadewijchvertaling. 

Het belangwekkendste tenslotte dat deze briefwisseling aantoont, is dat Verwey
in feite met maar twee mensen echt over Hadewijch van gedachten kon wisselen,
namelijk met J. van Mierlo en C. de Vooys. Tot gezamenlijke activiteiten heeft dit
evenwel nooit geleid. 

Bij de inleiding tot De vizioenen van Hadewych schreef Verwey over Van Mier-
lo: ‘Bewonderaars van Hadewijch volgen belangstellend het onderzoek waardoor
deze geleerde onze onkunde betreffende Hadewijchs leven hoopt te kunnen ver-
helderen. In zijn cel in de Oude Abdij in Drongen is Hadewijch als een geheimzin-
nige heilige, zichtbaar in haar verschijning, maar wier wereldsch bestaan moeilijk is
te ontraadselen.’ In Verweys studeerkamer in Noordwijk was Hadewijch niet min-
der aanwezig en ook Verwey probeerde haar geheimzinnig bestaan te doorgron-
den. Hoe hij dat deed, wil ik laten zien in het vervolg van deze studie. 
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1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden vier gedichten van Verwey over Hadewijch besproken.
Het eerste gedicht dat aan de orde komt, ‘Een nieuwe peis’, staat in de bundel Het
blank heelal uit 1908. ‘De konflikten van Hadewich’ verscheen in 1918 in het tijd-
schrift De Beweging1 en werd in enigszins gewijzigde vorm in 1920 opgenomen in
Goden en grenzen.2 In datzelfde jaar3 schreef Verwey ‘De liederen van Hadewych’,
dat hij twee jaar later publiceerde in De weg van het licht. In 1924 verscheen ‘Aan
een liefdezuster’ in de bundel De maker.

Bij deze bespreking gaat het om vorm en betekenis van die gedichten, om de
plaats die ze innemen in het werk van Albert Verwey en om de manier waarop ze
zich verhouden tot het werk van Hadewijch zelf. Voorafgaand aan de bespreking
ervan, wordt de tekst gegeven. Na ‘De konflikten van Hadewych’ volgt bovendien
een uiteenzetting over Lucifer bij Hadewijch en bij Albert Verwey. In een laatste
paragraaf worden de gedichten onderling vergeleken. 

Er zijn geen aparte studies aan Hadewijch in de poëzie van Albert Verwey gewijd.
R. Henrard gaat in Wijsheidsgestalten in dichterwoord, onderzoek naar de invloed
van Spinoza op de Nederlandse literatuur4 kort in op de verwantschap tussen Ver-
wey en Hadewijch. In Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey (1965)
besteedt Th. Weevers aandacht aan ‘De konflikten van Hadewych’ en ‘Aan een lief-
dezuster’. In Droom en beeld (1978) schrijft Weevers opnieuw over Hadewijch: in
hoofdstuk ii vergelijkt hij, wat hij noemt ‘de liederen’ van Verwey met de strofische
gedichten van Hadewijch.5 Hij constateert dat in Verweys gedichten vaak een sterk

1 Volgens M. Uyldert (1959, p. 54) schreef Verwey dit gedicht op 2 en 3 augustus 1917, tijdens zijn vakantie in
Nunspeet. Hij publiceerde het in De Beweging 14 no. 2 1918, p. 18-21 en in 1920 verscheen het in de bundel Go-
den en grenzen.
2 Het gaat om spellingskwesties, m.n. om de spelling van de naam Hadewich-wych.
3 Getuige een opmerking in het exemplaar dat M. Uyldert van Verweys Oorspronkelijk dichtwerk had (met
dank aan Marijke Stapert-Eggen).
4 Henrard 1977, p. 336.
5 J. Snellen noemt Hadewijchs strofische gedichten ‘liederen’. Ook Weevers gebruikt de term ‘liederen’ voor be-
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religieus gevoel brandt en beschrijft daarbij ‘De liederen van Hadewych’ als voor-
beeld van een gedicht over de ontmoeting met die Ene, de Verborgene. Hij wijst
bovendien op een passage uit het gedicht ‘Zielsdrang’, eveneens uit Goden en gren-
zen.6 Het thema van dit gedicht is lente. De betreffende passage luidt:

De jeugd van alle tijden luistert
Naar tonen die de wijze mond
Van de oudste vinders heeft gefluisterd,
Naar elk lied dat ons niets verkondt
Dan ’t bloeien van de hazelaren, 
Pronk van kastanjes kandelaren,
En zoetheid die de meidoorn zond.

Daarom beginnen de gezichten
En liedren van verrukte vrouwen, -
Of zij verlangen in gedichten
Of zich verzadigen in schouwen, -
Altijd met lente: (…)

Verwey, die in zijn colleges aandacht vestigde op het feit dat het merendeel van Ha-
dewijchs strofische gedichten begint met een beschrijving van de lente, heeft onge-
twijfeld ook bij dit gedicht aan haar gedacht. Dit ligt des te meer voor de hand in
combinatie met de hazelaar die we in Hadewijchs eerste en zeventiende strofische
gedicht7 terugvinden. Ik laat dit gedicht verder onbesproken, omdat het hier slechts
om een vage verwijzing gaat. 

2 ‘Een nieuwe peis’

2. 1 Inleiding

Albert Verwey probeerde vanaf ongeveer 1890, na zijn activiteiten in de Beweging
van Tachtig, met zijn poëzie vormen van contact te ontdekken die ‘het bewegen van
het leven zelf’ in zich dragen. J.D.F. van Halsema heeft aan de hand van de bundels
Het brandend braambos (1899) en Het blank heelal (1908) aangetoond hoe hij
hierin groeide. Zo noteerde hij: ‘… van het Ik voerde ze hem naar het geheime leven
der verschijnselen (“dingen”) en tenslotte naar een synthese van die beiden waarin
het Ik visionair wordt en de dingen in een hogere “aanschouwing” verheerlijkt
ziet.’ Van Halsema illustreert dit aan de hand van het gedicht ‘Een nieuwe peis’ uit
de laatst genoemde bundel. ‘Hier, zo goed als op vrijwel elke andere bladzijde van

paalde gedichten. Hij stelt dat de dichter ervan vaak strijdbaar moet zijn, en zich moet afzetten tegen de wereld, als
hij een ingeving volgt die niet van die wereld is. Maar dan spoelt de stroom van de innerlijke zang alle weerstanden
weg en geeft de dichterziel zich naakt en weerloos aan die meeslepende kracht over. Weevers 1965, p. 34.
6 In O.D.II, p. 119.
7 Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, houd ik de telling van Van Mierlo aan. 
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het werk van de Verwey zoals die vanaf het einde van de vorige eeuw zijn vorm had
gevonden, vinden we de kern van de zienswijze die hem leidde in zijn poëzie. In die
visie is het de taak van de dichter om in de verschijnselen van de gewone werkelijk-
heid de manifestatie te zoeken van die ene centrale kracht die alles doordringt en
daardoor individu en heelal in één levende samenhang met elkaar verbindt.’8 Deze
centrale kracht, waarvoor Verwey woorden als ‘het Leven’ en ‘de Verborgene’ ge-
bruikte, kan zichtbaar worden in de wereld van de verschijnselen omdat de dichter
het vermogen heeft de alledaagse werkelijkheid te herscheppen in een visioen waar-
in ‘het Leven’ zichtbaar wordt door middel van ‘de Verbeelding’.9

Hoewel haar naam er niet voorkomt, meen ik dat Albert Verwey voor ‘Een nieu-
we peis’ geïnspireerd werd door het zeventiende strofische gedicht,10 het zestiende
van de Mengeldichten en door de visioenen van Hadewijch. Om dit te illustreren
geef ik vóór de tekst van ‘Een nieuwe peis’, de tekst van het zeventiende strofische
gedicht met de vertaling door Willaert/Fraeters, en een kort commentaar op dat ge-
dicht.11 Aan de hand van een schema wordt de bouw van het zeventiende strofische
gedicht besproken en de rol van ‘Minne’ daarin. Pas dan wordt aandacht besteed
aan ‘Een nieuwe peis’ en worden beide gedichten vergeleken. Het woordgebruik in
het gedicht wordt gelegd naast dat van het zestiende van de zogeheten Mengeldich-
ten van Hadewijch en de structuur ervan naast de manier waarop bij Hadewijch een
aantal visioenen is opgebouwd. 

2.2 Strofisch gedicht XVII12

Alse hem die tijt vernuwen sal, Wanneer het seizoen zich vernieuwt,
Nochtan es berch ende dal zijn berg en dal nog
Wel donker ende ontsiene overal; erg donker en grauw overal.
Doch geet de hasel bloijen. Toch begint de hazelaar te bloeien.

5 Al hevet die minnare ongheval, Al heeft de minnaar tegenspoed,
Hi sal in allen groijen. hij zal door alles heen groeien.

Wat hulpet hem blijscap ochte tijt, Wat baten blijdschap of seizoen hém,
Die gherne in minnen name delijt die graag vreugde zou ervaren in minne,
Ende niet en vint inder werelt wijt, maar niets vindt in de wijde wereld,

10 Daer hi met trouwen op mach rusten waarop hij in vertrouwen kan steunen
Ende vri toe segghen: ‘lief, ghi sijt, en waartegen hij vrij kan zeggen: ‘Lief, jij bent het
Die minen gront mach custen?’ die mijn zielsgrond kan bevredigen.’

8 J.D.F. van Halsema, Albert Verwey en J.H. Leopold: Wonder en waan. In: De eeuwwende 1900, deel III, De
literatuur. Studium Generale reeks 9403. Utrecht 1994, p. 11-42. Het citaat staat op p. 20.
9 Dit werd uitvoeriger besproken in het inleidend hoofdstuk over Albert Verwey. Het woord wordt hier ge-
bruikt in de betekenis die Verwey er aan gaf. Zie ook G.J. Johannes, Geduchte verbeeldingskracht! Een onder-
zoek naar het literaire denken over de verbeelding van Van Alphen tot Verwey. Amsterdam 1992.
10 In de uitgave van J. Snellen uit 1907, de uitgave die Verwey vermoedelijk gebruikte, is dit het zestiende gedicht.
11 Deze vertaling is nog niet verschenen, maar de vertaling is mij door F. Willaert en V. Fraeters welwillend afgestaan.
12 Het gedicht wordt weergegeven in de uitgave van J. Snellen (1907, p. 42-44), de uitgave die Verwey vermoede-
lijk ook gebruikte.
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Wat mach hem bliscap ommevaen, Hoe kan blijdschap hém omvatten,
Dien minne in hachten heeft inghe die minne in boeien vastgeklonken heeft,

ghedaen
15 Ende die de wide van minne woude terwijl hij de weidsheid van de minne wilde

omme gaen doorreizen
Ende vri ghebruken? In trouwen, en haar vrij, in vertrouwen, wilde genieten?
Meer dan sterren ane den hemel staen, Meer dan sterren aan de hemel staan,
Hevet de minne dan rouwen. lijdt de minne dan smarten.

Dat ghetal diere rouwen moet sijn Het getal van die smarten is onzegbaar.
gheswegen;

20 Die grote sware waghen bliven De grote, zware lasten blijven ongewogen.
ongheweghen;

Daer ne gheet gheen gheliken ieghen; Niets is daarmee vergelijkbaar.
Soe eest best, dat mens begheve. Daarom geeft men het maar beter op.
Al es mijn deel cleyne, ic hebber Al is mijn deel klein, ik heb er genoeg van 

verdreven. verdragen.
Mi gruwelt, dat ic leve. Het gruwt me dat ik leef.

25 Hoe mach hem gruwelen ende rouwen Hoe kan het leven hém gruwen en bedroeven,
tleven,

Die sijn al hevet op al gegheven die zich heel en al heeft gegeven,
Ende in donkeren dole wert verre , maar die ver in donkere dwaalwegen wordt 

verdreven gedreven,
Dat hi meer ne waent doen kere vanwaar hij nooit meer denkt terug te keren,
Ende in onthopenden storme al wert en die in een storm van wanhoop wordt

tewreven! verpulverd.
30 Wat rouwen gheliket dien sere! Welke smart lijkt op die pijn?

Ay, ghi fiere, die als met minnen Ach, jullie stoutmoedigen, die alles met minne 
ghestaet doorstaan,

Ende vri levet in hare toeverlaet, en vrij leven in vertrouwen op haar,
Ontfermt der verdeylder, die minne heb medelijden met de verdoemde, die minne

verslaet neerslaat
Ende met onthopenden ellende geet en met wanhoop en verlatenheid bestookt.

nopen!
35 Ay, die raeds mach pleghen, leve vri in Ach, wie er raad mee weet, leve vrij met die raad.

raet;
Mijn herte levet in onthopen. Mijn hart leeft in wanhoop.

Want ic sach ene lichte wolke op gaen Want ik zag een heldere wolk oprijzen
Over alle swerke, soe scone ghedaen, boven het wolkendek, zo mooi.
Ic waende met volre weelden saen Ik meende weldra in volle weelde

40 Vri spelen inde zonne! vrij in de zon te spelen.
Doe wert mijn hoghe maer een waen. Toen werd mijn vreugde slechts een waanbeeld.
Al storve ic, wie es, dies mi wanconne? Al stierf ik, wie zou me dat kwalijk nemen?

Doen sweec mi nacht over den dach. Toen daalde voor mij de nacht neer over de dag.
Dat ic ye was gheboren, o wach! O wee, dat ik ooit werd geboren!

45 Mer die sijn al ghevet op minnen sach, Maar wie zich helemaal aan de macht van minne 
overgeeft,
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Met minnen saelt wel orsaten noch zal minne nog wel met minne belonen.
minne.

Al ben ic weder onder den slach, Al verduur ik weer slagen,
God troest alle edele sinne. God geeft alle edele zielen kracht.

Die minne es in allen beginne ghenoech. In het begin voldoet de minne altijd.
50 Doe mi minne eerst minnen ghewoech. Toen minne mij eerst over minne sprak,

Ay, hoe ic, met al hare, al beloech! ach, hoe ik met al wat ik ben al wat zij is toelachte! 
Doe dede si mi hazelen slachten, Toen deed ze me lijken op de hazelaars,
Die in deemsteren tide bloyen en vroech, die vroeg in het donkere seizoen bloeien,
Ende men langhe hare vrochte moet terwijl men lang op hun vruchten moet wachten.

wachten.

55 Die beiden mach, hem es wel ghesciet Hém gaat het goed, die wachten kan, 
Tote dat minne sijn al met al versiet. totdat minne hem helemaal bevredigt.
Ay god! dies en achte ic niet; Ach God, daar ben ik niet bang voor, 
Maer ic bens meer dan te ghemeder: integendeel, ik ben er des te blijer om.
Der minnen ic doch mi selven al liet; Ik gaf mezelf toch helemaal aan minne over!

60 Maer mi dede dat wee al lede. Maar het lijden deed me steeds meer pijn.

Dat es den minnare al te swaer: Dat valt de minnaar heel erg zwaar:
Na minne te doelnen ende hine weet minne achterna te dolen en niet te weten waar,

waer,
Het si, in demsterheit ochte in claer, in duisternis of in klaarte,
Jn abolghe ochte in minne. Gave minne in toorn of in minne. Gaf minne

65 Haer ghewareghe troeste openbaer, onomwonden haar waarachtige troost,
Dat custe alendeghe sinne. dat zou ellendige zielen bevredigen.

Al liet mi mijn lief lieve van minnen Al liet mijn lief mij liefs van minne ontvangen,
ontfaen,

Daer omme en worde minne niet al daarmee zou minne niet helemaal opgebruikt
verdaen, zijn,

Ende soe waer gheen hoge maer een en dan zou die blijdschap maar een waan-
waen, beeld zijn.

70 Dat ware groot jammer dattet gesciede. Het zou zeer jammer zijn als dat gebeurde.
Ay, den edelen fieren doe god verstaen Ach, God doe de edelmoedigen begrijpen
Wat selke scade bediede. wat voor een verlies dat zou betekenen.

Ay, wat ic meine ende hebbe ghemeent, Ach, wat ik nu en altijd heb willen zeggen,
Hevet god den edelen wel versceent heeft God de edelen wel duidelijk gemaakt,

75 Dien hi quale van minnen heeft verleent aan wie hij minnepijn heeft verleend
Omme ghebruken van minnen nature. om het wezen van minne te kunnen genieten.
Eer al met al wert vereent, Vooraleer alles met alles wordt verenigd,
Smaect men bitteren suere. proeft men bitter leed. 

R Der minnen comen troest, hare De komst van minne geeft moed, haar uitblijven
ophouden versleet, slaat terneer.

80 Dat swert de avonture. Dat bevestigt het avontuur.
Ay, hoe men al met al beveet Ach, hoe men alles met alles opvat,
Dat en weten ghene vremde geburen. dat weten vreemde buren niet.
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2.3 ‘Een nieuwe peis’13

Het middaglicht dat stil en grijs
Zeeft door een overdekte lucht
Brengt in ons hart een nieuwe peis
En went ons aan een nieuwe tucht.

5 Wij hebben ach zoveel begeerd
En altijd weer vergeefs gehoopt,
Wij hebben ons ternoô bekeerd
Omdat het leed tot keren noopt,

Wij hebben ons benauwd gevoegd
10 Zoals in de as een kool zich bergt

En haast te sterven zich genoegt
Zolang geen wind haar gloeden tergt,

Maar altijd als een adem kwam
Won toch ons smeulen weer in kracht,

15 Wij droomden van een heldre vlam,
Wij droomden van een laaie pracht.

Totdat op ’t laatst een blij verstaan
Ons leerde dat uit d’enen dood
Het andre leven aan kan gaan

20 Gelijk een kind uit doden schoot.

Uit harde kool wordt diamant,
Uit dor hout wordt een vlammend vuur,
Uit zoute zee wordt vruchtbaar land,
Uit tijd een leven zonder duur. 

25 Toen stierven wij aan dag en licht
En zagen als een vreemde zon 

Uit: Het blank heelal.

2.4 Bespreking van het zeventiende strofische gedicht van Hadewijch

De verteller (de minnaar) vergelijkt zich in dit gedicht met de hazelaar die vroeg in
het jaar bloeit, maar pas laat vrucht draagt. Zo is het ook met minne. In het begin is
zij alleen aantrekkelijk, maar dan gaat ze het de minnaar moeilijk maken. Hoe de
minnaar ook door Minne lijdt, hij zal erdoor groeien. De verteller wijdt aanvanke-
lijk uit over de mateloze en ondragelijke kwellingen die hij om wille van Minne
doorstaat, maar vanaf de achtste strofe gaat hij over in een berustende overpein-
zing. 

13 In O.D.I, p. 590.
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Een binnenlicht, een droomgezicht,
Dat zich rondom ons kleurde en spon.

Daar waren we als in schoon verblijf
30 Waar alles was en toch niet scheen,

Alsof er mensen zonder lijf
Bestonden, en van ziel alleen. 

Het was een wonderlicht bestaan
En ons geloof was stil en diep 

35 Dat nergens onder zon noch maan 
Een wonder als het onze sliep.

Tot de ogen open op een keer
Wij zagen weer den kalmen dag
En toch niet de oude dingen meer

40 Maar vormen als een kleurig rag.

De wereld die doorzichtig leek
In onvergankelijk bestand,
Maar wachtende of daarover streek
Een onberekenbare hand.

45 Gelijk een tijdlijke eeuwigheid
Die stond en droomde en duurde en viel,
Een schaduw aan een stroom gevlijd –
Wie die ze werpt? – wie lijf-en-ziel?

Het middaglicht dat stil en grijs
50 Zeeft door een overdekte lucht

Bracht in ons hart een nieuwe peis
En wende ons aan een nieuwe tucht.



Het gedicht is buiten tijd en cultuur van ontstaan, moeilijk te begrijpen. Afgezien
van het taalgebruik van de mystica heeft dat te maken met het feit dat Hadewijchs
strofische gedichten nauw verwant zijn aan de liedkunst van de hoofse minnezan-
gers. Van Mierlo wees daar al op,14 maar het genre werd pas echt uitvoerig bespro-
ken door N. de Paepe15 en F. Willaert.16 Zij signaleerden het unieke van Hadewijchs
poëzie, onder andere door de manier waarop hoofse en mystieke traditie erin sa-
mengebracht worden en bekende thema’s uit de riddercultuur vorm krijgen, zoals
een duel of de inname van een stad: 

‘Lief, wanneer ghi comen selt, ‘Lief, wanneer jij komen zal,
So noepti mi met nuwen troeste, dan spoor je me aan met nieuwe troost.
So ridic minen hoghen telt. Dan rijd ik met fiere stap
Ende pleghe mijns liefs als alre vroeste. en ga ik met mijn lief om als een overgelukkige,
Ochte die van norden, van suden, van oesten alsof noord, zuid, oost en west
Van westen al ware in mijnre ghewelt.’ geheel in mijn macht zouden zijn.’
So werdic saen te uoete gheuelt: Maar dan word ik plots van mijn paard 

(sg. x, vs. 38-44) gegooid.

Doe werdt die casteel verwonnen, Toen werd de burcht veroverd,
Daer langhe strijt was an begonnen. waar zo lang strijd over was gevoerd.

(sg.xxix, vs.49-50)

Ay, die dus al mint der minnen wille, Ach, in iemand die zo ten volle de wil van de
minne mint,

Daer mach sijn minne haer seluen ghenoech, kan minne voldoening vinden,
Jn hoghen gheruchte, in nederen stille, in luid rumoer, in diepe stilte,
Jn al dies minne hem ie ghewoech. in alles waarvan minne hem ooit sprak.
Dit es ene die alre staercste veste, Dit is de allersterkste vesting
Ende die scoenste were die ye man sach en de mooiste verschanding die iemand ooit

zag,
Ende die hoechste muere ende die Grachte en de hoogste muur en de beste gracht,

beste,
Daer minne meer bi ontulien en mach. zodat minne niet meer kan ontsnappen.

(sg. xli, vs. 57-64)

Tussen profane en mystieke minnelyriek bestaan echter belangrijke verschillen,
ook al hebben zij elkaar in de middeleeuwen beïnvloed. Bij profane minnelyriek is
de toehoorder meestal een neutrale geïnteresseerde, maar bij Hadewijch gaat de
verteller ervan uit, dat de lezers of toehoorders bereid zijn in overeenstemming met
de eisen van minne te leven. Haar poëzie is er vooral op gericht zo’n verbintenis op
te zetten of in stand te houden. Pas als de lezer/toehoorder werkelijk in ‘verhoogde
minnedienst’ (Willaert) besluit te gaan leven, beantwoorden de gedichten aan hun

14 J. van Mierlo, Hadewijch, Strofische gedichten. Leuven 1910. J. van Mierlo, Hadewijch Strofische Gedichten
I, tekst en commentaar. Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1942.
15 N. de Paepe, Hadewijch strofische gedichte. Een studie van de minne in het kader der 12e en 13e eeuwse mys-
tiek en profane minnelyriek. Gent 1967.
16 F. Willaert, De poëtica van Hadewijch in de strofische gedichten. Utrecht 1984.
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doel. Daarbij keert Hadewijch zich van de ‘vremden’ af, omdat die de bereidheid
niet opbrengen gehoor te geven aan haar oproep en daarom haar spreken tot een
zinloze onderneming maken. 

Profane minnelyriek berust op fictie, maar voor de toehoorders van Hadewijch
viel de verteller samen met de auteur, die naar een vorm van eigen minnebeleving
verwees. Haar poëzie was geen verkenningstocht naar de diepten van een eigen ‘ik’
of een middel om een verstoord psychisch evenwicht terug te vinden; de verteller
representeerde de mystieke minnares die zich niet met oppervlakkige genietingen
tevreden stelde en God en niemand anders dan God, voor zich opeiste.17 Typerend
voor de strofische gedichten zijn de vele paradoxen en de manier waarop de strofen
in elkaar grijpen, op elkaar volgen en elkaar overlappen. Willaert heeft deze schrijf-
technieken en structuurelementen in zijn dissertatie uitvoerig besproken. 

Het zeventiende strofische gedicht wordt eenvoudiger te begrijpen, als we het in
vijf gedeelten zien. Dat leidt tot het volgend schema:

Vs. 1-6 Inleiding. Het gedicht begint met een natuurbeeld, zoals dat past bij de poëzie
van de minnelyriek. Vervolgens wordt de werking van het seizoen in de natuur
vergeleken met de werking van minne. Hier: de hazelaar bloeit vroeg, maar
draagt laat vrucht. 

Vs. 7-36 Klacht. De verteller klaagt over het verdriet dat door het uitblijven van, en het
radeloos zoeken naar minne wordt veroorzaakt: dat verdriet is met niets te ver-
gelijken. 

Vs. 37-48 Het visioen. In een visioen ziet de ‘ik’ een andere wereld. ‘Ic sach ene lichte wol-
ke …’ en de desillusie: ‘doe wert mijn hoge maer een waen’.

Vs. 49-78 De les. In het begin is minne alleen maar aantrekkelijk voor de minnaar. Dat is –
opnieuw – te vergelijken met de groei van de hazelaar, die vroeg bloeit, maar laat
vrucht draagt. Na de eerste ontmoeting met minne volgt namelijk een periode
van lang wachten. Wie geduld heeft, wordt tenslotte beloond: ‘Eer al met al wert
vereent, smaket men bitteren suere.’

Vs. 79-82 Moraal. Als minne gekomen is, werkt dat troostend, maar het wachten en het
verdriet om haar wegblijven zijn slopend, leert de ervaring. Vreemden weten
niet hoe je dat moet aanpakken.

Minne heeft bij Hadewijch een unieke functie. Ze wordt in haar gedichten geperso-
nifieerd, niet alleen, zo heeft Willaert laten zien, uit stilistische overwegingen, maar
ook omdat deze benadering de auteur in staat stelt minne binnen de literaire con-
venties van haar tijd als een innerlijke ervaring én als een bovenmenselijke entiteit te
presenteren: ‘Op deze wijze verschijnt Hadewijchs persoonlijke liefdeservaring
meteen ook als de beleving van de Liefde, die in het kader van haar leer ongetwijfeld
met de Godsliefde moet worden geïdentificeerd. Bovendien brengt het personifië-

17 Willaert 1984, p. 305-320.
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ren met zich mee dat, hoewel het woord zijn betekenis niet verliest, de onmiddellij-
ke relatie tussen betekenaar en referent centraal komt te staan. Zo bezien is ‘minne’
evenzeer een ‘talig gebaar’ naar iets wat slechts ervaren, maar nooit uitgesproken
kan worden, als een concept dat op een adequate definitie wacht.’18

2.5 Vergelijking tussen ‘Een nieuwe peis’ en het zeventiende strofische gedicht
van Hadewijch

Albert Verwey had in 1907 de strofische gedichten van Hadewijch waarschijnlijk
alleen gelezen in de uitgave van J. Snellen. Dat betekent dat hij deze gedichten an-
ders heeft gelezen dan de hedendaagse lezer, die beschikt over modernere uitgaven
en goede commentaren. Dat geldt ook voor het zeventiende strofische gedicht.
Toch meen ik dat juist dat gedicht aan de basis ligt van ‘Een nieuwe peis’. Hierin is
een verteller aan het woord die men visionair zou kunnen noemen. Hij gebruikt
uitdrukkingen, beelden en paradoxen die dicht bij de middeleeuwse mystiek staan.
De verteller – er is in het gedicht sprake van ‘wij’ – begint met een korte natuuraan-
duiding, die uitmondt in de beschrijving van een onvervuld verlangen en een be-
nauwd gevoel van onvrede, totdat een droom tenslotte inzicht geeft. Na die droom
ziet de wereld er anders uit. Er heerst een nieuwe vrede en een nieuwe tucht. Wat
die tucht inhoudt, wordt niet uitgelegd. In schema zou je het gedicht als volgt kun-
nen weergeven:
Vs. 1-4 Natuurbeschrijving / korte inleiding

Vs. 5-16 Beschrijving van het verlangen (géén klacht)

Vs. 17-24 De droom leidt tot inzicht: uit wat schijnbaar dood is kan nog leven komen

Vs. 25-36 Binnenlicht, droomgezicht

Vs. 36-48 Terug in de gewone wereld. Alles ziet er anders uit: als een tijdelijke eeuwigheid

Vs. 48-52 Terug naar eerste couplet /beschouwend.

Een aantal beelden, inhoudelijke details en stilistische bijzonderheden in dit ge-
dicht zijn vergelijkbaar met die van Hadewijch. ‘Wij stierven aan dag en licht’ en
‘de zon in een binnenlicht’ in dit gedicht van Verwey doen denken aan ‘Doe sweec
mi nacht over den dach’ en ‘(…) ic sach ene lichte wolke op gaen / Over alle swerke,
soe scone ghedaen / Ic waende met volre weelde saen / Vri spelen in die zonne.’
Opvallend zijn hier ook paradoxen als ‘tijdelijke eeuwigheid,’ ‘die stond (…) en
viel’ en ‘waar alles was en toch niet scheen’. 

In beide gedichten is sprake van verlangen, gevolgd door een visioen (bij Hade-
wijch) en een droom (bij Verwey). Verwey gebruikt de woorden ‘droom’ en ‘vi-

18 Willaert 1984, p. 391.
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sioen’ vaak in dezelfde betekenis. De verteller bij Hadewijch wordt in het visioen
tijdelijk verlost van de aardse druk en voelt dat hij daar in de toekomst helemaal vrij
van zal zijn. Zijn droom bestaat in feite uit twee delen. In het eerste krijgt hij kennis
en inzicht, het tweede leidt in feite alleen tot een ondefinieerbaar gevoel: ‘waar alles
was en toch niet scheen’.

Zowel bij Hadewijch als bij Verwey geeft de ervaring van de droom of het vi-
sioen inspiratie voor een beter leven in de toekomst. Bij Hadewijch: ‘Der minnen
coemen troest, haer ophouden versleet, dat swert de avonture. Ay, hoe men al met
al beveet dat en weten ghene vremde gheburen’ (vs. 79-82). Bij Verwey wordt in
het hart ‘een nieuwe peis’ gebracht (vs. 51), die leidt tot een nieuwe houding naar
de wereld: ‘wachtende of daarover streek een onberekenbare hand’ (vs. 43-44). De
onberekenbare hand brengt alle paradoxale situaties die bij mystiek horen en die
plaats en tijd lijken op te heffen met zich mee: ‘tijdelijke eeuwigheid’, ‘stond en
droomde en duurde en viel’ en ‘een schaduw die nergens een afschaduwing van
is’. 

Vooral om het middenstuk lijkt ‘Een nieuwe peis’ op het zeventiende strofische
gedicht van Hadewijch. Weliswaar laat Verwey de beeldspraak van de ‘hasel’ bui-
ten beschouwing,19 maar zowel bij Hadewijch als in het gedicht van Verwey komt
het verschil tussen het lijden in het donkere, tastbare ‘nu’ en het bijzondere ‘vrij
zijn’ in het licht van het visioen tot uitdrukking. Bij Hadewijch gaat na de winter de
hazelaar bloeien, komt er nieuw leven na het schijnbaar dode seizoen. Bij Verwey
ontvlamt uit as weer vuur, wordt kool diamant en zoute zee vruchtbaar land: iets
levends komt voort uit wat schijnbaar dood is. 

De rouw die de verteller bij Hadewijch (‘mi gruwelt dat ic leve’) na het visioen
heeft, leidt bij Verwey het visioen in, – ‘Toen stierven wij aan dag en licht’ – gevolgd
door de droom ‘waar alles was en toch niet scheen’. Deze droom lijkt inhoudelijk
dezelfde als die in het strofisch gedicht van Hadewijch: ik ‘waende met volre weel-
den saen, vri spelen inde zonne.’ Verwey schrijft: ‘Daar waren we als in schoon ver-

19 Die pakte hij, behalve in het gedicht ‘Zielsdrang’– O.D.II, p. 119 – op 7 december 1917 weer op in een ge-
dicht voor S. George. Hun complexe verhouding wordt uitvoerig beschreven in Albert Verwey en Stefan Geor-
ge. De documenten van hun vriendschap. Bijeengebracht en toegelicht door M. Nijland-Verwey, Amsterdam
1965, p. 183 en (met kleine veranderingen) op pag 278. Evenals bij Hadewijch is in dit gedicht de bloesem van de
hazelaar een voorbode voor de vrucht – het goede – die komen zal, ook al is het laat. De hazelaar treedt ook op
als raadgever, laat Kalff zien aan de hand van het lied Daer zou een meysje gaen halen wyn in Het lied in de Mid-
deleeuwen, Arnhem 1884 (onveranderde herdruk 1967), p. 350-353. Het gedicht van Verwey voor George luidt:

En als hij boetedoend een jaar moet zwijgen 
Laat hij dan luistrend naar een vriend zich nijgen
Die boete doen moest daar hij jaren zweeg
Omdat hij niet de rechte toon kon vinden.
Nu dragen tusschen storm en storm de winden 
Van zee naar bergen hem en ik beweeg
Mijn handen en mijn hart hem na naar Bazel.
Ik hoop voordat in ’t nieuwe jaar de hazel 
Zijn bloesems uitzendt u te zien, te hooren,
’t Zij westwaarts gij of oostwaarts ik moet sporen.
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blijf / Waar alles was en toch niet scheen, / Alsof er mensen zonder lijf bestonden
(…)’. Het aardse is afgelegd, in beide gedichten. 

De droom wordt, bij Hadewijch zowel als bij Verwey, voorafgegaan door een
intens verlangen. Aan het eind van het gedicht vinden we bij Verwey weer de be-
ginstrofe, nu in de verleden tijd. De verteller wende aan de nieuwe tucht en ook de
verteller bij Hadewijch weet aan het eind van het gedicht duidelijk waar het alle-
maal voor dient, immers:

Ay wat ic meine ende hebbe ghemeent,
Hevet god den edelen wel versceent
Dien hi quale van minnen hevet verleent
Omme ghebruken van minnen nature.
Eer al met al wert vereent,
Smaket men bitteren suere.

Behalve overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen Verweys gedicht en het ze-
ventiende strofische gedicht van Hadewijch. In Hadewijchs strofische gedichten
worden verteller en toegesprokenen vaak gepresenteerd als een solidaire gemeen-
schap, maar in dit gedicht hebben we, evenals in haar visioenen, met een enkelvou-
dige verteller te maken. Verwey maakt gebruik van een meervoudige ‘verteller’. Dit
meervoud treffen we vaker bij hem aan. Het vloeit voort uit het karakter van zijn
poëzie en zijn visie op dichterschap. Voor hem was de dichter de enige die een vi-
sioen kon verwoorden en vorm geven. Het was dan ook diens taak om de diepste
waarheid te verbeelden: de echte wereld, die achter de waarneembare lag. De dich-
ter moest echter niet tot het volk komen ’als een profeet van een nieuwe godsdienst,
niet als de bewonderde en toegejuichte eenling die het gezag van zijn woord aan de
menigte oplegde, maar als de gelijke van allen, de uitspreker van het beste wat ieder
bewoog, de drager van de norm die ieder in zich had.’20 Verwey bedoelt met ‘wij’ in
dit gedicht de kunstenaars of de dichters. 

De ‘vrije mens’ is bij Verwey niet dezelfde als bij Hadewijch. Hij is bij Verwey,
zo typeerde R. Henrard21 hem: ‘… geen abstractie, evenmin een duidelijk aanwijs-
baar sociaal type; hij is het beeld van de ideële mens die ieder van ons in zich draagt;
sommigen, verblind door hun hartstochten, leggen hem het zwijgen op en blijven
slaaf van het toevallige en het vergankelijke; de wijzen daarentegen denken zich los
van het betrekkelijke en bekrachtigen de zelfstandigheid van de geest, wijl deze de
empirische werkelijkheid ideëel omschept.’ Het verschil tussen Hadewijch en Ver-
wey op dit punt is duidelijk. Bij Verwey draagt ieder mens een vrije mens in zich en
gaat het nergens om een ‘ander’. De hoogste vorm van leven bereikt de mens in
contact met dat deel van zijn eigen persoonlijkheid, waar die vrije mens zich be-

20 M. Nijland-Verwey, Albert Verwey en Stefan George. Amsterdam 1965, p. 268.
21 R. Henrard, Wijsheidsgestalten in dichterwoord; onderzoek naar de invloed van Spinoza op de Nederlandse
literatuur. Amsterdam, 1977. Voor deze studie is het gedeelte De kwartiermaker van het stille toernooi: Albert
Verwey (p. 182-277) van belang.
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vindt. Bij Hadewijch echter is de band met minne een exclusief contact tussen twee
verschillende wezens en er is een scheiding tussen de wereld van minne en de we-
reld waarin zij verblijft. 

Vervolgens is voor Hadewijch na het visioen terugkomen in de wereld moeilijk.
Alles is nog hetzelfde als ervóór, terwijl in het gedicht van Verwey na de droom de
wereld weliswaar dezelfde lijkt, maar er tegelijk toch anders uitziet, wat tot een ge-
voel van vrede leidt.

De nieuwe tucht waarvan sprake is bij Verwey, moet wel samenhangen met een
oude tucht, die logischerwijze vóór de beschreven ervaring geheerst moet hebben.
In verband hiermee verwijs ik naar Droom en tucht, rede ter viering van Potgieter’s
eerste eeuwfeest.22 In 1908, het jaar waarin hij ook ‘Een nieuwe peis’ schreef, hield
Verwey deze rede, die eindigde met een beschrijving van Potgieters verdienste voor
zowel poëzie als wetenschap. Verwey beschouwde E. Potgieter als een geestver-
want in wiens werk hij zijn eigen dichterlijk streven herkende. Hij bewonderde
hem om de strijdbaarheid waarmee hij in een tijd van neergang en verval de Neder-
landse cultuur tot bloei probeerde te brengen. De volgende passage uit de rede is
voor ons opmerkelijk:

(…) als ik, in Potgieters geest, aan de wanden van deze zaal twee spreuken mocht schrijven,
dan zouden het deze zijn: aan de eene zijde: Geloof in uw levensdroom, – en aan de andere:
Spaar uzelven de Tucht niet. Potgieter heeft zijn levenswerk alleen kunnen volvoeren door
onwankelbaar vast te houden aan zijn droom, het geloof aan de schoonheid van ons verle-
den – of dat geloof al of niet een illuzie zijn mocht; – hij heeft het alleen kunnen volvoeren
door het leven zonder morren te aanvaarden voor tuchtmeester, (…). Hij is daardoor in
staat geweest ons een poëzie te schenken, zooals wij sints Hooft en Vondel niet hadden be-
zeten. Hij heeft zijn tijdgenooten bezield, gegroepeerd, doen samenwerken tot het doel
dat zij allen beminden. Hij heeft aan de vragen en nooden van zijn tijd een dichterlijke uit-
drukking gegeven, zoo duurzaam en tegelijk zoo bekoorlijk, dat indien we ze konden ver-
geten, we het niet zouden wenschen (p. 38).23

De nieuwe tucht, waarvan in Verweys gedicht sprake is, is de tucht die de dichters
van de nieuwe tijd bij het schrijven van poëzie moesten opbrengen. Met die tucht
moest de dichter zich richten op het Leven, dat achter het waarneembare ligt en in

22 Droom en Tucht. Rede ter viering van Potgieters eerste eeuwfeest, voor de literarische faculteit der Leidsche
studentenvereeniging uitgesproken. Amsterdam 1908.
23 In 1916 zal hij het anders zeggen: ‘Wie (…) meenden dat wij met het verleden gebroken hadden, dat dus met
name onze breeder waardeering voor Potgieter omstreeks 1900 een bekeering beteekende, vergaten van waar wij
waren uitgegaan en dat het punt waar wij afweken tegelijk dat van onze aanknooping was.’ Fragment voor een
Nederlandse literatuurgeschiedenis. 1916. Dit fragment is opgenomen in Dáár was de bron. De beweging van
Tachtig in de ogen van Albert Verwey. L. Custers, Amsterdam 1995, p. 389. Maar al eerder, in een serie artikelen
die Verwey in 1886 en 1887 onder het pseudoniem A. de Mare schreef, verwees hij naar Potgieter als voorganger
van goede eigentijdse dichters: ‘In onzen tijd, langzamerhand, zijn de dichters weer gaan beseffen, dat zij ook
waarnemers moeten zijn. Het is een van de verdiensten van Potgieter, dat hij voor het schrijven van stemmingen,
die vroeger de grootste hoeveelheid dichterlijke ongezienheid nodig hadden om vers te worden, zooveel werke-
lijk geziens heeft gebruikt. Hooge, hartstochtelijke stemmingen die de dichters van de Bilderdijksche school sints
lang niet anders wisten weer te geven dan door de hoog-golvende opgewondenheid van rhetorische hyperbolen,
heeft hij uitgedrukt door concrete, zaakrijke, dingen benoemende taal (…)’.
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een droom soms zichtbaar wordt. De oude tucht leidde tot oppervlakkige, onbe-
zielde kunst, ‘kunst van anarchie en ontbinding’, waarover Verwey in 1912, als een
expliciete verwerping van de kunst van de Tachtigers en de impressionisten in ‘De
richting van de hedendaagsche poëzie’ schreef:24

Zintuigelijke en zenuwtrillingen zijn op zichzelf niet die diepste levensbeweging wier
uiting in de taal we poëzie noemden. Toch gingen die bijkomstige sidderingen heerschap-
pij voeren en het gevolg was dat gedichten met een bindende innerlijkheid niet meer wer-
den voortgebracht. Eén enkele reflex van zintuig of zenuw scheen tenslotte de norm te zijn
waar het gedicht heenstreefde. Zoo was er een kunst ontstaan van anarchie en ontbinding,
een niet meer individualistische maar subjectivistische of egoïstische, – waar iedere diepere
eenheid van het dichterlijk en menschelijk wezen buiten bleef.

Het nieuwe geslacht van dichters, aldus Verwey in Droom en tucht, begint waar
Potgieter eindigt, namelijk bij het uitbeelden van een innerlijke droom, waarin
kunst en wetenschap gelijkwaardig naast elkaar staan. Wie Potgieter bestudeert,
kan voelen ‘dat er tusschen den Droom van de Poëzie en de Tucht van de Weten-
schap geen tegenstrijdigheid bestaat’. Ze liggen in elkaars verlengde en het gaat er
niet zozeer om hoe of wat gedroomd wordt, maar het feit dat wij dromen, zegt Ver-
wey, is ‘waardoor wij onsterfelijk zijn’. Potgieter verwoordde weliswaar zijn
droom in het gedicht Gedroomd paardrijden, maar hij verwezenlijkte hem niet.
Dat was ook niet belangrijk: het ging om het dromen zelf. Ook in ‘Een nieuwe peis’
gaat het om de droom zelf, die de dichter vorm moet geven. Zo geeft hij zijn lezers
zicht op het wezenlijke. De daarop ontstane nieuwe vrede is daar een gevolg van.
Bij Hadewijch echter gaat het wel degelijk om de verwezenlijking van de droom,
waartoe het gedicht alleen middel is. 

De nieuwe tucht komt in plaats van de oude tucht en een ‘nieuwe peis’ vervangt
een ‘oude peis’. In plaats van een soort gewapende vrede, het benauwd gevoegd-
zijn, ontstaat nu er kennis is van wat achter de dingen ligt en de wereld voor de
dichters ‘doorzichtig’ lijkt, een nieuwe situatie van rust en totale vrede: een nieuwe
peis. Hadewijchs gedicht daarentegen blijft een klacht, ook al wacht in de verre toe-
komst een beloning voor al het lijden.

2.6 Het zestiende mengeldicht van Hadewijch en ‘Een nieuwe peis’

In ‘Een nieuwe peis’ komen ook elementen uit het zestiende van de zogenaamde
Mengeldichten van Hadewijch voor. Dit gedicht was in 1908 nog niet door Van
Mierlo uitgegeven, maar wel door Heremans en Vercoullie (1875), die overigens
een andere nummering hadden aangebracht.25

24 In Proza ii. Amsterdam 1921, p. 47.
25 In de uitgave van Heremans/Vercoullie (Gent 1875) is dit het 17de van de Mengeldichten. Verwey bezat deze
uitgave. In deze studie wordt echter de nummering van Van Mierlo en latere edities aangehouden. 

3 Hadewijch in de poëzie van Albert Verwey142



In het gedicht richt de verteller zich tot een gehoor waarmee hij zich in de laatste
twee regels verenigt. Het betreft hier een verhandeling over de zeven namen van de
Minne. De Minne is een ‘band’, die de minnenden verslindt en in elkander kan doen
overgaan. Zij is een ‘licht’ en leert wat minne het meest bevordert en hoe de mens
vergoddelijkt wordt. Zij is een ‘kool’, die de ziel ontsteekt en uit zich zelf drijft. Zij
is een ‘vuur’ dat alle egoïsme verslindt, om daardoor alleen naar de wil van God te
kunnen leven. Zij is een ‘dauw’, die dit vuur verzacht. Zij is ‘levend water’ om het in
elkaar vloeien van God en mens. Zij is de ‘hel’ om de wreedheid waarmee zij men-
sen bejegent.26 Het eerste gedeelte van het gedicht27 luidt als volgt:

Die minne hevet .vij. namen Het zal u zeker niet verrassen
Alse ghi wel wet dat hare ghetamen dat bij Minne zeven namen passen:
Dat es bant licht cole vier het Licht, de Kool, het Vuur, de Band,
Dese iiij namen sijn haer fier die duiden op haar hoge stand;

5 Die andere iij sijn groet ende stranc de andere drie zijn sterk en wijd,
Altoos cort ende ewelec lanc steeds kort, maar reikend tot in eeuwigheid;
Dat es dau, leuende borne ende hille het zijn Levend Water, Dauw en Hel.
Dat ic u dese namen vertelle Weet dat ik u dit al vertel
Dat es omme datse staen in der screfturen omdat zij staan in de Schriftuur

10 Om genoech te doene haerre naturen en om recht te doen aan hun natuur
Datse orconden ende hebben ghetoent die zij openbaren en betonen.28

In het vervolg worden de namen een voor een uitvoerig toegelicht en het gedicht
eindigt met een beschrijving van leven in minne volgens die gezamenlijke zeven na-
men.29 In ‘Een nieuwe peis’ wordt het nieuwe leven op zeven manieren beschreven.
Licht, cole en vier vinden we in beide gedichten. Ik heb geprobeerd alle zeven na-
men die Hadewijch in haar gedicht voor ‘minne’ gebruikt, in ‘Een nieuwe peis’ te-
rug te vinden. Dat zou kunnen, als men er van uit gaat dat Verwey het middeleeuw-
se gedicht slordig gelezen (vertaald) heeft en ‘levende borne’ (bron, stromend
water) abusievelijk vertaalde met ‘levend geborene’. Die gedachte is minder on-
waarschijnlijk dan in eerste instantie lijkt, omdat Verwey geen mediëvist was en
zich bij het vertalen van literaire teksten niet speciaal met woordbetekenissen be-
zighield,30 maar toon, klank, ritme en zinsbouw prioriteit verleende. 

Als ‘dau’ ‘die brant soetet’ (vs. 105) wordt tot ‘vruchtbaar land uit zoute zee’, is
dat geen vertaling meer, maar een eigen invulling van kustbewoner Verwey. Omdat

26 J. van Mierlo bespreekt dit gedicht in Hadewijch mengeldichten, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven 1952.
Eerdere uitgaven van het gedicht waren nog onbecommentarieerd. In de bespreking van de naam ‘dau’ zitten
nogal wat verwijzingen naar de goddelijke drie-eenheid en de triniteitsleer. Mogelijk dat Verwey het element
‘dau’ niet kon plaatsen, en het daarom verving door een beeld dat hem meer aansprak.
27 Uitgave Heremans/Vercoullie 1875, p. 242.
28 Vertaling M. Ortmanns-Cornet in Hadewijch, mengeldichten of rijmbrieven. Ingeleid door W. Corsmit.
Brugge 1988.
29 Over de betekenis van deze beeldspraak schreef onder andere J. Reynaert in De beeldspraak bij Hadewijch.,
Tielt/Bussum 1981. Zie voor het zestiende van de Mengeldichten vooral p. 175-186.
30 Zie hierover meer in de paragraaf over Verwey als vertaler in hoofdstuk 3.
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de kool geen vuur maar diamant wordt, moet het vuur ergens anders vandaan ko-
men. Hier komt het uit dor hout. De ‘bant’ zou kunnen worden verbonden met de
nieuwe tucht. Het is immers de ‘bant met minne’ die ertoe leidt dat alles wat niet
met minne te maken heeft onbelangrijk wordt, zoals ook in ‘Een nieuwe peis’ de
nieuwe tucht het overbodige uit moet sluiten. En Willaert omschrijft ‘vri leven’ als
leven in ‘minnen bant’, in exclusieve verbondenheid met de minne, vrij van alle
aardse genegenheden en zorgen, vrijmoedig genoeg om het ghebruken zonder
schroom op te eisen.31

In het gedicht van Verwey komen echter alleen ‘licht’, ‘cole’ en ‘vier’ duidelijk
herkenbaar terug en over de overige termen kan men uitsluitend speculeren. In dat
geval zouden de zeven namen voor minne in schema als volgt terug komen:

Bant esse wel, om datse bint En went ons aan een nieuwe tucht
Ende al in haren bedwange bekint (vs 17-18).

Licht hare name doet al verstaen Wonderlicht bestaan
Wat den lieve ware meest mesdaen 
Ende wat der minnen best becomt
Ende wat saken dat minne meest doemt

(vs. 51-54).

Die cole ontstect dien die was cout (vs. 71). Zoals in de as een kool zich bergt

Viere hare name verberret al
Gheluc, spoet ende ongeval … een heldre vlam … een laaie pracht
Van allen wesenen es hem alleen
Dien ye dit vier dus na ghereen (vs. 87-90).

Alse dat vier aldus berret met siere crachte
Soe comt de dau ende maket al vocht (Uit zoute zee wordt vruchtbaar land)

(vs. 104-105).
(Ook) sachtet die edele dau den brant (125)

De name es levende borne om dat hi voedet Gelijk een kind uit doden schoot (als foute 
Ende levende ziele in de menscheit hoedet vertaling)
Ende met levene uten levene ontspringet
Ende den levene uten levene uwe leven bringet 

(vs.139-143).

Hare sevende name dat es hille
Der minnen daer ic ave quelle Een vlammend vuur
Want si al verslindet ende verdoemt 

(vs.149-151).32

31 Willaert 1984, p. 164.
32 Heremans/Vercoullie 1875, p. 242-247.
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In beide gedichten komt ook het aspect tijd aan de orde. Bij Hadewijch in de zin-
snede: ‘Altoos cort ende ewelec lanc’.33 Bij Verwey wordt tijd ‘leven zonder duur’. 

Inhoudelijk is dit mengeldicht van Hadewijch interessant vanwege het gegeven
van de zeven namen, waardoor Verwey zich kon laten inspireren. Daarbij moet wel
aangetekend worden dat de verklaring van het aantal verschillen zeker niet sluitend
is en hier nadrukkelijk alleen sprake is van een mogelijkheid. De verhaallijn van
‘Een nieuwe peis’ heeft meer parallellen met het zeventiende strofische gedicht en
valt niet te herleiden tot het zestiende van de Mengeldichten.

2.7 De visioenen van Hadewijch en ‘Een nieuwe peis’

Hadewijch beschrijft in het zeventiende strofische gedicht een toestand en kijkt
daarbij voor- en achteruit. ‘Een nieuwe peis’ daarentegen, is het verslag van een
proces dat bestaat uit opeenvolgende fasen. Een soortgelijk proces maakt de ik-per-
soon in een aantal visioenen van Hadewijch door. Deze visioenen hebben in grote
trekken steeds dezelfde bouw. De bouw van ‘Een nieuwe peis’ komt daarmee over-
een. In schema:

Opbouw van ‘Een nieuwe peis’ Opbouw van de meeste visioenen 
van Hadewijch

Na inleiding (vs.1-4) gevoelens van onrust Inleiding. Toestand van hevig verlangen. Daar-
en verlangen (vs. 5-12). bij is het onmogelijk om goed te communiceren

met medemensen.

Droomtoestand: visioen. Inzicht in de werke- De ik-persoon komt ‘inden gheeste’. Daar
lijke betekenis van de dingen (vs. 13-24). speelt zich de ontmoeting met ‘het hogere’ af

op een niveau dat begrijpelijk is en kan worden 
naverteld.

Droomtoestand: visioen. Eenheid met het De ik-persoon komt ‘uten gheeste’. Dit is een
innerlijke (‘binnenlicht’ het hoogste), zonder toestand waarin de ‘ik’ zo volkomen één is met
aardse lasten of gedachten (vs. 25-36). het goddelijke dat er niet meer ‘apart’ gedacht

kan worden. Het gevoel dat dit geeft, kan
slechts met omschrijvingen en metaforen onder 
woorden gebracht worden.

Terug in ‘gewone toestand’, maar nu ziet alles Terugkeer in gewone geestestoestand. De ik-
er anders uit en is er de kennis van wat achter persoon heeft nieuw inzicht gekregen en is
de wereld ligt (‘De wereld die doorzichtig geestelijk gegroeid.
leek’ vs. 37-48).

Afsluiting (vs. 49-52). Afsluiting. Het gewone leven gaat door, maar
gestuurd door ervaringen als hierboven be-
schreven.

33 Heremans/Vercoullie 1875, p. 242, vs.6.

2 ‘Een nieuwe peis’ 145



In Verweys gedicht tenslotte, worden we geconfronteerd met licht en schaduw.
Ook in Hadewijchs werk vinden we lichtmetaforiek terug. Deze wordt besproken
door J. Reynaert,34 die evenwel stelt dat Hadewijch het hoogtepunt van een mystie-
ke ervaring nergens in haar visioenen uitdrukt in termen van licht en donker en die
de symboliek van het licht in het visionaire werk van Hadewijch in alle opzichten
zeer bescheiden noemt. De schaarse beeldspraak op dat punt bestaat bij haar vrij-
wel uitsluitend uit weinigzeggende bijbelse reminiscenties of toepassingen in ken-
nisoverdrachtelijke zin volgens de traditionele augustiniaanse voorstelling, die ook
Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux en bijvoorbeeld Hugo en Richard
van St. Victor gebruikten.35

In het gedicht van Verwey lijkt het licht (en ook de schaduw, die daarbij ont-
breekt of komt) belangrijker. De dichter spreekt van ‘het middaglicht’ (vs. 1) en
‘toen stierven wij aan dag en licht’ (vs. 25). De verteller en de zijnen ‘zagen als een
vreemde zon / Een binnenlicht, een droomgezicht, (…)’. Het bijzondere licht is een
aanduiding voor tijd en plaats waar de droom, het visioen zich afspeelt (middag-
licht, droomgezicht) al is het woord ‘plaats’ misschien ongelukkig gekozen, want
het gaat om een ‘verblijf waar alles was en toch niet scheen, / Alsof er mensen zon-
der lijf / Bestonden, en van ziel alleen.’ Het licht is echter ook een deel van het vi-
sioen zelf (binnenlicht).

2.8 Samenvatting

Verwey werd voor ‘Een nieuwe peis’ mogelijk geïnspireerd door de visioenen, het
zeventiende strofische gedicht en bepaalde woorden en beelden uit het zestiende
mengeldicht van Hadewijch. Zowel bij Hadewijch als bij Verwey gaat het om een
verlangen dat tot een droom of visioen leidt. In dat visioen raakt de verteller los van
de wereld. Na in eerste instantie meer zicht te hebben gekregen op het dagelijkse
bestaan, raakt hij verder in zijn droom of visioen opgenomen, tot hij weer terug-
keert in het alledaagse. 

Dit wil echter niet zeggen dat de gedichten inhoudelijk gelijk zijn. De ‘vrije
mens’ bij Hadewijch is, los van het aardse, in staat zich over te geven aan de godde-
lijke andere. Bij Verwey is hij de mens die zijn ideale ‘zelf’, zijn eigen goddelijke
kern bereikt. In ‘Een nieuwe peis’ stelt hij dat dit stadium bereikt wordt met ‘een
nieuwe tucht’. 

Verwey gebruikte geen beelden uit de middeleeuwse hoofse lyriek, maar ont-
leende mogelijk een aantal beelden aan de namen voor minne uit het zestiende van
Hadewijchs Mengeldichten. Zijn gedicht is het verslag van een geestelijke ontwik-
keling, waarbij de dichter in de alledaagse werkelijkheid een manifestatie ervaart

34 J. Reynaert, Licht en donker bij Hadewijch. In Licht en donker in de Middeleeuwen, onder redactie van R.E.V.
Stuip en C. Vellekoop. Utrecht 1989, p. 169-190.
35 Reynaert 1989, p. 171-172.
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van de centrale kracht, die individu en heelal in één levende samenhang met elkaar
verbindt, waardoor dat alledaagse voor hem op een hoger plan komt te staan. Het
strofisch gedicht van Hadewijch daarentegen, is een klacht waarbij de ik-persoon
achterom en vooruit kijkt: de beschrijving van een verlangen en de hoop op de ver-
vulling daarvan. Opvallend hierbij is dat Verwey van deze ontwikkeling fasen heeft
willen beschrijven die ook de visioenen van Hadewijch kenmerken, maar bij hem
gaat het om een afgerond proces, terwijl Hadewijch zich steeds weer richt op een
fase die nog moet komen. Voor Verwey is de droom en het vormgeven aan die
droom, doel op zich, maar bij Hadewijch is de droom/het visioen een fase in een
proces om tot iets te komen.

Verwey werd voor dit gedicht ook geïnspireerd door uitspraken die Potgieter
kenmerken: ‘Geloof in uw levensdroom’ en ‘spaar uzelven de Tucht niet’. Hij nam
die gedachten in dit gedicht over. De droom is het ideaal van de dichters om het on-
zegbare Leven te verwoorden. Met de nieuwe tucht bedoelde Verwey de discipline
die de nieuwe dichters van zijn tijd hoorden op te brengen. Zij moesten ervoor zor-
gen dat zij zich met hun gedichten ver van de kunst van anarchie en ontbinding
hielden om zich te richten op wat werkelijk van belang was: het in de dagelijkse
werkelijkheid zoeken naar de manifestatie van de centrale kracht die alles door-
dringt en daardoor individu en heelal in één levende samenhang verbindt.

We zagen36 dat in een aantal literaire werken uit de periode van de nieuwe mystiek
een vrouw beschreven wordt, die overeenkomsten vertoont met Hadewijch. Haar
naam wordt in die werken niet genoemd, maar in de beschrijving komen formule-
ringen of beelden voor, die ontleend kunnen zijn aan Hadewijchs geschriften. Met
dit gedicht is hetzelfde aan de hand. Verwey lijkt geïnspireerd door de geschriften van
Hadewijch, waarbij het niet zozeer gaat om de historische Hadewijch, maar om de
op grond van haar visioenen en gedichten later ontstane beelden van haar. 

3 ‘De konflikten van Hadewych’

3.1 Inleiding

‘De konflikten van Hadewych’ komt uit de bundel Goden en grenzen (1920). Na de
tekst van het gedicht van Verwey volgt een korte weergave van de inhoud ervan, met
een verwijzing naar de studie van R. Henrard.37 Vervolgens worden de inhoud en
vorm besproken en vergeleken met de teksten van Hadewijch zelf. Voorafgaand aan
de conclusie volgt een uiteenzetting over Lucifer bij Hadewijch en in het werk van
Verwey, omdat zowel in dit gedicht als in het volgende naar Lucifer verwezen wordt. 

36 Hoofdstuk 1, paragraaf 3.
37 R. Henrard, Wijsheidsgestalten in dichterwoord, onderzoek naar Spinoza en de Nederlandse literatuur. As-
sen 1987, p. 182-287.
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3.2 ‘De konflikten van Hadewych’38 Hadewich

i Edele geest, die ’t grootste alleen begeerde
En meende dat als ’t vormenrijk heelal
Geen brokkelstorm was die verband ontbeerde
Maar één gestalte, een god, in eindloos tal

5 Van delen zich weerspieglend, gij dat Al deelen
Woudt liefhebben en met uw zinnen zuigen,
In uw verbeelding zien, een mens als gij, mensch
Hem in u leven, buiten u getuigen,
Tot ge eindlijk een met hem, ja hemzelf zij, –

10 Om dan in diepe en troostelóze val troostelóóze
Uw kleinheid kennend radeloos te buigen!

ii Als de onrust u doortoog, storm u doorwoelde
Naar hem, die Ene, opdat hij u verscheen, Eene
Opdat lichaamlijk gij zijn lichaam voelde,

15 Hem in u opnam en in hem verdween,
Dan waart voor allen rondom u ge als steen:
Gij haatte haast wie u van hem weerhielden
En sloot uw ogen daar iets in u brak: oogen
Zij tergden uw gelaat als de onbezielden,

20 Daar (dacht ge) in hún hart niet de pijlpunt stak.
De pijlpunt van de liefde! Luid geween
Doorschokte uw leden daar beschaamd zij knielden.

iii Want zaligheid zo groot als de uwe – waande
Ge – kon niet weggelegd zijn voor die schaar

25 Wie nooit de hartstocht rozige wangen taande
Of ’t stralend oog brandde tot dof gestaar.
Had ene ooit lief als gij? – Doch traag werd klaar eene
Wat, trotse en luide ziel, ge eerst laat geloofde: trotsche: :
Dat liefde, ook als zij ’t Al dat liefde is geldt,

30 Niet één zich schonk, andren voorgoed zich roofde,
Maar, storm of glimlach, duizend harten zwelt.
Aan ’t bloeiend hart is ze even openbaar
Als aan ’t geschroeide dat haar bliksem kloofde.

iv Hongren en dorsten deedt gij naar het zoete
35 Verenigd worden met uw hoge lief. vereenigd hooge

Steeds zocht ge de ene uur die er duizend boette, eene
Als hij aan ’t hart u in zijn armen hief.
Zijn daden waren u als brief op brief 
Waarmee hij u bizonder zich verkondde,

40 En als zijn bruid laagt ge voor hem bereid:
Maar telkens weer schrijnde u gelijk een wonde
De mensheid en haar arme menselijkheid. menschheid

38 In O.D.II, p.127. Amsterdam/Santpoort, 1938. Dit gedicht verscheen voor het eerst in De Beweging 1918 deel
ii, p. 18 e.v. In 1920 verscheen het in de bundel Goden en grenzen. De varianten in de tekst van 1918 zijn in onze
leestekst onderstreept en steeds achter de zin vermeld.
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Gij saam met hem, waart jegens deze een dief? menschelijkheid
Wee, want hijzelf doemde uw liefdloosheid zonde.

V Tussen uw trots vol liefde: aan hem te horen tusschen hooren 
Heel en alleen, en ’t wroegend gemoed:
In deernis en barmhartigheid verloren
Een wis te wezen onder mensevoet, - wisch menschevoet;
Tussen die beide, en wetend de gloed tusschen

50 Van zijn omarming u eerst dan zou heffen
Als ge, arm, in zelfvergeten ondergingt,
Raasde ge en trachtte ’t zij welk hart te treffen,
Daar toch elk hart voor menshart openspringt. menschhart
Maar niet voor ’t uwe. Uw hart dat toomloos woedt

55 Naar Een, wekt vrees bij wie zijn hang beseffen. doet de andre u slechts in 
vrees beseffen

vi Zaagt ge ooit uzelf? Spieglende in uw geschriften
Besloot ge uw beeld. Daar zien we u altijd nog.
Uw trots en sterkte die voorgoed zich griften,
De kroon en mantel van uw zelfbedrog.

60 Lucifer waart ge? Een vorst die de orelog
Aanvaardde met zijn leenheer, niet gedreven
Door haat, maar liefde en vrijheid. Gij die noo
Gedoogde dat uw heer deernis zou geven
Aan mindren, minde hen daarna weer zo zoo

65 Dat, schoon God zelf hen doemde, gij hen tòch toch
Zalig woudt op doen staan in ’t eeuwig leven.

vii Dat wist ge en klaagde u aan. De Liefde is wijzer
Dan wij, bezont ge, en leeft uit liefde en haat.
Zij heelt als balsem en zij wondt als ijzer.

70 Rechtvaardigheid haar naam. Wie dit verstaat
Wil nooit meer baten waar zij schijnbaar schaadt.
En nochtans trots dat hij uw daad niet wraakte,
En nochtans waan dat door uw sterke kracht
Gij de door hem gedoemden zaligmaakte,

75 Gij niet zijn wil, maar de uwe hij volbracht.
Geen schoner droom dan ’t Al te zijn. Maar laat schooner
Geen dromer menen dat hij ’t menslijf slaakte. droomer meenen menschlijf

viii Trotser dan gij heeft geen, ook tegen de Eeuwge, trotscher
De vrijheid van zijn geest verdedigd. Vrij

80 Zoals de vuurberg vrij is, die zijn sneeuwge
Top met het zwerk, zijn voet met de vallei
Verenigt, maar ’t inwendig gloedgetij vereenigt
Wel één voelt met de aardmiddelpuntige gloeden,
Maar ook door die niet wordt ont-element,

85 Ontwerklijkt en ontwezend. De eeuwge vloeden
Van liefde, u slorpend tot uw stroom zich wendt
In hun stroom, schijnt gijzelf. Nochtans hebt gij
– Niet zij – voor menslijke omkeer u te hoeden. menschelijke
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ix Edelste geest, mens die een god wou wezen mensch
90 En nochtans mens moest zijn: uw zoet konflikt mensch

Ligt anders dan in woord en beeld te lezen
In ’t diepe klagen dat uw stem verstikt;
Dat laait, een levend leed, en vast verstrikt
Door duizend windingen van sterk-bedwongen

95 Taaltwijgen, gloeit en gonst en klankt en veert
En u verraadt, lijdende, duizend tongen
Behoevend wezen, dat maar één ding leert:
Gedachteloos heb ik in ’t licht geblikt,
Gedachtenvol heb ik van ’t licht gezongen. Gedachten-vol

Uit: Goden en grenzen

3.3 Twee critici over ‘De konflikten van Hadewych’

Th. Weevers wees op de ingewikkelde strofevorm van dit gedicht, die hij ‘asymme-
trische troubadoursstrofe’ noemde en kenmerkend achtte voor Hadewijchs poë-
zie.39 R. Henrard stelde dat Verwey zich in zijn poëzie steeds weer richt op ‘de
idealiteit van het Leven die de mens ertoe beweegt het ideële in stoffelijke vormen
te gieten’ en dat hij in ‘De konflikten van Hadewych’ de tegenstrijdigheden tussen
de intro- en extraverte neigingen die daarbij horen, aanschouwelijk heeft gemaakt.
Hij meent dat Verwey zich in dit gedicht vereenzelvigt met Hadewijch, die steeds
op twee fronten tegelijk vecht: ‘op zoek naar exclusieve vertrouwelijkheid met
God, waarvoor zij zich van haar medemensen moet distantiëren, maar tegelijkertijd
op zoek naar verwantschap met mensen vanuit haar naastenliefde (…)’. Zij vecht
voor ‘haar zelfstandigheid zowel tegenover God, die haar uitsluitend voor zich op-
eist, als tegenover de maatschappij, die haar liefdevolle medewerking nodig heeft.
Precies doordat de nagestreefde zelfstandigheid haar op één lijn plaatst met de alles-
omvattende God, die alles behalve beperkt is, kan haar liefde zowel God (de
“sneeuwge top”) als de schepping (de “vallei”) omvatten. Beide liefden zijn wezen-
lijk één, doch vanuit menselijk standpunt tegenstrijdig (…)’.40

In Goden en grenzen speelt een soortgelijk drama in de cyclus ‘De mensch en de
Meester’.41 Het betreft hier een gesprek tussen de mens en de Verborgene, hier de
Meester genoemd. De liederen lijken een uiting van persoonlijke mystiek van de
mens die zijn Meester liefheeft en wil volgen, maar die tegelijk geen afstand kan
doen van het aardse, zoals hem daarbij gevraagd wordt. Aan het eind van ‘De
mensch en de Meester’ zegt de Meester:

39 In Th. Weevers, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Zwolle 1965, p. 87.
40 Henrard 1977, p. 256-257.
41 In O.D.II, p. 57-63.
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Aanvaard me als heel uw eigen,
Geschapen door uzelf,
Een vuur dat meer zal stijgen
Naar dieper kool ge delf.

Kniel neer, strek hoog uw handen.
Getogen door mijn gloed
Zult ge in mijn ether branden
Zult stroomen ge in mijn vloed.

Ik ben die sla, die brijzel,
Ik ben die help, die heel,
Ik geef me u zelf te gijzel:
Aanvaard me, uw eeuwig Deel.’

Het is denkbaar dat Verwey zich op dit punt identificeerde met Hadewijch, maar
op andere punten ligt dat moeilijker, want de verteller noemt haar geschriften in
‘De konflikten van Hadewych’ ook ‘kroon en mantel van haar zelfbedrog’. Voor
een goed overzicht van de verhaallijn van het gedicht, worden de strofen een voor
een besproken.

3.4 Bespreking per strofe 

i. De tekst van ‘De konflikten van Hadewych’ is rechtstreeks gericht tot iemand die
in de eerste strofe aangesproken wordt met ‘edele geest’. Een vrouw, zo blijkt uit het
vierde couplet, als ze ‘bruid’ genoemd wordt. Het gaat hier om Hadewijch. De ver-
teller beschrijft hoe zij het ‘vormenrijk’ heelal zou kunnen zien als één geheel, een
god ‘in tal van delen zich weerspieglend’, maar verwijt haar dat zij dat Al wil: ‘lief-
hebben en met uw zinnen zuigen, / In uw verbeelding zien, een mens als gij, / (…)’.
Daarmee bedoelt hij dat zij het goddelijke los van zich zelf ziet en wil liefhebben zo-
als de ene mens de andere. In Hadewijchs eigen geschriften, zagen we al, staat de mens
namelijk als schepsel tegenover God. Hij is geen deel van Hem, maar kan er voor kie-
zen Hem lief te hebben en te trachten één te worden met Hem. Verwey echter zoekt
niet naar een entiteit buiten de mens om, maar ziet ieder mens als een deel van het
heelal en daardoor als deel van wat ik nu gemakshalve ‘het goddelijke’ noem. Het gaat
er hem om dat de mens dat goddelijke in zichzelf bereikt. De bewegingen tussen
God/het Al en de mens lijken bij Hadewijch en Verwey aan elkaar tegengesteld.

De eerste zin van het gedicht lijkt dubbelzinnig. ‘Die ’t grootste alleen begeerde’
kan, als verwijzing naar vs. 29-31, ‘voor zich alleen’ betekenen, maar ook ‘alleen
maar’. Mogelijk bedoelde Verwey beide. 

De troosteloze val uit vs. 9 zou een knieval kunnen zijn. Ook bij Hadewijch
wordt na het één-zijn met de geliefde (r.10) met nagenoeg dezelfde woorden zo’n
val beschreven: ‘Ende mijn lief gaf mi hem selven in verstannessen sijns selves ende
in ghevoelne. Maer doe ickene sach doe viel ic hem te voeten’. (Vis. i, vs. 259). Een
ander voorbeeld is te vinden in sg. 32, v.a. vs. 25:
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Minne es meester meneghere dinc: Minne is meester over vele zaken.
Si gheuet ghereet suer ende suete; Zij bereidt zuur en zoet.
Sint ic van hare ierst smaken ontfinc Sinds ik haar voor het eerst proefde,
Ligic altoes op hare voete; lig ik altijd aan haar voeten.

Het is ook mogelijk dat het gaat om een onvoorbereide val, de val waardoor zij in
de vijfde strofe niet meer dan een takje onder een mensenvoet is. Het beeld van dit
‘vallen’ komt bij Hadewijch meer voor, niet alleen in haar visioenen, maar ook in de
gedichten. Het gaat dan om beeldspraak uit de ridderepiek. De ridder wordt in een
duel van het paard gegooid. We zien dat bijvoorbeeld in sg. 10 (vs. 45-46), waar de
ik-figuur valt op het moment dat hij zich trots voelt op zijn ‘hoge’ staat:

So werdic saen te voete gheuelt: Maar dan word ik plots van mijn paard ge-
gooid.

Ay, wat holpe mijn ellende vertelt! Ach, wat helpt het dat ik over mijn verlatenheid
vertel.

Als teken van zijn overwinning plaatst de winnaar na zo’n val zijn voet op de keel
van de verslagene. Dat beeld is terug te vinden in het negende visioen: ‘Die conin-
cinne quam te mi starkeleke snel ende sette haren voet op mine kele / ende riep met
eenre vreeselekere stemmen ende seide: witstu wie ic ben?’ (Vs. 37-41). 

ii. In de tweede strofe wordt uitgelegd hoe Hadewijch omgaat met het Al, dat zij
wil liefhebben. Zij wordt onaantastbaar voor de mensen, wanneer onrust en storm
haar teisteren in het verlangen naar vereniging met de Ene. Dat ook de middel-
eeuwse Hadewijch zich bij tijden niet onder de mensen kon begeven, lezen we in
haar eerste visioen: ‘… ic gheuoelde / soe grote treckinghe van binnen minen ghees-
te / Dat ic mi van buten onder de menschen soe vele niet ghehebben en conste dat
icker ghegaen ware /. Ende dat eyschen dat ic van binnen hadde / dat was om een te
sine ghebrukelike met gode’. (Vs. 4-9).

‘Storm’ en noodweer, zoals in het tweede couplet van Verwey, worden door Ha-
dewijch vaak gebruikt als metaforen om het verlangen naar, of het ontberen van
Minne te symboliseren, bijvoorbeeld in: ‘Hoe doetse behaghen storm ende slach /
Die edele minne …’ (sg. 33, 45-46), ‘met nuwen storme’ (sg. 33, 55), ‘in onthopen-
den storme’ (sg. 17, 29), ‘in storme dorevaren’ (sg. 10, 29), ‘alle storme doreroyen’
(sg. 4, 45) en ‘hare storme ghestaen’ (sg. 2, 94). Opmerkelijk in deze strofe is het ge-
bruik van hoofdletters: bij ‘hem’ niet en bij ‘Ene’ wel. Vervolgens beschrijft Ver-
wey mensen uit de wereld van Hadewijch, maar het is niet helemaal duidelijk of het
bij Verwey om geestverwanten of tegenstanders, ‘donsen’ of ‘vremden’, gaat. Dat
doet denken aan sg. 16, 91-100. Daarin lijkt Hadewijch de minnenden met de vrem-
den over één kam te scheren:42

42 Willaert 1984, p. 318. Vertaling Willaert/Fraeters.
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Die minne ghenoech wilt leuen, Wie zo wil leven dat hij minne voldoening 
geeft,

Hine spare hem niet, dus es mijn raet, moet zich niet ontzien, dit is mijn raad.
Hi sal met al hem gheuen Hij moet zich helemaal inzetten
Jnt werc te leuenne der hoechster daet om zijn leven in het teken te stellen van de 

edelste daden,
Den minnenden verholen, die voor de minnaars verborgen
Den vremden verstolen en voor de vreemden onvindbaar zijn,
Diet wesen van minnen niet en verstaet. omdat ze het wezen van minne niet begrijpen.
Dat soete dolen Het zoete dolen
Jnder minnen scolen in de school van minne
En weet hi niet diere niet en gaet. kent hij niet, die er niet binnen gaat.

Soms kan minne zo dichtbij komen, dat ‘sine gherijnt op therte breken’43 (sg. 38,
46). Vreemden zullen dat echter niet begrijpen. Hij die zich inzet voor Minne, zal
namelijk door mensen worden uitgestoten: ‘Men sal met vremden oghen / Hem
toenen wreet ghelaet’ (sg. 28, 25-28).

De pijlpunt van de liefde (een schicht) is terug te vinden in sg. 14, 13-14 waarvan
de betreffende passage luidt: ‘In allen tide als ruert die strale / Meerret hi die wonde
ende brenghet quale’.44 In andere woorden komt de pijl ook terug in het zesde vi-
sioen, waar sprake is van ‘die verhoelne stat, die onbekint es allen den ghenen die di
dus ontstekene offerande niet en senden met alsoe scarpen schichten Alse si di sent
met nuwer bernender ioghet (vs. 29-32)45 en het duidelijkste in het veertiende vi-
sioen, waar sprake is van ‘die scaerpe schichte die minne in mi sciet’ (vs.19-20).46

De lichamelijke eenheid met de beminde wordt beschreven in het zevende vi-
sioen. Jezus verschijnt aan de visionaire eerst als kind en vervolgens als de man die
hij was op de avond voor zijn lijden. Het ontvangen van de communie en de licha-
melijke vereniging met Jezus duiden volgens Willaert op de radicale en onvoor-
waardelijke navolging van Christus op aarde, ook in diens lijden. Uit dit visioen
blijkt, dat de mystieke ervaring voor Hadewijch niet iets is dat zich alleen maar in
de geest afspeelt: lichaam en zinnen krijgen eveneens hun deel.47 Ook bij Verwey
speelt deze lichamelijke ervaring een belangrijke rol, getuige de zin ‘Opdat li-
chaamlijk gij zijn lichaam voelde’ (vs. 14).

iii. In de derde strofe wordt er melding van gemaakt dat Hadewijch meent dat
niemand heeft bemind als zij en dat ook voor niemand een zaligheid als de hare is
weggelegd. Dat vinden we letterlijk terug in de elfde brief van Hadewijch: ‘Ende ic
en gheloefs oec niet dat enich mensche leuet, daer god alsoe sere af ghemint es’ (vs.

43 Vertaling Willaert/Dros 1996: dat ze hem tot hartbrekens toe raakt.
44 Vertaling Willaert/Fraeters 2009: Telkens wanneer de pijl doel treft, vergroot hij de wonde en doet hij pijn.
45 Willaert/Dros 1996 geven de volgende vertaling: ‘je geheime verblijfplaats, die onbekend is voor al wie je
geen offerande stuurt, aangestoken door zulke omstuimige schichten als zij (…) in haar prille, vurige jeugd je toe-
zendt.
46 Vertaling Willaert/Dros 1996: ‘de scherpe schichten die minne op me afschiet’.
47 Hadewijch Visioenen, ed. Willaert/Dros, p. 182.
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38-40). In de visioenen ervaart de ‘ik’-figuur steeds opnieuw dat zij meer gunsten
ontvangt dan welke sterveling ook. Maar in het gedicht van Verwey maakt de dich-
ter duidelijk dat ’t Al zich niet speciaal aan één enkeling schenkt, maar aan velen
(vs.28-31). Daardoor wordt ook ‘alleen’ uit vs. 1 minder ambivalent. De dichter
lijkt Hadewijch hier te corrigeren (vs. 27-28).

Het ‘dof gestaar’ dat Verwey in vs. 26 beschrijft, is terug te vinden in het derde
visioen en de achttiende brief. Het derde visoen eindigt als volgt: ‘Ende doen
quamic weder in mi seluen ende verstont al dat ic tevoren seide ende bleef starende
in mijn herteleke suete lief.’ (Vs. 25-28). De passage in de achttiende brief tussen
vs.174 en 201 is een beschrijving van het als maar ‘gode soe staerkeleke anestaren’
en wel zo, dat ‘Minne altoes haer seluen hem soe suete smaken doet, dat hi al dies
verghet dat in ertrike es, Ende penst wat hem vremde doen, dat hi eer cm werf sijns
selues verteghe, eer hi hem een poent liete ontbliuen te werkene vanden dienst der
werdeggher Minnen, daer Christus fondament af es.’48

iv. In de vierde strofe wordt verteld hoe Hadewijch hongert en dorst naar haar
hoge lief. Het woord ‘hoghe’ komt in Hadewijchs eigen werk dikwijls voor, bij-
voorbeeld: ‘hoghe wille’, ‘hoghe trouwe’, ‘hoghe moet’ en ‘hoghe gheslachte’. Van
Mierlo omschrijft de betekenis ervan als: ‘Naar het zedelijk verhevene strevend’,
maar ook als ‘van hooge afkomst’. 

Voor één gelukkig uur met ‘minne’ heeft zij duizend uren van smart over. Iedere
daad van de beminde is een bericht waarmee hij zich aankondigt en zij wacht op
hem als een bruid. Tegelijk voelt zij verdriet en twijfel. Als zij samen met haar lief
is, neemt zij dan dat lief niet van anderen af? En heeft haar lief zelf liefdeloosheid
ten aanzien van mensen niet ‘zonde’ genoemd? 

‘Alle uren daertoe’ staat in de geschriften van Hadewijch. Het gaat om de dui-
zend uren boete voor het ene uur geluk. Die tegenstelling is terug te vinden in het
achtste visioen, waarin wordt beschreven hoe de korte tijd van het genieten de lan-
ge tijd waarin men lijden moet ten volle waard is: ‘die vre die dat jaer uerwint’, ‘de
maent die dat jaer uerwint’, ‘die wile dat die maent uerwint’ en ‘die daghe die de
weke uerhalen’ (achtste visioen, vs. 50-75).

‘Als hij aan ’t hart u in zijn armen hief,’ is een verwijzing naar het dertiende vi-
sioen: ‘Si hadde hare aerme ontploken ende daer in beuaen alle die dienste diemen
ye dore hare dede ende hare tesue side was al vol gheheelre gheoefender cussen son-
der sceden’ (vs. 90-94 ).49 Maar ook in de strofische gedichten noodt Minne de ik-
persoon in haar armen: 

48 F. van Bladel en B. Spaapen vertalen dit als volgt: zodat Minne hem altoos Zichzelve zo zoet doet smaken,
dat hij alles vergeet wat er op aarde is, en zich voorneemt – wàt de vreemden hem ook aandoen – zichzelf liever
duizendmaal te verloochenen dan een iota te verzuimen van zijn plicht in dienst van de waardige Minne, waar
Christus fundament van is. In Hadewijch brieven. Oorspronkelijke tekst en Nieuw-Nederlandse overzetting. Tielt/
Den Haag 1954.
49 Vertaling Willaert/Dros 1996: Zij hield haar armen uitgebreid en had daarin alle diensten omvat die men ooit
voor haar had verricht en aan haar rechterkant was ze onafgebroken verzadigd van volmaakte kussen. De verta-
ling van de volgende drie framgenten is van Willaert/Fraeters.
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Hen allen die minnen moet ontfarmen Allen die minnen moeten er medelijden mee
hebben 

Dat mi minne aldus laet carmen dat minne mij zo laat kermen
Ende so dicke roepen: wacharmen! en me zo dikwijls laat roepen: ‘Wee mij!
Welken tijt ende wanneer Op welk ogenblik, wanneer
Sal mi minne bescarmen zal minne me beschermen
Ende segghen: ‘dijns rouwen si keer.’ en zeggen: “Er kome een einde aan je verdriet.
Ic sal di warmen; Ik zal je verwarmen.
Ic ben dat ic was wilen eer; Ik ben wat ik eertijds was.
Nu valle in minen armen Val nu in mijn armen
Ende ghesmake mijns rike gheleer.’ en proef nu van mijn rijke lering.”’
(sg. 20, vs. 67-76)

De brieven waarvan in dit gedicht sprake is, komen voor in sg. 43, regel 22 e.v. en
zijn evenals bij Verwey niet geschreven. De tekst luidt: 
Hoe gerne soudic sien die brieue, Hoe graag zou ik in de boeken zien
Hoe ghi, minne, hebt in uwen brief hoe jij, minne, in jouw boek
Vwe overhertelike lieue, je allerliefste geliefden hebt staan,
Hoe ghi met minnen mint v lief; hoe jij met minne je geliefden bemint,

In het gedicht van Verwey hebben de daden van Minne de functie van brieven
waarmee de geliefde zijn komst bekend maakt, maar bij Hadewijch gaat het niet om
correspondentie, want het woord ‘brief’ betekent in het Middelnederlands niet spe-
ciaal ‘brief’, maar ‘document’ of ‘klein boekje’. De tekst uit sg. 43 betekent dat zij
graag zwart op wit zou willen zien dat zij inderdaad bemind wordt. De Hadewijch
van Verwey lijkt die zekerheid al te hebben.

De bruid uit het gedicht van Verwey is terug te vinden in het tiende visioen, waar
de ik-persoon bruid van Christus wordt. Dit beeld uit het Hooglied treffen we ook
aan in verschillende brieven en in het 29ste sg. (vs. 98 e.v.): 

Nu comt ten groten etenne allegader, Komt nu allen naar de rijke tafel,
– Die brulocht es ghereet – – het bruiloftsmaal staat klaar –
Die de minne vindet gheciert in brulechtcleet. jullie die door de minne aangetroffen worden

getooid in bruiloftskleed.

Op de bruiloft gaat Verwey niet verder in. Wel op de inhoud van het vijfde visioen,
vooral vs. 40-70, waarin Hadewijch zich bekommert om de mensen, die verkeerd met
Minne omgaan. De wond waarover Verwey daarbij spreekt, is het besef in Hadewijch
dat zij door haar volkomen eenheid met haar bruidegom anderen te kort doet. 

v. Verwey werkt Hadewijchs conflict breed uit in het vijfde couplet. Zijns in-
ziens speelt het probleem zich af tussen de ‘trots vol liefde om aan hem toe te horen’
en ‘’t wroegend gemoed in deernis een mens te wezen’. Hadewijch wil de mensen
bereiken (zij ‘trachtte ’t zij welk hart te treffen’), maar die wenden zich van haar af:
‘Uw hart dat toomloos woedt naar Een, wekt vrees bij wie zijn hang beseffen’. De
onmogelijkheid om mensen te bereiken wordt o.a. beschreven in het eerste visioen:
‘Soe saltu so vremde werden onder die menschen Ende soe onghehoert ende soe
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onsalech Du en salt niet weten waer enen nacht herberghen Ende alle menschen se-
len di noch af ghaen ende begheuven Ende nieman en sal met di willen dolen in dine
noet ende in dine quale’ (vs. 298-304).50 We lezen het ook in het 28ste sg. vanaf regel
25. Hij, die zich inzet voor Minne zal door de mensen worden uitgestoten: ‘Men sal
met vremden oghen / Hem toenen wreet ghelaet’. Maar al in het eerste visioen lezen
we: ‘Altoes saltu kinnesse mijns willen hebben ende minne gheuoelen ende ter noet
mijns ghebrukeleke gheuoelen’ (vs. 416-418)51 en ook de dichter bij Verwey wijst
erop dat ‘de gloed van zijn omarming’ juist merkbaar is op het moment dat Hade-
wijch ‘in zelfvergeten ondergingt’. 

Met ‘toomloos woedt’ lijkt Verwey te verwijzen naar het Middelnederlandse
woord ‘orewoet’, het woord waarmee het mystiek verlangen van (onder andere)
Hadewijch gekenmerkt wordt. Uit de teksten van zijn colleges blijkt dat Verwey
‘orewoet’, evenals Van Mierlo overigens, met ‘hartstocht’ vertaalde. Bij Hadewijch
vinden we het onder andere terug in de strofische gedichten, bijvoorbeeld ‘met nu-
wen moede in nuwen woede’ (sg. 7, 60), ‘minnen in woede bouen raet’ (sg. 42,36),
‘bider minnen woet wert hi al gheten in die minne’ (sg. 36,108-110), ‘in (…) ore-
woede’ (sg. 7, 42; sg. 19, 94). 

vi In het zesde couplet wordt een wending gemaakt. Werd de lezer meegesleept
door de beschrijving van de manier waarop Hadewijch voor haar liefde leefde, nu
ineens blijkt dat dit een vorm van zelfbedrog is. Verwey gebruikt er het woord
‘droom’ voor. ‘Geen schoner droom dan ’t Al te zijn. Maar laat / Geen dromer me-
nen dat hij ’t menslijf slaakte.’ (76-77). Hij bedoelt hier: je kunt niet een zijn met het
Al zonder je lichaam. 

Ik wees er al op dat Verwey, onder andere in zijn voorwoord bij De vizioenen
van Hadewych, de woorden ‘dromen’ en ‘visioenen’ in dezelfde betekenis ge-
bruikt: ‘Hadewychs vizioenen zijn oogenblikken waarin zij bereikt wat zij wil en
toch niet wil, het verlies van haar persoonlijkheid, het opgaan in de droom van een
alles-verslindende godheid’.52

‘Spieglende in uw geschriften / Besloot ge uw beeld. Daar zien we u altijd nog.’ (vs.
56-57). Ook in regel 5 gebruikte de verteller het woord (weer)’spiegelend’. Maar dat,
wat Hadewijch in haar geschriften over zichzelf vastlegde, haar trots en sterkte,
noemt de dichter nu honend ‘kroon en mantel van uw zelfbedrog’. En hij vraagt: ‘Lu-
cifer waart gij?’ Daarmee verwijst hij naar het vijfde visioen, waarin de visionaire zich
‘Lucifer’ noemt. Eenmaal heeft Hadewijch zich namelijk, zoals Lucifer, weerspan-
nig getoond en ‘doden levend gemaakt’ door dat van God te eisen, en ze is er trots op
dat haar verzet niet gewroken werd, zoals bij de opstandige Lucifer.

50 Vertaling Willaert/Dros 1996: ‘Dan zul je zo’n vreemdeling worden onder de mensen en zo verworpen en zo
ongewenst zijn dat je geen nacht meer zult weten waar je nog terecht kunt voor onderdak; en alle mensen zullen
zich van je afkeren en je dan aan je lot overlaten en niemand zal willen meegaan in je ellende en je lijden.’
51 Vertaling Willaert/Dros 1996: ‘Altijd zul je mijn wil kennen en mijn liefde voelen en bij alle ellende nog de
zoetheid smaken met mij een te zijn in liefde.’
52 In Inleiding tot De vizioenen van Hadewych, p. 6 en 7.
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Want ic ben noch nu gheen lucifer, Seder dat ghi mi anderwerf sekerheit daedt, / alse die
ghene doen die nu lucifer sijn / Ende willen hen dat goet / ende gracie ghescie / dies niet en
hebben / in leuene noch in werken / Noch in dienste/; ende die // haren arbeit willen ver-
drieuen ende gratien willen ghebruken / Ende verheffen hen/, om dat ghi hen .J. luttel toe-
net uwer goetheit / soe willen sijt vore recht hebben/; (…) (Vijfde visioen, vs. 20-28). 

vii Verwey echter ziet Lucifer niet als een opstandeling, maar stelt dat je op de eer-
ste plaats bewondering voor hem moet voelen: ‘Een vorst die de orelog / Aanvaard-
de met zijn leenheer, niet gedreven / Door haat, maar liefde en vrijheid’ (vs. 60-62).
Hadewijch zag dat niet goed, meent hij en bovendien dacht zij ten onrechte dat zij
los van het Al kon bestaan. Dat niet gij ‘zijn wil maar de uwe hij volbracht’ was
daarbij ook niet meer dan een illusie. 

viii. De dichter heeft kritiek op Hadewijch, maar hij bewondert haar ook. Nie-
mand heeft zo trots, ook tegenover de Eeuwige, de vrijheid van geest verdedigd als
zij. Als een vuurberg is zij, die het zwerk en de aarde verenigt en ondanks de inwen-
dige gloed niet wordt ‘ont-element’ (‘van zijn wezen vervreemd raakt’-AvD) door
aardmiddelpuntige gloeden. Henrard53 schrijft hier over: ‘Waarop wijzen precies
de “aardmiddelpuntige gloeden” die het vuur aanhoudend aanwakkeren? Wat is
m.a.w. die nooit stilstaande drang die de schepping bezielt? In Spinozistische taal is
het de begeerte, die “ieders aard of wezen zelf” is.’ In de beleving van Verwey is
hier mijns inziens voor de door Henrard bedoelde begeerte het woord ‘hartstocht’
op zijn plaats, het oerverlangen of de orewoet. Behalve een verwijzing naar harts-
tocht, meen ik hier ook een verwijzing naar Dantes beschrijving van de hel te zien.
In zijn val dreef Lucifer, volgens Dante, een grote kegelvormige punt in de aarde:
de plaats waar nu de hel is en waarin zich de verdoemden bevinden.54

De stroom die van de berg komt, is een stroom van liefde die zich met Hadewijchs
liefde zozeer vermengt, dat zij die stroom zelf lijkt te zijn. Stromen die samenvloei-
en vinden we ook bij Hadewijch zelf: ‘Ende met haren verhoelnen aderen al tien /
Int conduut daer minne haer minne al scincket’. (sg.12, 55 vv.).55 Belangrijker ech-
ter is het achtste visioen, waarin uitvoerig beschreven wordt hoe de berg en de stro-
men in elkaar vloeien: ‘Ende ic wart op ghenomen ende wart gheuoert op dien
berch. Daer saghic een anschijn van eweleker ghebrukenessen daer alle die weghe in
inden ende daer alle die ghene die de weghe volbrachten .J. in worden (vs. 9-13).56

ix. In het laatste couplet beschrijft de dichter hoe het conflict vorm krijgt in
woord en beeld, maar ook in een diep klagen dat de stem verstikt. Daarbij is ook de
vorm zelf van belang, want ‘duizend windingen van sterk-bedwongen taaltwijgen’

53 Henrard 1987, p. 257.
54 Cfr. hoofdstuk 5, paragraaf 2.5.
55 Willaert/Fraeters vertalen deze passage als volgt: Ze zullen zich innig met minne aan minne hechten, en met
minne minne helemaal doorzien, en met hun verborgen aderen steeds maar putten uit het kanaal, waarlangs min-
ne al haar minne uitschenkt. (In de najaar 2008 te verschijnen uitgave).
56 Willaert/Dros 1996: En ik werd opgenomen en op die berg gebracht. Daar zag ik een gezicht van eeuwige
heerlijkheid waar al die wegen in eindigen en waar al diegenen die de wegen tot het eind toe afleggen één worden.
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maken dat het klagen ‘gloeit en gonst en klankt en veert en u verraadt’. Hanot
schreef over Verwey: ‘In Hadewijchs poëzie vond hij een alles beheersend maatge-
voel, dat de vorm onder de drang van de ontroering liet groeien, maar die drang
toch beheerste.’57 Deze aspecten lijkt Verwey hier te beschrijven. Men zou zich
kunnen voorstellen dat met ‘taaltwijgen’ Hadewijchs zinnen, zonder daarbij expli-
ciet op de betekenis ervan te letten, bedoeld werden. Over het belang van de toon
en de zinsbouw schreef Verwey in de eerste versie van zijn inleiding op de vertaling
van Hadewijchs visioenen:58

Iedere moeilijkheid in Hadewich wordt nog het best begrepen wanneer men naar haar
toonval luistert, niet wanneer men haar woorden door toegevoegde verklaringen hun na-
druk en klemtoon ontneemt. Moeilijkheid is nog geen duisterheid: het licht brandt er al-
leen middenin. Wel is Hadewichs taal niet voor iedereen verstaanbaar. 

Al met al leren we maar één ding uit Hadewijchs geschriften, meent de dichter ten-
slotte: gedachtenloos heeft zij in het licht gekeken. En wat zij zag vervulde haar zo,
dat zij er van zong. Gedachtevol. Zo eindigt dit gedicht dan bij ‘het licht’. Licht en
zon komen ook voor in de strofische gedichten: ‘Hi en mach oec niet wel bloyen /
Daer en si die sonne bi, / Dat es: gherechte minne, / Di bloyen doet die sinne’. (sg.6,
31). In een visioen ziet ze een wolk van licht59 (sg.17, 37 e.v.): ‘Want ic sach ene lich-
te wolke opgaen …’ en ze kan daardoor ‘vri spelen in die zonne’. In sg.19,46 e.v.:
‘Ay, edele minne, welc tijt, wanneer / / Seldi mi gheven lichte daghe, / Dat mijne
deemsterheit werde een keer; / Hoe gherne ic die sonne saghe!’ Maar bij Verwey
gaat het om licht in een andere betekenis, evenals bij het vorige gedicht.

Johannes, met wie het vijfde visioen begint, noemt zich: ‘getuige om van het licht
te getuigen’ (Joh. 1, 7). Paulus schrijft in de tweede brief aan de Korinthen: ‘Wij al-
len die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en
meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.’(2
Kor. 3,18). Verwey gebruikt hier ‘licht’ in de betekenis van ‘het Verborgene’ of ‘het
Al’, maar niet in specifiek christelijke interpretatie. Heeft hij het woord ‘onbedekt’
vervangen door ‘gedachtenloos’? In beide gevallen kan men de grondbetekenis ‘on-
beschermd’ en ‘niet door iets toegedekt (bijvoorbeeld door gedachten)’ herkennen,
maar het gaat hier ook om het licht waarover Vondels rei van engelen na het eerste
bedrijf van Lucifer zegt: ‘daar wij met vleuglen d’ogen dekken voor aller glansen
Majesteit’. Hadewijch echter kijkt wel, volgens Verwey ‘gedachteloos’ en ‘gedach-

57 Hanot 1959, p. 118-119.
58 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collectie, hs. ali a 9:22.
59 Vgl. Exodus 24, 12-18: ‘De Here zeide tot Mozes: Klim op tot Mij, de berg op, en blijf daar, dan zal Ik U de
stenen tafelen geven, de wet en het gebod, die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op
met zijn dienaar Jozua, en Mozes besteeg de berg Gods. Maar tot de oudsten zeide hij: Wacht hier op ons, totdat
wij bij U terugkeren; Aäron en Chur zijn immers bij u, wie zaken heeft moet zich tot hen wenden. Daarop be-
steeg Mozes de berg, en de wolk bedekte de berg. De heerlijkheid des Heren rustte op de berg Sinai, en de wolk
bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk. De verschijning van de
heerlijkheid des Heren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. Mozes
ging de wolk in en besteeg de berg. En hij bleef op de berg veertig dagen en veertig nachten.’
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ten-vol’. Die woorden lijken in eerste instantie alleen bedoeld als elkaars tegenge-
stelde, maar het laatste woord krijgt door de spelling ervan extra accent en mogelijk
ook extra betekenis. Joh. Snellen legde dit verband tussen Hadewijch en Vondels
Lucifer al.60 Het ‘schouwen in het grondeloze licht’, zoals dat bij Vondel beschre-
ven wordt in Lucifer,61 zou het zelfde zijn als wat Hadewijch beschrijft in haar
tweede visioen ‘staren enechlike in heme ende die berrentheit der minnen ende wa-
erheit sijns willen’ (vs. 14-15). 

Verwey eindigt echter niet, zoals Hadewijch, met kennis van de luister van
Christus. Hij spreekt van een gedachteloze kennis van het Al. Volgens Henrard
gaat het om de kennis die Spinoza ‘scientia intuïtiva’ noemde, en die zich van ande-
re vormen van kennis onderscheidt, omdat ze vanuit een innerlijk beleven komt dat
Spinoza god noemt en dat het hoogste geluk verwerkelijkt, alle begripswaarde te
boven gaat en in ontroering wordt ondergaan.62 Juist om deze kennis meende
Henrard dat Verwey zich met Hadewijch identificeerde.

3.5 Over de volzin

De toon, de zinsbouw en de volzin waren van wezenlijk belang voor poëzie, vol-
gens Verwey en hij stelde, onder andere in zijn colleges, dat het bij alle geschriften
van Hadewijch om poëzie ging. Over de volzin schreef hij al in De richting van de
hedendaagsche poëzie63 naar aanleiding van het werk van P.N. van Eyck, in wie hij
een virtuoos aan het werk meende te zien. De volzin in diens gedichten was: ‘niet
het eenige, maar wel het diepst en het meest-wezenlijk levende, waarin het eigenlijk
scheppend vermogen van de dichter scheen te zijn overgegaan en dat door altijd
weer nieuwe en verrassende windingen van de aanwezigheid van dat vermogen ge-
tuigde.’ Verwey gebruikte de volzin echter ook om dichtkunst met andere vormen
van kunst te vergelijken en spreekt dan van ‘lijn’. Hij vervolgde namelijk: ‘Zulk een
tot op zekere hoogte afzonderlijk bestaan van de lijn herinnert – vooral wanneer we
’t in strofische gedichten waarnemen waarbij de indeeling van het kader vooruit ge-
geven is – aan die arabeskenkunst64 waarin de eene slinger de andere schijnt voort te

60 In haar studie over de liederen van Hadewijch gebruikte Joh. Snellen de uitdrukking ‘schouwen in het
“grondelooze licht”’, waarvoor de englen naar Vondels heerlijk woord zich met ‘vleuglen d’oogen decken.’ Op
vii-ix gaat zij uitvoerig in op de overeenkomst tussen de dichter en de mysticus. ‘In den mysticus leeft iets van
den dichter voorzoover hij met geestesoogen ziet wat voor den nuchteren mensch verborgen blijft; in den dichter
iets van den mysticus, omdat hij door intuïtie onmiddellijk voelt wat het verstand langs de moeielijke paden der
logische wijsbegeerte niet te weten komt.’ 
61 In de rei van engelen aan het einde van het eerste bedrijf. In Vondel, volledige dichtwerken en oorspronkelijk
proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amsterdam 1937, p. 362.
62 Hierover schrijft dr. J. Gielen in De dichter Verwey, Santpoort, 1942, p. 60 ev. Hij beroept zich in dit artikel
op het artikel van J.D. Bierens de Haan ‘Verwey en Spinoza’ in De stem, juli-aug. 1937.
63 In Proza II, Amsterdam 1921, p. 52-54.
64 Cfr. G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde deel i. Op p. 174 stelt hij met betrekking tot Ha-
dewijchs gedichten: ‘Er is in de wijze waarop zij den strijd der minnende vertolken, iets edels en hoogs dat ook nu
nog hen die haar eenigszins kunnen volgen, in zijne vlucht medeneemt. Haar gevoel is dikwijls onbestuurd en
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brengen, zoodat elke volgende evenzeer verrassend als natuurlijk lijkt. Dan moet
evenwel bedacht worden dat de volzin-lijn, anders dan de arabesk, een door ons ge-
maakte abstractie is. In werkelijkheid leeft de volzin niet als lijn, maar als klankli-
chaam, en de herinnering aan de arabesk kan alleen dienen om ons er opmerkzaam
op te maken, dat een poëzie als die van Van Eyck, in de richting gaat van het deko-
ratieve, het vlak-vullende, in tegenstelling tot het konstruktieve, het in de ruimte
bouwende.’ (Cursivering van Verwey). 

Bij de dichter is zijns inziens altijd sprake van een van binnen naar buiten overge-
bracht beeld en daarnaast ook van een beweging. Is het eerste dominant, dan kan
men het gedicht gebouwd of geconstrueerd noemen. In het tweede geval, als de be-
wegingslijn naar voren treedt, is het gedicht eerder decoratief. Als die beweging
zich hartstochtelijk en sierlijk in taal probeert voort te zetten en de potentie van het
hartstochtelijke woord nabij komt, kan men spreken van de door de ontroering
hartstochtelijk geworden rede. Deze gaat door betrekkelijk vaste vormen heen en
brengt de zware massa van de taal tot leven. Hetzelfde geldt voor een beeld, schil-
derij of muziekstuk. Als de beweging zich hartstochtelijk en sierlijk in het materiaal
probeert voort te zetten en door betrekkelijk vaste vormen heen breekt, komt de
zware massa tot leven en ontstaat het kunstwerk. De vorm moet daarbij de inhoud
dragen. Deze laatste bewegingslijnen worden mijns inziens bedoeld met ‘taaltwij-
gen’ in het laatste couplet van ‘De konflikten van Hadewych’. 

3.6 Lucifer

Lucifer, ook wel ‘Morgenster’65 en ‘Vorst der duisternis’ genoemd, is voor dit ge-
dicht belangrijk, maar ook in het volgend gedicht zien we hem terug. Verwey is zijn
leven lang door Vondels gelijknamig toneelstuk over deze gevallen engel geïntri-
geerd geweest. In 1893 schreef hij al over Vondels Lucifer66 en hij zou er steeds op
terugkomen. In zijn colleges sprak hij er bijvoorbeeld over en nog in 1937 besteed-
de hij er aandacht aan in zijn inleiding bij de volledige werken van Vondel.67 ‘Von-
dels werk is als een berg op de top waarvan een standbeeld staat. Dat standbeeld is
Lucifer.’ Verwey verdiepte zich in de vraag waarom Lucifer eigenlijk zo verschrik-
kelijk gestraft werd en daar kwam hij niet helemaal uit, zoals hij letterlijk in zijn

doet hare poëzie dan vervloeien tot muzikale woord-arabesken, die uiting geven aan hare gemoedsstemming, al
kunnen wij daar het verband tusschen gevoel en klank niet waarnemen.’
65 Lucifer is een vertaling van het Griekse Phosphoros, dat ‘Lichtdrager’, ‘Morgenster’ betekent. Behalve in
Jes. 14, 4-23, waar de koning van Babylon vergeleken wordt met de uit de hemel gevallen morgenster, vinden
we in de apocalyptische literatuur (Henoch 86; Vitae Adae 12-16) het beeld overgedragen op de vorst van de en-
gelen die met een aantal volgelingen uit de hemel wordt gestoten en als een vallende ster op aarde gesmakt
wordt. 
66 Een inleiding tot Vondel, Amsterdam 1893. Hanot geeft een nauwkeurig overzicht van alle publicaties van
Verwey over Vondel.
67 Vondel, Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amster-
dam 1937.
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colleges vertelde.68 We vinden daar bijvoorbeeld iets van terug in zijn gedichten
‘Caïn’,69 en ‘Hymne aan Lucifer’.70

De mensen maakten u, mijn licht,
Tot een opstandige vasal,
Zij u, mijn lieflijk aangezicht,
Tot de boeleerster van ’t heelal.
Ik, tot uw saamglans heengericht,
Loochen uw zonde-val. 

(Hymne aan Lucifer, od. ii, p. 547-549)

In het middeleeuwse denken vertegenwoordigde Lucifer het ultieme kwaad, maar in
de romantiek kantelde dat beeld en is men hem meer als een tragische figuur gaan zien.71

Zijn weerspannigheid kwam immers niet voort uit een gril, maar uit de overtuiging
dat God tegenover de engelen onrechtvaardig was door zijn liefde voor de mensen,
zoals binnen het feodale stelsel een leenheer zijn leenmannen verloochenen kon. 

De grootschalige herwaardering voor sterk naar het tragische neigende bijbelse
en mythologische figuren, die weliswaar verbannen werden, maar in een andere
context wettige erfgenamen waren en daarop rechten meenden te kunnen baseren,
begint al bij Vondel.72 Anders dan Dante bijvoorbeeld, was hij begaan met zijn
hoofdpersoon, zoals blijkt in het gelijknamige toneelstuk, als Lucifer zijn twijfels
heeft overwonnen en zijn leger ten strijde oproept. Rafaël laat dan alle hoop op een
goede afloop voor Lucifer varen en roept wanhopig: (1670 vv. ):

Helaes, hy stont alreede in twyfel, en beraet:
Nu voert hem Wanhoop aen. Helaes, in welck een’ staet
Van jammernissen stort d’Aertsengel al de zynen!
Nu magh hy nimmermeer in vreught om hoogh verschynen,
’t En zy de Godtheit dit medoogende belett’.73

68 Dat blijkt uit het collegedictaat van J.M.C. (Miep) Bouvy. Voor dat college baseerde Verwey zich voorname-
lijk op de inleiding van Vondel zelf en op het boek De daemonologie van het Oude Testament van J.Th. de Visser
uit 1880. 
69 In Het zichtbaar geheim (1915). O.D.I, p. 793.
70 In In de koorts van het kortstondige (1936). O.D.II, p. 547. De complete tekst is opgenomen in hoofdstuk vi
van deze studie.
71 Zie J. Burton Russell, Lucifer, the devil in the middle ages, London 1984. E. Ostenkamp, Lucifer, Stationen
eines Motivs. Berlin/New York 1979.
72 Vondel maakte bij het schrijven van zijn toneelstuk gebruik van gegevens uit de Bijbel en van die van ver-
schillende kerkvaders. In zijn inleiding bij Lucifer citeert hij Jesaja 14:12-16, Ezechiel 28:12-16 en Lucas 10:18.
Hij noemt in dit Berecht aen alle Kunstgenooten en Begunstigers der Toneelspelen ook de brief van Judas ( vs.6 ),
Cyprianus, Gregorius de Grote, Bernardus van Clairvaux en Augustinus. Daarnaast verwijst hij naar eigentijdse
schrijvers, onder andere Adamus Exul van Hugo de Groot.
73 Het stuk wordt voorafgegaan door een korte inhoudsbeschrijving door Vondel zelf: ‘Lucifer, d’ Aertsengel,
opperste en doorluchtighste boven alle Engelen, hoovaerdigh en staetzuchtigh, uit blinde liefde tot zyn eige, be-
nyde Gods onbepaelde grootheit, oock den mensch, naer Godts beelt geschapen, en in het weeligh Paradijs met
de heerschappije des ardtbodems begifftight. Hy benyde Godt en den mensch te meer, toen Gabriël, Godts Her-
out, alle Engelen voor dienstbare Geesten verklaerde, en de geheimenissen van Gods toekomende menschwor-
den hun ontdeckte; waerdoor het Engelsdom voorbygegaen, de waerachtige menschelycke natuur, met de Godt-
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In 1906 vertaalde A. Kok het mysteriespel Caïn van Lord Byron74 en hij schreef er
een uitvoerige inleiding bij, waarbij hij onder meer wees op de overeenkomst tussen
het Luciferverhaal en de Prometheusmythe, en op de bewerking van Isaac da Costa
van Byrons Caïn. Ook stelde hij het verschil tussen de satan van de middeleeuwen
en die van de nieuwere tijd aan de orde. Verwey schreef in 1893 over Vondel: 

Gods Triomf over Lucifer is het thema van verbeelding waar hij zijn opgetogenheid in kon
uitdrukken. Maar zooals alle opgetogenheid over het leven het saldo is van opgetogenheid
over het schoon-goede, verminderd met smart over het leelijk-kwade, zoo klinkt onder
den boventoon van vreugd over Gods eerst maar oogenblikkelijken, maar dan toch einde-
lijken triomf over Lucifer, door de voorspelde komst van Jezus, een ondertoon van smart
om Lucifers tarting in zijn opstand, en zijn wraak op de menschen in zijn val.

Deze verbeelding, saamgesteld uit drie Hebreeuwsche, – de val van Lucifer, de val van
Adam, en de komst van Jezus – is de drievoudige kern van het Christendom. Ze werd ge-
grepen door Milton zoo goed als Vondel. Maar zoozeer is Vondel hierbij in zijn rol geble-
ven van voortzetter van een middeleeuwsche lands-traditie, dat, terwijl Milton den klassi-
cistischen vorm aannam van een epos in rijmlooze verzen, hij – nu niet als stellage maar
voor de verbeelding, – het toneel opschoof van hemel, hel en aarde, zooals dat oudtijds
voor de mysteriespelen werd gedaan.75

Verwey meende dat Vondel ‘als eerste gaaf van zijn tijd de aldoor wellende vorm-
drift’ bezat, maar ‘als mensch voelde hij zich niet een vernieuwer, maar eer een be-
houder.’ In 1907 stelde hij: (Vondel) ‘zag de allerdiepste, de blijvende trek van die
wereld in het symbool Lucifer: de gevallen hoovaardigheid – het meegesleepte
menschdom, – de verzoening aan het eind.’ Ongetwijfeld was Lucifer symbool
voor politieke verhoudingen van Vondels eigen tijd, maar ook van andere gelijktij-
dige en vroegere staatkundige situaties. Daarnaast ging het waarschijnlijk ook om
eigen gedachten en gevoelens, want: ‘de bliksem van zijn vizioen moest onvermij-
delijk alle sferen van zijn innerlijk en uiterlijk leven doorsnijden en blootleggen.’76

In Vondel herkende Verwey al een aanzet tot de beeldvorming van Lucifer, zoals
die in de romantiek haar vorm zou vinden. In 1937 schreef hij: ‘Vondels Lucifer is
een heel andere dan de grootse en hartstochtelijke gigant van Milton, een heel ande-
re dan het driegelatige monster, in het aardmiddelpunt ingeklemd en zondaars vre-
tend, zoals Dante hem gaf.’77

heit vereenight, een gelycke maght en Majesteit te verwachten stont; waerom de hoovaerdige en nydige Geest,
poogende zich zelven Gode gelyck te stellen, en den mensch buiten den hemel te houden, door zyne medestan-
ders, ontelbare Engelen oprockende, wapende, en tegens Michaël, ’s hemels veltheer, en zyne heirkrachten, on-
aengezien Rafaëls waerschuwinge, aenvoerde; en afgestreden, na de neêrlaeg, uit wraeke den eersten mensch, en
in hem alle zyne nakomelingen, ten val broght, en hy zelf met zyne weêrspannelingen ter helle gestort, en eeu-
wigh verdoemt wert.’
74 A.S. Kok, Caïn, misterie-spel door Lord Byron. Metrische vertaling. ’s-Gravenhage 1906. J.P. Hasebroek, Da
Costa’s kompleete dichtwerken. ’s-Gravenhage 1876, p. 250-262 en 281-295.
75 A. Verwey, Een inleiding tot Vondel. Amsterdam 1893, p. 460.
76 De idee van Vondel’s Lucifer in Vondeljaarboek 1908, p. 53-65.
77 Vondel, volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amster-
dam 1937, p. xxii. Let ook op het gebruik van de term ‘aardmiddelpuntige’ in dit fragment.
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In ‘De konflikten van Hadewych’ bekijkt de dichter Hadewijchs vergelijking
met Lucifer vanuit het standpunt van de romantiek: evenals Lucifer in Byrons Caïn
meende dat hij en de zijnen bepaalde rechten hadden die hij ook opeiste van God,
stelde Hadewijch haar eisen, volgens Verwey. Maar zelf meende Hadewijch dat ze
dat recht in feite helemaal niet had en zij verafschuwde Lucifer, terwijl Verwey hem
juist bewonderde.

P. van Eyck maakte in 1938 in het aan Verwey opgedragen Over Leven en Dood
in de Poëzie een duidelijke toespeling op het vijfde visioen:78

… de onophoudelijke en ingespannen, aan Gods wil volstrekt onderworpen arbeid aan
ons zelf; een streven naar zelf-vervolmaking, met de ene plotselinge bewustwording en de
ene bevrediging van de ziel, onze goddelijke ‘huisgenoot’ tot doel, dat (is het) dat ons door
Platoon, door Christus en door de grote mystieken geleerd wordt. Dit is het doel waar ook
Spinoza’s Ethica heenwijst. Zo het met iets toereikend vergeleken kan worden, dan met
het streven van de op het hoogst gerichte kunstenaar, voor wie het ogenblik van ‘inspiratie’
volgens Baudelaire’s woord de uitkomst van een dag lang ingespannen arbeid is. Met dit,
en met dat andere, maar verwante streven van die zeldzame zielen die, te wijd voor minder
dan de opperste vervulling, de kleinere voldoeningen versmaden, en onbezweken volhar-
dend de innerlijke volmaaktheid tegemoet werken, die God zou dwingen hun het hoogste
te geven: dat ogenblik dus, waarvan onze Hadewych durfde zeggen, dat het niet meer tot
de sfeer van de genade, maar tot die van het recht – recht uit het verbond – behoort, daar de
mens nu kan eisen, wat op ieder lager stadium van zijn volmaking genade was en ook niets
anders zijn kon.

Verwey, en in zijn voetspoor Van Eyck, interpreteren hier Hadewijch verkeerd.
Het gaat in Hadewijchs visioenen namelijk om een ‘ik’-figuur, die er in eerste in-
stantie van overtuigd is bepaalde rechten te hebben, maar die deze aanvankelijke
gedachte verwerpt en zich aan Gods genade overlevert. Hadewijch zou een tragi-
sche figuur zijn, als ze in strijd met haar God niet tot vrede zou kunnen komen.
Maar in haar werk lezen we dat dat wel gebeurt. Geen blijvende vereniging (nog?)
met minne, maar wel vrede en overgave. Het einde van het laatste strofische gedicht
luidt:

‘Ay, benic in vrome ocht in scade, Ach, ben ik in het voor- of in het nadeel,
Si al, minne bi uwen rade: moge alles, minne, gaan volgens jouw raads-

besluit.
V slaghe sijn mi ghenoech ghenade Jouw slagen zijn mij voldoende genade
Redemptori. in de ogen van de Verlosser.
Ay, wadic ghewat, clemme ic op grade, Ach, of ik door het diepe waad of steile wegen 

klim,
Benic in honghere ochte in sade, of ik hongerig of verzadigd ben,
Dat ic v, minne gnoech voldade mocht ik jou, minne, totale voldoening geven
Vnde79 mori. Amen, Amen!’ en goed sterven.

78 P.N. van Eyck, Over leven en dood in de poëzie. Den Haag 1947. Ook in Verzameld werk VI, p. 374 e.v. Ci-
taat (cursiveringen daarin zijn van Van Eyck) p. 391-392. 
79 In feite staat in de tekst ‘Ende’ in plaats van ‘Unde’. Met dank aan F. Willaert. 
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3.7 Samenvatting

Tussen de Hadewijch uit dit gedicht van Verwey en de Hadewijch van haar eigen
geschriften bestaan opmerkelijke verschillen. 

1. Verwey geeft een voorstelling van God, die niet overeenkomt met die uit Ha-
dewijchs werk. Zij bedient zich in de Strofische gedichten en ook in haar Visioenen
van beelden uit de christelijke traditie, terwijl Verwey begint met een beschrijving
van ‘het Al’, ‘de Ene’ die daar niet aan beantwoordt. Voor hem, en ook in zijn ge-
dicht, is de mens per definitie deel van het goddelijke, terwijl bij Hadewijch het
contact met God als een contact tussen twee afzonderlijke entiteiten bestaat. De
mens alleen is niet in staat zo’n contact tot stand te brengen. Hiervoor is genade no-
dig. 

2. In Verweys gedicht schenkt ‘het Al’ zich aan iedereen, maar in Hadewijchs
werk – vooral in de visioenen – zien we juist hoe bevoorrecht de ‘ik’- persoon
wordt. 

3. In Verweys interpretatie zijn de conflicten van Hadewijch onoplosbaar, omdat
het gaat om zaken die elkaar per definitie uitsluiten. ‘Hadewychs gezichten80 zijn
de oogenblikken waarin zij bereikt wat zij wil en toch niet wil, het verlies van haar
persoonlijkheid, het opgaan in de droom van een alles-verslindende godheid; maar
eer zij die oogenblikken beleeft, en telkens weer, in iedere bespiegeling van de ge-
noten zaligheid, bestrijdt zij de macht waaraan zij zich onderwierp en onderwer-
pen zal.’81 In Hadewijchs eigen werk is de paradox weliswaar een veelgebruikt stijl-
middel, maar wat zij werkelijk nastreeft, acht zij haalbaar.

4. In Verweys gedicht wordt Hadewijchs streven als niet reëel voorgesteld en is
het gevecht het gevolg van een waan, evenals het feit dat zij meende dat verdoem-
den door haar toedoen zalig zouden worden.82 Voor de middeleeuwse Hadewijch
ging het om een reëel gevecht.

5. Verwey gebruikt aan het einde van het gedicht licht als symboliek voor ’t Al.
Gedachteloos heeft Hadewijch in het licht gekeken, maar zij blijft er over denken
en schrijven. Wat zij precies ‘ziet’ laat zich niet in woorden uitdrukken.83 De
Vooys84 heeft erop gewezen dat de kern van het deel van de bundel waarin dit ge-
dicht is opgenomen, (Goden en grenzen; het boek Mythen) er uit bestaat dat god, of
‘het Al’, zelf geen vorm heeft, en daarom verbeeld moet worden, bijvoorbeeld als
‘de onzichtb’re Boom, die neemt en schenkt’ in ‘Late lente’. Verwey gebruikt hier
het licht om het Al te beschrijven, maar hij bedient zich daarvoor in dit gedicht ook

80 Op p. 7 spreekt Verwey van ‘de geschriften die haar Vizioenen heeten’.
81 In de inleiding tot de boekuitgave van De vizioenen van Hadewych, p. 6-7.
82 Cfr. A. Verwey, De vizioenen van Hadewych. Antwerpen/Santpoort 1922, p. 6-7.
83 Over Licht en donker bij Hadewijch schreef J. Reynaert onder gelijknamige titel in Licht en donker in de
Middeleeuwen, (redactie R. Stuip en C.Vellekoop), Utrecht 1989, p. 169-189. Reynaert constateert dat de licht-
symboliek bij Hadewijch vooral van belang is voor beeldvorming van de culturele achtergrond van de auteur,
maar dat haar thematiek van licht en duisternis niets bevat wat te verklaren zou zijn als de neerslag van een con-
crete levenssituatie, persoonlijke ervaringen of eigen temperament (p. 183).
84 Bij het lezen van Albert Verwey’s gedichten, Santpoort, 1949, p. 61 e.v.
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van beelden uit Hadewijchs eigen werk, waarbij op de achtergrond mogelijk zijn
kennis van Dantes werk eveneens een rol speelt. Dit is van belang omdat hier, maar
ook in beide volgende gedichten onmiskenbaar beelden voorkomen die ook in
Dantes Divina commedia te vinden zijn. 

6. Hadewijch meent in het vijfde visioen dat zij dezelfde fout maakte als Lucifer,
door iets van God te eisen, wat zij alleen door genade kon krijgen. Lucifer deed dat
en werd daarvoor, naar haar mening terecht, gestraft.85 Voor Verwey was Lucifer
echter een vorst die een oorlog met zijn leenheer aanging, gedreven door liefde en
vrijheid.

7. In de eigen gedichten van Hadewijch lezen we dat zij weet dat ze zich tenslotte
helemaal aan minne zal moeten overgeven. Uiteindelijk is haar antwoord dan ook:
‘Uw wil geschiede …’86 Zij zegt dat duidelijk in het 29ste sg, waar zij beschrijft hoe
Maria, die haar grote voorbeeld is, met Minne omgaat en met Minne in alles één is
(regel 61 ev.): ‘Si saghen visioene; / / Si spraken parabilen scone: / Wat ons god noch
soude doen. / Mar, na minen sinne, / Die clare, vrie minne / / Bleef van hen allen
ongheploen. / Want si hadden hare seden alse andere man / Nu hier, dan daer, nu af,
nu an; / Maer Maria en sprac el niet / Dan: ‘mi werde dat god versiet.’87 En nog-
maals in de laatste strofe van het laatste sg.: ‘Ay, benic in vrome ocht in scade, / Si
al, minne, bi uwen rade: / U slaghe sijn mi ghenoegh ghenade (…)’.88 Bij Verwey
kan geen sprake zijn van overgave aan een ander, want er is geen ‘Ander’. 

8. Hadewijchs ik-persoon gebruikt bij haar overgave aan Minne de term ‘genade’
in theologische zin. Als men het woord ‘genade’ hier anders vertaalt, is de strekking
onduidelijk. Genade is exact waar het om gaat. De vertaling van de versregels ‘Ay,
benic vrome ochte in scade, / Si al, minne, bi uwen rade: / U slaghe sijn mi ghenoech
ghenade (…)’ moet dan ook zijn: ‘Ay, of het goed met me gaat of slecht: dat alles ge-
beurt, Minne, vanuit uw denken. Uw slagen zijn mij voldoende genade…’ ‘Slagen’
betekent niet letterlijk slagen, maar eerder terugslaan, tegenstand bieden. Hadewijch
legt haar opstandigheid af, geeft zich over en kan verder gaan in haar groei naar
God. Haar gedichten zijn het verslag van die ontwikkeling. Het begrip ‘genade’
was Verwey uiteraard bekend, maar hij verdiepte zich niet in termen en begrippen
als ‘God’ en ‘genade’ zoals ze binnen een christelijk geloofssysteem, in theologi-
sche context werden gebruikt. Voor hem is Hadewijch in dit gedicht een, door hem

85 Hadewijch eiste dat God doden levend maakte; Lucifer eiste het recht van de engelen boven dat van de men-
sen.
86 Mommaers, Visioenen, vertaling en commentaar, p.58-59.
87 Zij zagen visioenen. Zij spraken in mooie gelijkenissen over wat God nog voor ons zou doen. Maar volgens
mij beleefden zij de zuivere, vrije minne niet. Want zij handelden als elke andere mens, nu hier, dan daar, nu dit,
dan dat. Maar Maria zei niets anders dan: ‘Mij geschiede wat God wil.’ (Vertaling: Willaert/Fraeters)
88 De Paepe (1961) vermijdt in zijn vertaling het woord ‘genade’, waardoor m.i. een deel van de strekking on-
voldoende duidelijk blijft.: och, maak ik vooruitgang of lijd ik schade, het gebeure alles, Minne, volgens Uw
raadsbesluit: Uw slagen helpen me in hoge mate vooruit … Willaert/Fraeters vertalen als volgt: Ach, ben ik in het
voor- of in het nadeel, moge alles, minne, gaan volgens jouw raadsbesluit. Jouw slagen zijn voor mij voldoende
genade in de ogen van de Verlosser.
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hogelijk bewonderde dichteres, een droomster die het onmogelijke nastreefde.
Verwey schreef in 1936 een kort gedicht ‘Genade’.89 Het is echter de vraag of Ver-
wey het woord hier in de betekenis gebruikt waarin Hadewijch dat deed. Het lijkt
eerder te passen in zijn eigen dichterlijke terminologie zoals hij die in dit gedicht
over Hadewijch gebruikt en waarbij ook het gebruik van het woord ‘licht’ en de
uitdrukking ‘ondoorgronde gronden’ (‘visioen en afgrond’ en ‘afgrond van de ge-
waarwording’90) aansluit. 

Genade 

Ach, wanneer ge dit niet weet
Dat verdoeming of genade
U bestemd zijn – hoe ge u kweet
’t Zij in ’t goede ’t zij in ’t kwade –
Nimmer hebt ge dan bevonden
Wat in de ondoorgronde gronden 
’t Licht is dat Genade heet.

9. Hadewijch schreef de strofische gedichten om haar lezers te bewegen zich bij haar
aan te sluiten, maar Albert Verwey beperkt zich tot een beschouwing naar aanleiding
van Hadewijchs gedichten. Daarbij geeft hij zowel blijk van bewondering, als van
kritiek en mededogen voor de klagende vrouw die Hadewijch zijns inziens is. Als
schrijfster bewondert hij haar, maar verder is zij in haar verlangen een weliswaar
hartstochtelijke, maar vooral tragische figuur. In haar eigen geschriften maakt Ha-
dewijch een ontwikkeling door, die haar in de toekomst zal laten glorifiëren. 

4 ‘De liederen van Hadewych’

4.1 Inleiding

In ‘De liederen van Hadewych’ wordt Hadewijch voorgesteld als zangeres, die als
‘een grote witte vogel zit en zingt’ over een enkele droom.91 Het gedicht staat in de
bundel De weg van het licht (1922), die begint met een citaat van Christiaan Huy-
gens: ‘De weg van het licht is een opeenvolging van verbroken evenwichten’. Het

89 Het gedicht komt uit zijn bundel In de koorts van het kortstondige uit 1936. In O.D.II, p. 529.
90 In ‘De liederen van Hadewych’ en ‘De oerwoede van de mystici’. Zie hiervoor hoofdstuk 5, paragraaf 2. 
91 Hadewijch als een vogel vinden we ook bij P.N. van Eyck (De nachtegaal) en bij Marie van der Zeyde als zij
aan het begin van haar dissertatie schrijft: ‘Op een lichte zomeravond zong ergens in een stadsplantsoen een lijs-
ter, zoals ik nog nooit een lijster heb horen zingen: zo vol en sterk, zo welluidend, in zulke zuivere frases, en met
een toon zo hartstochtelijk van verlangen, dat het niet slechts menselik, maar eigenlik meer dan menselik leek.
Toen het kleine donkere dier was weggevlogen, en het wonder voorbij was, mompelde ik iets van ‘Hadewych’;
‘Hadewych?’, zei de ander; ‘voor mijn gevoel was dit volslagen heidens!’ Hadewych? Volslagen heidens? Ha-
dewych, de Christelike mystica, voor wie de religieuze waarden niet alleen de centrale, maar vrijwel de enige
waarden zijn? En toch is het waar dat men Hadewych niet van Christelik standpunt benaderen moet, (…)’. Ten-
slotte: Marie Cremers schreef Verwey in een ongedateerde brief (mei 1926?): ‘dat je Hadewijch ‘een grote witte
vogel’ noemde, bracht me op het idee haar te teekenen.’
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gedicht past in de bundel, getuige de regels waarmee de tweede strofe begint: ‘Wie
zal het schaduwloos / Licht verbeelden?’ 

Is. P. de Vooys92 besteedde aandacht aan de bundel. Hij signaleerde dat er een grote
tegenstelling bestond tussen deze en de daaraan voorafgaande, Goden en grenzen,
doordat er in de wereld om Verwey heen intussen veel was veranderd. Het einde
van de Eerste Wereldoorlog, ‘de wisseling der tijden’ had vrede betekend, maar
daarmee was de wereld niet tot rust gekomen. Verweys privé-leven was onrustig en
er kwam een einde aan de voor hem zo belangrijke vriendschap met de Duitse dich-
ter Stefan George. Bovendien werd het tijdschrift De Beweging opgeheven. Het
verdriet en de zorgen over die veranderingen heeft Verwey in zijn gedichten vorm-
gegeven, waarbij hij afstapte van de sonnetvorm, rijm en regelmatige strofes ver-
wierp, en verzen maakte zonder de gebruikelijke gelijkmatigheid van regels. De
Vooys beschreef dit scheppingsproces aldus: ‘Met groot vertrouwen en volledige
overgave noemt de dichter het door de bevrijding gaan en het los worden van alle
bindingen: De weg van het licht. Het is een weg door een eindeloze ruimte van felle
straling.’ Omdat deze bundel zo verschilt van de vorige, doet zich de vraag voor of
Verwey hier ook een ander beeld van Hadewijch schetste dan in zijn vorige bundel.
Dat wordt in deze paragraaf bekeken. 

Na de weergave ervan en een korte beschrijving van de inhoud, wordt het ge-
dicht strofe voor strofe besproken. Daarbij worden de dichtregels die letterlijk aan
Hadewijchs teksten ontleend zijn, in schema weergegeven. Er wordt apart aan-
dacht besteed aan ‘orewoet’: hartstocht, of, zoals Verwey ook dat noemt ‘oerwoe-
de’, bij Hadewijch. Na een uitweiding naar aanleiding van Gaston Paris’ theorie
over lentefeesten in de middeleeuwen en een korte beschouwing over minne en
verbeelding, volgt de conclusie.

4.2 ‘De liederen van Hadewych’93

i Jaren ver, eeuwen ver,
Zit als een grote witte vogel groote
Die vrouw en zingt.
Al de geslachten van strijdenden, heersenden,

5 Vorsten, prelaten, zijn in hun graven
En niemand telt hen, –
Zij is ondoodbaar, zij doet niet anders
Dan met de hartstocht van haar begeren
En met haar maatvol bedwang

10 De éne bezieling, de ondeelbaar éne, eene, eene
Denken in woorden.

92 Is. P. de Vooys Bij het lezen van Albert Verwey’s gedichten. Arnhem 1949, p. 66-88.
93 In O.D. p. 220.
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ii Wie zal het schaduwloos
Licht verbeelden?
Wie het bovenzinlijke

15 In zin bepeinzen?

iii Wanhoop bevangt haar, 
Maar de Wil
Tot het Onmooglijke,
Juist deze is van edele zielen de beweegkracht:

20 Juist deze drijft haar zodat ze overweldigend zingt.

iv Niemand, zoo zegt ze, kan Minne genoegdoen,
Zonder de Minne is elk leven leed,
Erger dan dood is Minneloos leven.
Minne, onthef ons aan alles wat laag is

25 Minne, bedwing ons tot één met uzelf.
Eén met uzelf, ach hoe woed ik verbijsterd, –
Nochtans, wat weelde zo gij me maar wenkt.
Weelde, doch wanhoop ook: bei maken zalig.
Ach, overwin mij maar, sterkste die zijt!

30 Als alles vergaat rijst gij, Minne, klaarder.
Woorden beseffen niet hoe ge ons omvangt.
Eindlijk toch neigt ge u en zegt: in mijn armen,
Lieve, in mijn armen voer ik u thuis.

v Zij hunkert, zij haakt
35 Naar die Ene.

Doel, drang en zaligheid,
Minne is het woord ervoor.
De hooggeborene
Stoutmoedige Jonkvrouw

40 Kan niet gedogen
Dat het hoogste denken
Haar ontgaan zou.
Zij dwingt het met voeten te treden
Op haar de verslagene,

45 In een roes en ontruktheid
Voelt ze zich één ermee,
Gewaart hoe het ingaat, lichaam en geest, in haar,
Schouwt en beleeft zijn bewegingen.
Maar het hoofse woord:

50 Maat en rijm van het ridderlijk minnelied, 
Het lentelijk spel van de liefde
Op veld en in bogaard
Of tussen de hagen
Kadert en doorgeurt vizioen en afgrond:

55 Lente wordt overal wat Minne heet.
Door haar schallende strofen,
Door de wisslende regel-maat,
Door de reiende en beurtende rijmendans,

3 Hadewijch in de poëzie van Albert Verwey168



Stroomt op haar stem en haar bloedslag
60 De door woord noch denking benaderde

Lichaamgeworden
Minne, de god-mensch.
Deze verbeelding,
De natuurlijke,

65 Bevat al het bovennatuurlijk onmooglijke
Zichtbaar en blijvend,
Deze is de ware verschijning van Hadewych,
De vrouw die van Minne zong.

Uit: De weg van het licht (1922).

4.3 Inhoud per strofe

‘De liederen van Hadewych’ is een gedicht over de strofische gedichten van Hade-
wijch. Zonder inleiding wordt de lezer overvallen met de mededeling dat ‘die’ vrouw
– haar naam wordt pas in de laatste regel van het gedicht genoemd – jaren, ja eeuwen
ver weg zit, als een grote, witte vogel. En zij wordt weliswaar vergeleken met een vo-
gel, maar Hadewijchs ware verschijning, blijkt uit het vervolg van het gedicht, is ‘haar
verbeelding, de natuurlijke, die al het bovennatuurlijk onmogelijke zichtbaar en blij-
vend bevat’. Door haar liederen namelijk ‘stroomt op haar stem en bloedslag de door
woord noch denking benaderde, lichaamgeworden minne: de god-mensch’. Als
(historische) persoon is Hadewijch in dit gedicht echter nauwelijks te vangen. 

i. Het beeld van de vogel, als een boodschapper uit een andere wereld, vinden we
vaker bij Verwey, bijvoorbeeld in ‘De vogel’,94 ‘De richting’95en ‘De leeuwerk’.96

Het beeld doet ook denken aan Frans Erens’ uitspraak dat er slechts één ware kunst
is, ‘namelijk die, welke spontaan uit omstandigheden en natuur te voorschijn komt,
zoals de zang der vogels zich doet horen in de lente’.97 Maar de vogel kan ook beeld
van de Verbeelding zelf zijn, bijvoorbeeld in ‘De Ene’:

O mijn ontzachbre vogel,
Het is uw stormvlucht die de lagen van het zwerk
Verschoof en overal de uitmiddelpuntige
Verwarring bracht voor ge weer neerstreekt.
Ik weet uw nestlen op de golf, ik weet
In ú het onverstoorbare evenwicht.98

94 In O.D.II, p. 233.
95 In O.D.I, p. 599.
96 In O.D.I, p. 779.
97 Frans Erens Le Latin mystique. In: De Nieuwe Gids 8, nr. 3 (februari 1893), p. 422-424. Opgenomen in
Frans Erens Litteraire wandelingen. Amsterdam 1906, p. 140-142.
98 In O.D.II, p. 607.
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Vorsten stierven en liggen in hun graf, maar Hadewijch is ondoodbaar. Ik wees bij
de bespreking van ‘Een nieuwe peis’ op de uitspraak van Verwey dat juist het feit
dat wij dromen is ‘waardoor wij onsterfelijk zijn’.99 Hadewijch is dat ook, omdat
zij met hartstocht en maatvol bedwang de ondeelbaar ene kan denken in woorden.
Het woord ‘ondoodbaar’ betekent niet helemaal hetzelfde als ‘onsterfelijk’. Het
betekent eerder dat zij niet dood te verklaren is, omdat haar poëzie tijdloos is. In de
uitleg van De Vooys zijn de dode vorsten symbolen van de vergane cultuur. Hij be-
doelt dat de cultuur van Hadewijch daarentegen nog springlevend is. Maar met het
beeld ‘Vorsten, prelaten zijn in hun graven’ lijkt Verwey in dit gedicht de niet
doodbare Hadewijch ook te spiegelen met Lucifer, die geen graf heeft. In Jesaja 14
vs.18-20 staat namelijk:

Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde
geveld, overweldiger der volken! (…) De koningen der volken liggen allen met ere, ieder in
zijn woning, maar gij zijt weggeworpen, ver van uw graf, als een verafschuwde scheut,
overdekt met verslagenen die door het zwaard doorboord zijn, die neerdalen naar de ste-
nen der groeve als een weggetrapt aas. Gij wordt met hen niet in een graf verenigd, omdat
gij uw land te gronde hebt gericht, uw volk gedood.100

De vergelijking wordt verder niet uitgewerkt, maar ik vond haar ook in de cyclus
Bij de dood van een vriend, waar de dichter spreekt tegen zijn overleden vriend Ste-
fan George. Hier luidt het: 

(…)
De schimmen strijden in hun poel, de zaalgen
Zijn onaantastbaar, en wij denken hen
Op groene vloeren in bemind verkeer:
Vele gestalten in eenzelfde licht.101

ii. De tweede strofe begint in feite met een herhaling van de laatste regels van de
eerste strofe: met ‘het ondeelbare denken’ en ‘het onzegbare zeggen’ wordt mijns
inziens hetzelfde als ‘het schaduwloos licht verbeelden’ en ‘het bovenzinnelijke in
zin bepeinzen’ bedoeld. Maar het schaduwloos licht kan niet geopenbaard worden,
omdat het ‘beeldloos’ is en slechts herkenbaar wordt door de wijze waarop het in
de gewone wereld werkzaam is. Toch wil Hadewijch ‘het bovenzinnelijke in zin
bepeinzen’ of ‘het schaduwloos licht verbeelden’ en zij zoekt greep te krijgen op
dat ingeboren, schaduwloos licht (vs.12-15), dat een beschrijving is van het hoog-
ste, het Al, het Verborgene in de mens zelf. ‘Verbeelden’ gebruikt Verwey hierbij in
zijn eigen betekenis, afgeleid dus van wat voor hem ‘Verbeelding’ betekende. 

In de collectie Verwey vond ik een ongedateerd handschriftje,102 waarin eveneens
sprake is van het ‘schaduwloos licht’ dat in de wereld weliswaar verdeeld is, maar

99 In Droom en Tucht. Rede ter viering van Potgieters eerste eeuwfeest, voor de literarische faculteit der Leid-
sche studentenvereeniging uitgesproken. Amsterdam 1908.
100 Gebruikte vertaling: Nederlands Bijbelgenootschap, Amsterdam 1968.
101 In O.D.II, pag 477. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 2.
102 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. ali a 30:5.
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waarvan de bron soms onverdeeld zichtbaar wordt in een individueel mens. Die
onverdeelde bron is de oorsprong van de verbroken evenwichten van de weg van
het licht. De dichter noemt het licht ‘ingeboren’, omdat de mens het van nature in
zich draagt. Het is niet iets dat buiten hem staat, of dat hij moet zien te verwerven. 

Er is een ingeboren Licht
Maar zonder schaduw niet een Beeld
Toch sluit wie leeft niet de oogen dicht
Voor wereld die hem vorm bedeelt.

Gebroken wordt het witte licht
Tot kleur in iedre schaduw speelt
Doch straal uit menschelijk aangezicht
Toont soms de lichtbron onverdeeld.103

iii De wil tot ‘het Onmooglijke’ drijft Hadewijch tot zingen en zij zingt overweldi-
gend, om greep op het onmogelijke te krijgen. Opmerkelijk is daarbij de wanhoop,
net als in ‘De konflikten van Hadewych’, als de dichter spreekt van ‘klagen dat uw
stem verstikt’. In dit gedicht van Verwey zingt Hadewijch, evenals in het vorige lijkt
het, om zichzelf, maar in de strofische gedichten stelt de historische Hadewijch dat
het zingen voor haarzelf weinig nut heeft:

Dat ic van minnen vele songhe, Dat ik veel van minne zou zingen
Dat hulpe mi niet vele, maer lettel goet. hielp me niet veel, maar slechts weinig vooruit.
Maer dien ouden ende dien ionghen Bij de oude en de jonge minnaars
Coelt sanc van minnen haren moet. lucht minnezang het gemoed juist op.
Maer van minnen mijn heel maar bij mij heeft geluk
Heuet so clenen deel: zo’n klein aandeel in de minne:
Mijn sanc, mijn wenen scijnt sonder spoet. mijn gezang, mijn geschrei lijkt vruchteloos.
Jc roepe, ic claghe: Ik roep, ik klaag:
Die minne heeft die daghe, de minne bezit de dagen
Ende ic die nachte ende orewoet. en ik de nachten en razende hartstocht.
(s.g.19, vs.85.vv.) 

iv Het vierde couplet kan als een eenheid binnen dit gedicht gezien worden. De
auteur probeert met veel aandacht voor de vorm in enkele regels de kern van Hade-
wijchs werk weer te geven. In het kort laat hij Hadewijch zelf de weg naar Minne
beschrijven, die loopt van ‘leven zonder Minne’ tot ‘thuis in de armen van Minne’.
Daarbij gebruikt hij allerlei technieken die Hadewijch in haar strofische gedichten
ook hanteert: ritme, alliteratie, tegenstellingen en de verbinding van de ene regel
met de volgende door herhaling van een woord of zinsconstructie. Bovendien zijn
alle zinnen vertalingen van zinnen uit het werk van Hadewijch zelf. De regels van
Verwey uit de vierde strofe en de originele teksten van Hadewijch, zien er in sche-
ma naast elkaar als volgt uit:

103 Deze regels doen denken aan het gedicht van M. Nijhoff, ‘Het licht’ uit De wandelaar (1924). De eerste
twee regels luiden: ‘Het licht, Gods witte licht, breekt zich in kleuren: kleuren zijn daden van het licht dat breekt.’
Bussum 1924, p. 2.
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Regel in het Citaat Plaats in het werk van Hadewijch
gedicht van 
Verwey

21 Niemand, zoo zegt ze, kan Minne Brieven 12 Want omme hem Minne te
genoegdoen, volgheuene ende ghenoech te sine na

sine werdicheit, daer ouver es hemel
ende erde allen vren in nuwen dienste,
Ende daer en wert nummermeer volda-
en. (Vs. 16-20.)

22 Zonder de Minne is elk leven leed, SG 17 der minnen ic doch mi selven al
liet; maer mi dede dat wee al lede. (Vs.
59-60).

23 Erger dan dood is Minneloos leven. SG 20 Die leeft buten der minnen hoede
Hi es arger dan al doet (vs. 17-18). SG 6
(…) mi es darven der minnen een doet.
(Vs. 59).

24 Minne, onthef ons aan alles wat laag is SG 20 Dat wi boven al worden verhe-
ven dat nederheit es. (Vs.21-22).

25 Minne, bedwing ons tot één met uzelf. SG 39 Vele meer die mint es bi natueren
Bedwonghen in minnen ghewout. (Vs.
4-5).

26 Eén met uzelf, ach hoe woed ik Brieven 22 Dus roertse god van binnen
verbijsterd, – in woede sonder hope. (Vs. 236-237). 

SG 12 In wondre vore haren woeden.
(Vs. 58).

27 Nochtans, wat weelde zo ge mij maar Brieven 12 Alsoe machmenre af weten 
wenkt. wie hi es. Dat es ene onseggheleke

weeldeleke weelde. (Vs. 66-68).
Brieven 22 si oefenen hen in Minnen
(…) in ghenoechten ende in weelden,
daer sise hebben moghen sonder groet
wee. (Vs. 166-169) Ende die iubilatie
sijns wonders die omgriptene met volre
weelden bouven al; (vs. 363).

28 Weelde, doch wanhoop ook: bei SG 17 Ic waende met volre weelden 
maken zalig. saen Vri spelen in die sonne (…) Al

bennic weder onder den slach, God
troest alle edele sinne. (Vs. 39-48).
Ook: Eert al met al wert vereent,
Smaect men bitteren suere. (Vs. 77-78).

3 Hadewijch in de poëzie van Albert Verwey172



29 Ach, overwin mij maar, sterkste die zijt! SG 19 Ay, die gheweldeghe wondre
minne, Die al met wondre verwinnen
mach, verwinne mi, dat ic di verwinne,
In dine onverwonnenne cracht. (Vs.
50-54).

30 Als alles vergaat rijst gij, Minne, SG 20 Alse alle dinghen selen vervaren,
klaarder. So sel die edele minne waren . (Vs. 55-56)

31 Woorden beseffen niet hoe ge ons Brieven 25 (…) ter Minnen die mi soe 
omvangt. vreseleke omuaen hevet in beroeringhen

van onghecoster Minnen. (Vs. 19-20).
SG 2 Die de minne wilt ommevaen, Hi
moet scuwen alle die lose; Al es nu soe-
te hare cose, Men sal bekinnen saen Dat
valsch es hare ghelose. (Vs. 100-105).
SG 19 dat mi noch minne Met hare al
een sal ommevaen. (Vs. 69-70).

32 Eindlijk toch neigt ge u en zegt: in Brieven 22 Hi neyghede den tijt; dat es:
mijn armen, verste na onse goede leuen te beidene

alse wi willen. Sinen mont sietmen ghe-
neighet tote ons te cussene diene wilt.
Sine arme sijn ontploken: loepere in die
ghehelset wilt sijn. (Vs. 155-159).
(Deze zin sluit ook aan bij vs. 33 van
het gedicht van Verwey).

33 Lieve, in mijn armen voer ik u thuis. SG 20 Nu valle in minen armen Ende
ghesmake mijn[s] rike gheleer. (Vs. 75-
76).
Vis. 13 Si hadde hare aerme ontploken
ende daerin beuaen alle die dienste die
men y dore hare dede ende hare tesue
side was al vol gheheelre gheoefender
cussene sonder sceden. (Vs. 90-95).

v In de vijfde strofe vertelt de dichter dat Minne voor Hadewijch doel, drang en za-
ligheid tegelijk is. In minder dichterlijke taal bedoelt hij daar mijns inziens mee dat
Minne bij Hadewijch zowel doel, middel als beleving was. F. Willaert zou het in
1984 anders stellen: Hadewijch presenteert minne binnen de literaire conventies
van haar tijd als een innerlijke ervaring én als een bovenmenselijke entiteit.104

De beeldspraak bij Verwey gaat in deze strofe over in die van de hoofse liefde, zo-
als die ook voorkomt in Hadewijchs strofische gedichten, waar de ik-persoon zich
een ridder in de queeste om Minne voelt. De hooggeboren, dappere jonkvrouw kan
niet toestaan dat het hoogste denken (het schaduwloos licht verbeelden, het boven-

104 1984, p. 391.
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zinlijke bepeinzen, Minne) haar ontgaan zal. Zij daagt Minne uit de voet op haar te
zetten, om te tonen dat zij overwonnen is. Het beeld van de overwonnene die aan de
voeten van de overwinnaar ligt, zagen we al in ‘De konflikten van Hadewych’. Het
verwijst naar het tiende strofische gedicht (vs. 38-45) en het wordt ook gebruikt in
het negende visioen. ‘Die coninghinne quam te mi starkeleke snel ende sette haren
voet op mine kele ende riep met eenre vreeseleker stemmen ende seide: “witstu wie
ic ben?”’ (R. 37-41). In het drieëntwintigste strofische gedicht (vs. 51) staat: ‘Haddic
mijn hoghe geslachte bedacht’. In Verweys gedicht wordt gesproken over de ‘hoog-
geboren jonkvrouw’, en ook de ‘ik’ in Hadewijchs werk ziet niet alleen de verheven-
heid van Minne, maar realiseert zich daarnaast haar eigen hoge afkomst. 

4.4 Orewoet

Verwey beschrijft hoe Hadewijch Minne in een roes en in extase (Verwey schrijft
‘ontruktheid’) voelt, en schouwt105 en ervaart dat Minne in haar geest en haar li-
chaam komt. Evenals in ‘De konflikten van Hadewych’ benadrukt Verwey hier het
lichamelijke in Hadewijchs teksten. Ik wees al op de lichamelijke eenwording met
de beminde in het zevende visioen van Hadewijch in verband met de zin: ‘… opdat
lichamelijk gij zijn lichaam voelde, hem in u opnam en in hem verdween …’. Ver-
wey gebruikt nu voor deze ervaring metaforen van de hoofse liefde en de erotiek
van een middeleeuws minnedicht: ‘Het lentelijk spel van de liefde / Op veld en in
bogaard / Of tussen de hagen’. Maar het spel is er alleen in een gedicht, want de
maat en het rijm van het ridderlijke minnelied, beschrijft Verwey, ‘kadert en door-
geurt vizioen en afgrond: / Lente wordt overal wat Minne heet.’ Met andere woor-
den: de hoofse taal omlijst slechts waar het Hadewijch echt om gaat: de beschrijving
van de afgrond en het visioen. Die laatste combinatie zien we ook in ‘De oerwoede
van de mystici’,106 waar sprake is van ‘de afgrond van de gewaarwording’. 

Verweys regel: ‘Ach, hoe woed ik verbijsterd‘ (vs.26) verwijst zonder twijfel naar
Hadewijchs ‘orewoet’. Met die orewoet, de ‘hartstocht van haar begeren’, verlangt
zij ‘de ondenkbaar Ene’ te ‘denken in woorden’. Verwey wijst hier naar de harts-
tocht van Hadewijch, maar het hartstochtelijk verlangen is in zijn tekst anders. Het
gaat namelijk niet om eenwording met God of Minne, zoals bij Hadewijch zelf,
maar om de mogelijkheid het ondenkbare te denken en het onzegbare te zeggen. Ik
wees in het inleidend hoofdstuk over Verwey al op zijn mystiek107 en citeerde daar-
bij het gedicht ‘Natuur en verbeelding’,108 waarvan de laatste regels luiden: 

105 ‘Schouwen’ is een woord dat Verwey zeker, bijvoorbeeld als kernbegrip bij Ruusbroec, in de mystieke be-
tekenis ervan gekend moet hebben. Johanna Snellen gebruikt het in haar dissertatie bij de beschrijving van het ka-
rakter van Hadewijch. Zij noemt minne ‘de liefde tot God, het vurige verlangen naar het opgaan in den Oneindi-
ge, naar het schouwen in het ‘grondelooze licht’’. (p. 7). Het ‘grondeloze licht’ komt uit Lucifer van Vondel, de
rei van engelen aan het einde van het eerste bedrijf (vs. 2820). 
106 Dit ontwerp voor een gedicht wordt besproken in de aan Verwey en Dante gewijde paragraaf in hoofdstuk vier.
107 Hoofdstuk 2, 2.1.8.
108 Uit Rondom mijn werk, geschreven tussen 1890 en 1923. In O.D.II, p. 676.
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Mysticus? Ja. Want ik weet: de Verborgene leeft en is beeldloos.
Mysticus? Neen. Want ik zoek nooit hem dan in zijn beeld.

Hadewijchs verlangen correspondeert in dit gedicht met dat wat Verwey als de taak
van de dichter beschouwde: hij moest in zijn gedichten het wezenlijke van het leven
zichtbaar maken. Maar bij de historische Hadewijch ging het om het verlangen naar
eenwording met minne.

4.5 Hoofse liefde

De beelden die Hadewijch in haar strofische gedichten uit de hoofse lyriek ge-
bruikt, bracht Verwey in zijn colleges in verband met de theorie van Gaston Paris
over het ontstaan van de hoofse liefde. In de aantekeningen die M. Bouvy in haar
studententijd tijdens colleges van Verwey over Hadewijch maakte, vond ik: ‘Liefde
en Lente zijn altijd met elkaar verbonden, zoo geregeld dat men er meer achter is
gaan zoeken en zoo heeft Gaston Paris gezien een verband met de lentefeesten
waarbij een vrij liefdeverkeer zou zijn en waarbij liederen gezongen werden.’109

Ook Hadewijch gebruikt deze combinatie volgens Verwey en ‘heeft nauwelijks
twee gedichten waarin ze dat niet doet’, maar ‘bij haar is er toch dieper verband.’110

Het gedeelte in de vs. 51-55 van dit gedicht zou een tekening kunnen zijn, waarbij
de lezer zich even in zo’n lentefeest waant, tot hij ontdekt dat hij alleen maar in de
beschrijving ervan zit. Hadewijch geeft de ‘verbeelding’ van de lichaamgeworden
Minne in strofen weer, in een wisselende ‘regel-maat’, in een ‘reiende en beurtende
rijmendans’. Zij voelt zich er één mee en de lichamelijke beweging ‘in stem en
bloedslag’ gaat bijna ongemerkt over in de beweging van maat, ritme en metrum
van het gedicht, zodat wat in woord en gedachte niet grijpbaar is toch vorm krijgt.
Verwey speelt daarbij met de betekenis van het woord ‘regelmaat’, door het als ‘re-
gel-maat’ te schrijven. 

Zo krijgt Minne, de god-mensch, hier vorm en wordt de verwantschap van Ver-
wey met Hadewijch duidelijk, die Hanot als volgt aanduidt: ‘In Hadewijchs proza
en poëzie vond hij een allesheersend maatgevoel, dat de vorm onder de drang van
de ontroering liet groeien, maar die drang toch beheerste.’111 Het was dát maatge-
voel, waarin het onzegbare vorm kreeg.

Verwey, die zeer nauwkeurig met hoofdletters omging, schreef god-mens niet
met een hoofdletter en niet aan elkaar. Dit leidt tot een parallelle constructie met
het eerder gesignaleerde ‘regel-maat’. Door de bijzondere schrijfwijze voegt Ver-
wey er een betekenisdimensie aan toe. Met deze god-mens wordt niet Christus be-
doeld, of een godsbeeld uit de christelijke traditie, maar Minne, die, aanvankelijk

109 Deze dictaten komen uitvoerig aan de orde in hoofdstuk vier, paragraaf 3.
110 Dit wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk over Verwey als hoogleraar.
111 Hanot 1957, p. 118-119.
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ongeweten al aanwezig in de mens, eenmaal gevoeld door en dus lichamelijk ge-
worden in die mens, van hem een god-mens maakt. Voor de historische Hadewijch
echter zijn God en mens twee aparte wezens, die samen één kunnen worden. 

4.6 Lucifer

Aan het begin van dit gedicht vinden we een verwijzing naar Lucifer. Dacht Ver-
wey bij het schrijven ervan opnieuw aan de rei van engelen aan het einde van het
eerste bedrijf van Vondels Lucifer? In deze rei proberen in zang en tegenzang de
engelen God te beschrijven, maar ondanks het gebruik van een ‘serafijne veder’ ko-
men zij niet verder dan de vaststelling van de onkenbaarheid van God en zij eindi-
gen daarom maar met een lofzang. In Verweys gedicht kan Hadewijch ‘het boven-
zinnelijke in zin bepeinzen’ en is zij derhalve het antwoord op de vraag die in
Lucifer gesteld wordt: ‘Wie kan u noemen bij uwen naam?’ De eerste twee zangen
uit de rei van engelen volgen hieronder in de versie uit de Vondeluitgave van Ver-
wey.112

Zang:
Wie is het, die zoo hoogh gezeten,
Zo diep in ’t grondeloze licht,
Van tijt noch eeuwigheid gemeten
Noch ronden, zonder tegenwicht,
Bij zich bestaat, geen steun van buiten
Ontleent, maar op zich zelven rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust
Van wanken, draait, en wordt gedreven
Om ’t een en enig middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven;
De ziel van alles wat gij kunt
Bevroên, of nimmermeer bevroeden;
Het hart, de bronâar, d’oceaan
En oorsprong van zoo vele goeden
Als uit hem vloeien, en bestaan
Bij zijn genade, en alvermogen,
En wijsheit, die hun ’t wezen schonk
Uit niet, eer dit in top voltogen
Palais, der heemlen hemel, blonck;
Daar wij met vleuglen d’ ogen dekken,
Voor aller glansen Majesteit;
Terwijl we ’s hemels lofgalm wekken,
En vallen, uit eerbiedigheid,
Uit vreze, in zwijm op ’t aanzicht neder?
Wie is het? noemt, beschryft ons hem,

112 Vondel, volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd en ingeleid door Albert Verwey. Amster-
dam 1937, p. 362.
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Met eene Serafijne veder.
Of schort het aan begrijp en stem?
Tegenzang:
Dat ’s god. Oneindig eeuwigh Wezen
Van alle ding, dat wezen heeft,
Vergeef het ons; o nooit volprezen
Van al wat leeft, of niet en leeft,
Nooit uitgesproken, noch te spreken;
Vergeef het ons, en schelt ons kwijt
Dat geen verbeelding, tong, noch teken
U melden kan. Gij waart, gij zijt,
Gij blijft dezelve. Alle Englekennis
En uitspraak, zwak, en onbekwaam,
Is maar ontheiliging en schennis:
Want ieder draagt zijn’ eigen naam,
Behalve gij. Wie kan u noemen
Bij uwen Naam? Wie wort gewijd
Tot uw Orakel? Wie durf roemen?
Ghij zijt alleen dan die gij zijt,
U zelf bekend, en niemand nader.
U zulks te kennen, als gij waart
Der eeuwigheden glans en ader;
Wien is dat licht geopenbaard?
Wien is der glansen glans verschenen?
Dat zien is nog een hooger heil
Dan wij van uw genade ontlenen;
Dat overschrijdt het perk, en peil
Van ons vermogen. Wij verouden
In onzen duur; gij nimmermeer.
Uw wezen moet ons onderhouden.
Verheft de Godtheit: zingt haar eer.

Albert Verwey stelde in 1927 dat er in Vondels katholicisme iets onwerkelijks zat.
In zijn studie Vondels vers maakte hij naar aanleiding van diens leerdicht ‘De
heerlyckheit der Kercke’ de volgende opmerking: ‘Zijn verheerlijking van de
Kerk was tegelijk haar veroordeling. Zoals hij haar wenschte bestond zij al sedert
eeuwen niet. Maar de dichter die reeds in zijn jeugd de Kerk van Christus bouwen
wou, die gezag beminde en eenheid, en tweedracht van kerken zo min kon lijden
als die van vorsten, had in haar, niet de werkelijkheid, maar de droom gevonden,
waarin zijn bespiegelende geest weiden kon, en verheerlijkte hem.’ Het is denk-
baar dat de droom van Vondel voor Verwey dichtbij de droom van Hadewijch
kwam.113 Ik wees er al op dat hij voor die gedachte mogelijk werd geïnspireerd
door Johanna Snellen die in haar dissertatie minne ‘de liefde tot God, het vurige

113 Albert Verwey, Vondels vers, Santpoort 1927, p. 145. F. Kellendonk wijst op deze uitspraak van Verwey in
De een zijn dood is de ander zijn brood. Openbaar college 13 november 1987. In Het complete werk. Amsterdam
1992, p. 907. 
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verlangen naar het opgaan in den Oneindige, naar het schouwen in het ‘gronde-
looze licht’ noemt.114

4.7 Minne en Verbeelding

‘Verbeelding’ betekende voor Verwey het zien van de innerlijke, goddelijke samen-
hang der dingen, die uitingen zijn van de individuele verschijningsvorm van de bo-
venpersoonlijke zijnsgrond van het Leven. Alleen de dichter was in staat daar vorm
aan te geven. In dit gedicht gebruikt Verwey voor dat Leven de termen ‘Minne’,
‘schaduwloos licht’ en ‘God-mens’, en Hadewijch kon daar vorm aan geven op een
zodanige manier dat al het natuurlijke en bovennatuurlijke, zichtbaar en blijvend
werd. Hadewijchs prestatie is uniek en heeft haar onsterfelijk gemaakt. Ze is hier
geen tragische droomster als in het vorige gedicht, maar een vrouw die koningen
verslagen heeft door het gevecht met Minne aan te gaan, er één mee te worden en
Minne zichtbaar te maken in haar liederen. De dichter voelt zich met Hadewijch
verwant, omdat door haar werk ‘de door woord noch denking benaderde lichaam
geworden Minne’ stroomt. Door en in haar werk geeft zij daar gestalte aan. Zo wil
ook Verwey wat voor hem het hoogste is, in en met zijn gedichten vormgeven. 

4.8 Samenvatting

Van de twee hoofdlijnen die Verwey bij de Visioenen aantrof, – haar persoonlijke
trots en de conflicten van het verstand – werkte hij in ‘De liederen van Hadewych’
het tweede uit: ‘Wie zal het schaduwloos / Licht verbeelden? / Wie het bovenzinlij-
ke / In zin bepeinzen?’ Het gedicht is een beschrijving van ‘de ware verschijning
van Hadewijch, de vrouw die van minne zong.’ Maar tegelijk beschrijft Hadewijch
zelf in dit gedicht ‘het Al’ en heeft zij benoemd en beschreven wat zij schouwend in
het Licht zag. In de visie van Verwey vallen de mens en het Al samen, zodat ook de
beschrijvingen ervan in elkaar kunnen overgaan. Daarbij legt de dichter nadruk op
de hartstocht waarmee Hadewijch zich van deze taak kwijt. Het licht wordt als
symbool voor het Al gebruikt, maar Verwey spreekt niet over het licht in het alge-
meen, maar over het ‘schaduwloos licht’, dat benoemd moet worden. 

Hadewijch vergeleek zich in ‘De konflikten van Hadewych’ met Lucifer. Moge-
lijk refereert de verwijzing naar Jesaja 14: 18-20 in de eerste strofe opnieuw aan
hem. Zij heeft, zo mogen we de prestatie die de dichter haar toeschrijft samenvat-
ten, het onmogelijke nagestreefd en dit in en door haar geschriften bereikt, een
prestatie waartoe de rei van engelen in Lucifer van Vondel niet in staat was.

In ‘De konflikten van Hadewych’ ligt de nadruk op het misverstand over het Al
en de conflicten die Hadewijch met betrekking tot het omgaan met dat Al ervaart.
In ‘De liederen van Hadewych’ is zij vooral de dichteres die met haar liederen het

114 Snellen 1907, p. 7.
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onmogelijke tot stand bracht: ‘het ondenkbare ene denken in woorden.’ Van de tra-
gische vrouw uit ‘De konflikten van Hadewych’ is geen sprake meer. Verwey pro-
beert in ‘De liederen van Hadewych’ bij de sfeer van Hadewijchs eigen gedichten te
blijven door, met name in de vierde strofe, beelden en verwijzingen naar zinnen uit
Hadewijchs eigen werk over te nemen. Hij legt nadruk op het ritme en de zins-
bouw van haar gedichten die hij ‘liederen’ noemt en neemt beelden uit de hoofse
poëzie over, die hij in zijn colleges later zou uitwerken en toelichten. Aan de oor-
spronkelijke intentie ervan besteedt hij nauwelijks aandacht.

5 ‘Aan een Liefdezuster’ 

5.1 Inleiding

Van het gedicht ‘Aan een liefdezuster’115 bestaan twee identieke doorslagen.116 Bij
deze doorslagen is een briefje gevoegd in ander handschrift dan dat van Verwey:
‘Titel moet eigenlijk luiden Van de dingen en een mensch. Onuitgegeven verzen
van 1890.’ De bundel De maker waarin het gedicht staat, verscheen echter in 1924.

In ‘Aan een liefdezuster’ wordt Hadewijchs naam niet genoemd en in 1890 hield
Verwey zich nog helemaal niet met Hadewijch bezig. Toch meent Th. Weevers dat
Verwey haar in gedachten had toen hij dit gedicht schreef, vooral vanwege de vorm
die hij asymmetrische troubadoursstrofe noemt en die hij in het verdere dichtwerk
van Verwey verder nog maar één keer aantrof, namelijk in het gedicht ‘De konflik-
ten van Hadewych’. Deze versvorm is volgens hem kenmerkend voor de strofische
gedichten van Hadewijch. Weevers trok zijn conclusie verder op grond van het feit
dat de vrouw in het gedicht een toon vindt om zich te bevrijden. Ze bevrijdt zich
van twee driften die elkaar in haar bestrijden: ‘de drift die om een stervling de ar-
men slaat’, en ‘de drift die aan een droom zich geeft verloren’.117 Hij ziet hier de con-
flicten, die Verwey ook in de inleiding bij zijn vertaling van de visioenen van Ha-
dewijch beschreef. Daar signaleert deze immers twee driften die elkaar bestrijden en
stelt dat Hadewijch in de strijd met haar God voortdurend heen en weer geslingerd
wordt tussen eigen fierheid en de keus voor de Minnaar door wie ze verslagen wil
zijn. Bovendien zijn er ‘de konflicten waarin het Verstand geraakt als het door den-
ken het ondenkbare wil naderen.’118 Het is echter de vraag of het in dit gedicht om
diezelfde driften gaat. Om dat te illustreren wordt het gedicht na de weergave er-
van, per strofe besproken.

115 In O.D.II, p. 258.
116 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. ali a 5:8.
117 Th. Weevers, Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey, Zwolle, 1965, p. 86-87. Weevers was goed
op de hoogte van het werk van Hadewijch. Hij was supervisor van T. Guest bij haar studie Some aspects of Hade-
wijch’s poetic form in the Strofische Gedichten.
118 In A. Verwey, De vizioenen van Hadewijch. Antwerpen/Santpoort 1922, p. 6.
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5.2 Aan een liefdezuster

i Gij hebt te diep met een te jong gelaat
U over ’t meer onder de berg gebogen.
Het ligt zo stil en wie zich gadeslaat zoo
In de effen spiegel wordt voorgoed bewogen

5 Tot wetenschap-van-leed, tot mededogen mededoogen
En tot die wrede en deernisvolle kracht wreede
Zich te verteren door zich heel te geven
En als een pit in blanke kaars te sneven
Opdat een ander zien kan in zijn nacht.

10 ii Door alle kloven komt het saamgevloten,
Het meer van tranen waaraan, drop na drop,
Elk onzer tol betaalt, maar wie ’t vergroten vergrooten
Gaan midlerwijl getroost de helling op, – 
Of af, nadat ze er al dan niet een top

15 Bereikten: – weingen vinden, vóór hun sterven, weinigen
Het pad omlaag en zien in ‘t vale licht
Dat meer, om dan te keren, dan te zwerven, keeren
Omspiegeld door hun daar weerkaatst gezicht.

iii Gelukkig waart ge; want dat vroeg besef
20 Heeft al de ranken van uw hart doen rijzen

In éne richting: geen die wild zich hef, eene
Geen die te weeldrig zich aan zon wil spijzen,
Of als een murmling lokt hem ’t zoete prijzen
Van de saamhorigheid die lust aan leed

25 En twijg aan wortel bindt in innige wijding,
En maat leert, en de vloek van de overschrijding,
En deemoed die in doen zichzelf vergeet.

iv Of is ’t niet waar? Of trekt u als ons allen
Het driftenspan weerstrijdig uit elkaar,

30 Zodat ook gij met opstaan en weer vallen, zoodat
Bezeerd en huivrend voor elk nieuw gevaar,
Naar de avond uitziet waar ge ’t paar zult stallen?
De drift die om een stervling de armen slaat,
De drift die aan een droom zich geeft verloren,

35 Slaat beider vaart de verzens in de sporen,
Tot dubble Liefde rent als dubble Haat?

v Misschien. Maar in u is die kracht gebed,
Die wakend niet maar sluimrend zich hervindend
Haar oordeel schrijft en die gegrifte wet

40 Als letters aan een wand met oogverblindend
Geweld doet stralen, aan hun macht u bindend.
Geen kloek besluit, geestdriftig-warm of koel,
Maar ’t vóór ge werdt u ingestort vermogen
Heeft door zijn woord uw lot weer rechtgebogen

45 En ’t snelt, een pijl gelijk, toe op zijn doel.
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vi Wind u dan, Hart, Laökoon, in de ringen
Van uw begeerte en worstel zonder baat,
Wat in u sluimert kan geen slang bedwingen.
Hoe meer hij klemt, hoe sterker dàt weerstaat,

50 En lijfloos wordt en het geweld ontgaat
En als een adem boven de getijden
Zingt: hoor, de helle stem, doorpijnd van lijden,
Maar die de hoogste toon van blijdschap slaat:
De ontbonden toon van ’t eindelijk bevrijden.

Uit: De maker (1924).

5.3 Inhoud per strofe

De liefdezuster uit dit gedicht wordt door de verteller toegesproken. Te diep en te
jong heeft ze zich over het meer onder de berg gebogen en zij werd daarbij bewo-
gen door leed van anderen. Vanaf haar jeugd heeft ze zich zo ontwikkeld dat zij
mensen tot troost kan zijn, zonder zich daar ooit van te laten afleiden. Kent zij het
driftenspan dat ons uit elkaar trekt eigenlijk wel, vraagt de dichter zich af? Mis-
schien, maar er sluimert een kracht in haar die steeds de harmonie herstelt en door
niets en niemand kan worden tegengehouden. Als ze als Laökoon tegen de slangen
van dat driftenspan vecht, wordt haar kracht tot een adem die uit haar wordt ge-
perst en boven de tijden uitzingt. Zo wordt zij van aardse druk verlost en komt tot
de ‘ontbonden toon van ’t eindelijk bevrijden’.

Evenals in ‘De konflikten van Hadewych’ houdt de verteller in dit gedicht een
monoloog tegen een vrouw, die daardoor voor de lezer steeds meer uit de verf
komt. Wie precies met ‘een liefdezuster’ bedoeld wordt, is niet duidelijk. Het
woord bergt meer betekenissen in zich: een volwassen vrouwelijk lid van een pro-
testantse gemeente of club van vrijmetselaars, een diacones, een verpleegster of een
begijn. Verwey zou, toen hij dit gedicht schreef, wel aan Hadewijch gedacht kun-
nen hebben, maar in Verweys gedichten komen ook mysterieuze zangsters voor
die niet tot Hadewijch te herleiden zijn. Bovendien kan de beeldspraak in het ge-
dicht niet teruggebracht worden tot die van de historische Hadewijch.119 Mijns in-
ziens heeft Verwey bij het schrijven van dit gedicht eerder aan Dante (bij de eerste
twee strofen) en aan Plato gedacht. In een analyse per strofe wordt dat duidelijk.

i Waarschijnlijk heeft Weevers bij de eerste strofe aan de zin ‘De eeuwge vloeden /
Van liefde, u slorpend tot uw stroom zich wendt / In hun stroom, schijnt gijzelf.
(…)’ uit ‘De konflikten van Hadewych’ gedacht (vs. 85-87) en zeker aan het achtste
visioen van Hadewijch, dat als volgt begint:

119 Het in balans willen komen met conflicten gebeurt niet alleen in de geschriften over Hadewijch. Simon
Vestdijk bijvoorbeeld – dat werd al eerder besproken – wijst op het feit dat Verwey altijd wilde verzoenen. 
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Jc sach enen groten berch die hoghe was ende breet, ende van onseggheleker scoender ghe-
dane; tote dien berghe ghinghen .v. weghe hoghe staen, die allen dien edelen berch op
ghinghen ten hoechsten sittene dat daer bouen was. Maer si ginghen hoghe ende noch hog-
here ende alder hogherst, Soe dat hi selue die hoechste was gheheel ende dat hoechste we-
sen selue. Ende ic wart op ghenomen ende wart gheuoert op dien berch. Daer saghic een
anschijn van eweleker ghebrukenessen daer alle die weghe in inden ende daer alle die ghe-
ne die de weghe volbrachten .J. in worden. (Vs. 1-13) Ende doe toende hi mi voert dat on-
seggheleke scoene anschijn ende dat was ane te siene alse ene groete viereghe vloet widere
ende diepere dan die zee. (Vs. 30-33).

Als dit gedicht eigenlijk uit 1890 stamt, ligt het echter niet voor de hand dat Verwey
zich door Hadewijch heeft laten inspireren. Je zou dan bij de eerste strofe ende aan
Dantes La divina commedia denken, bijvoorbeeld aan het einde van de tocht door
de hel, waar een andere wereld wordt aangekondigd. Verwey vertaalde die passage
in 1923 als volgt: 

Men ziet het niet, maar kent het aan het ruchten

Van een klein beekje, sportelend door de engte
Van rots die het met trage kronkelingen
Doorboorde waar zijn nat de bodem drenkte.

Tezaam, langs die verborgen winding, gingen
Wij voort en naderden met iedre trede
De lichte wereld, in rustllos dringen]

Naar hooger (…)120

Het zou kunnen dat de liefdezuster, die door haar werk kennisgemaakt heeft met
wat voor mensen de hel kan zijn, uit die hel terugkeert zoals ook Dante uit de hel
terug kon komen. 

ii De mogelijke vergelijking met Hadewijch blijft tot hier beperkt, maar die met
Dantes werk wordt in de tweede strofe verder uitgewerkt. Iedereen draagt met zijn
tranen bij aan het water in het meer, maar wie dat gedaan heeft, voelt zich getroost.
Weinigen echter vinden voordat zij sterven het pad omlaag en kijken in het meer,
om vervolgens terug te keren, rondom weerspiegeld door hun daar weerkaatst ge-
zicht (vs. 15-18). M.i. wordt hun gezicht weerkaatst door de voorbijgangers, die de
andere kant op gaan.121

iii Het ‘vroeg besef’ uit de derde strofe slaat terug op het feit dat de liefdezuster
zich zeer jong al van haar opdracht bewust was en vocht om steeds ‘in saamhorigheid
een doel na te streven waar lust aan leed verbonden werd en in innige wijding twijg
aan wortel’. Anders gezegd: haar gevoelens van lust werden omgezet in het verlan-
gen om te helpen, zodat wat in haar groeide, steeds verbonden bleef met haar diep-
ste wezen: door liefdewerk te doen, leerde zij maat en vergat ‘de vloek der overschrij-
ding’. Haar gepassioneerde natuur – haar hartstocht – leerde zij bedwingen.

120 Albert Verwey, Dante Alighieri De goddelijke komedie vertaald in terzinen. Haarlem 1923, p. 197-198.
121 J.D. Bierens de Haan, Dante’s mystische reis. Haarlem 1922. Gebruikte druk: 1955, p. 67 vv.
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‘De deemoed die in doen zichzelf vergeet’ aan het eind van deze strofe doet den-
ken aan wat Bierens de Haan schreef over Dante (Purgatorio, Canto 1 vanaf vs. 94),
wanneer deze op aanwijzing van de wachter Virgilius de eenzame laagvlakte afgaat
die zeewaarts helt. ‘Daar was een schaduwrijke plaats, en kruid en halmen stonden
vochtig van morgendauw. Toen strekte de meester beide handen uit en wies met
dauw Dante’s aangezicht tot herstelling van de blanke gelaatskleur. Maar ook pluk-
te hij om zijn volgeling te omgorden de lishalm – het deemoedskruid, dat niet weer-
staat doch buigt – want de van hemelswege tot opstijging genode mens is met dee-
moedigheid omkleed.’122 Bierens de Haan legt op dezelfde pagina Dantes tocht
vanuit de hel uit als het groeien van het zedelijk leven onder leiding der rede. 

iv In de hierop volgende strofe voert Verwey het ‘driftenspan’ op, dat op het eer-
ste gezicht een nieuw argument lijkt om in de liefdezuster Hadewijch te zien. Het
gaat ook hier om twee elkaar bestrijdende verlangens. Maar dit driftenspan is niet
uniek, getuige de toevoeging dat het haar ‘als ons allen’ namelijk ‘weerstrijdig’ uit
elkaar trekt (vs. 28). Bovendien bestaat het beschreven span uit twee paarden. Een
dergelijk span vinden we ook in Phaedros van Plato.123

In Phaedros spreekt Socrates over de liefde. Het gedeelte over de extase (mania)
is met betrekking tot dit gedicht van Verwey belangrijk. De extase die de liefde ver-
gezelt, vindt men niet alleen bij minnaars, maar ook bij profeten, zieners en dich-
ters. Om daar inzicht in te krijgen moet men het wezen van de menselijke ziel be-
kijken. Socrates vergelijkt haar met een gevleugelde wagen, die door twee paarden
getrokken wordt. Bij de goden is het tweespan in volmaakte harmonie, maar bij de
menselijke ziel is het ene paard goed en het andere slecht. 

Met het ene paard wordt de heftige gemoedsbeweging (thymos) uitgebeeld,
waaruit het onberedeneerde streven naar het goede ontstaat, en met het andere de
zinnelijke begeerte (epithymia). De rede (nous), die de ziel in bedwang moet hou-
den, vergelijkt Socrates met de wagenmenner. Sommige wagenmenners weten de
paarden omhoog te sturen naar de hemelse regionen waar de goden zijn. Daar
schouwen ze dan de eeuwige, onveranderlijke ideeën. Vaak echter redden ze het
niet lang op die hoogte. Ze beschadigen hun vleugels en storten weer in de zinnelij-
ke wereld, waar ze een sterfelijk lichaam krijgen en duizenden jaren moeten door-
maken, voordat ze weer tot hun oorspronkelijke staat terug kunnen keren, hoewel
een filosoof in een kortere periode zijn vleugels kan terugkrijgen om naar zijn oor-
sprong te stijgen. (Ook Dante krijgt overigens vleugels als hij het aardse paradijs
nadert. )

De menselijke ziel op aarde bewaart een vage herinnering aan de ideeën die hij
vóór zijn val aanschouwd heeft. Bij zo’n moment van herinnering streeft de ziel
naar een extase als van de liefde. Ook in schoonheid op aarde herkent ze de eerder

122 Bierens de Haan 1922/1955, p. 67.
123 In Dialogen II, vertaling M.A. Schwarz, toelichting en noten G.J.M. Bartelink. Utrecht, 1988. Verwey ken-
de Phaedrus: in zijn boekenkast stond Platonische Studien van Ch. van Deventer, uit 1896. Zie ook P.N. van
Eyck, Over Sokrates’ palinodie in Platoons Phaedros. In: De Beweging, december 1917, p. 385-396.
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aanschouwde absolute schoonheid, zodat ze zich op het bovenzinnelijke gaat rich-
ten. Het paard, dat alleen in zinnelijke hartstocht genot zoekt, probeert dit echter te
verhinderen.

Om dit driftenspan gaat het in ‘Aan een liefdezuster’. Verwey noemt de paarden:
de ‘drift die om de sterveling de armen slaat’ en de ‘drift die aan een droom zich
geeft verloren’ maar werkt dat gegeven verder niet uit. Hij vraagt zich alleen af of
dit driftenspan ook de liefdezuster kwelt, waarbij door de prikkels die de sporen
van de menner geven, dubbele Liefde even hard rent als dubbele Haat.

V Maar de liefdezuster is in balans met zichzelf en draagt een kracht met zich
mee, die haar de wet voorschrijft als letters aan de wand.124 De dichter overweegt
dit alles vanaf vs. 28 en noemt die kracht: ‘’t vóór ge werdt u ingestort vermogen’.
Mijns inziens bedoelt hij: al voordat zij mens werd, was er de kracht waardoor zij
als een pijl recht op haar doel af kon gaan (vs. 47). Dat zou wijzen naar de in Phaed-
ros beschreven ziel.

vi Het gedicht behoudt van begin tot einde het karakter van een monoloog tegen
de liefdezuster. ‘Wind u dan, Hart, Laökoon, in de ringen / Van uw begeerte en
worstel zonder baat / Wat in u sluimert kan geen slang bedwingen’ (vs. 46-49). Wat
in haar sluimert is de ziel die op wil stijgen naar haar oorsprong. In deze laatste
strofe voegt de dichter een nieuw beeld toe en spreekt de liefdezuster aan met
‘Hart’ en ‘Laökoon’. In de Trojaanse oorlog slingerde de priester Laökoon een lans
naar het houten paard van de Grieken om de Trojanen te waarschuwen, maar de
goden lieten twee slangen uit de zee komen, die Laökoon en zijn beide zonen ver-
stikten.

De kracht die als een pijl op haar doel afgaat, wordt nu vergeleken met de lans
van de priester. En ook het hart van de liefdezuster staat uit naar dat doel: de ranken
er omheen rijzen in één richting en de uitslag van het gevecht met de slang staat al
vast, want hoe meer hij klemt, hoe meer dat wat sluimert weerstand biedt en lijfloos
wordt. De ziel wordt zo bevrijd van het lichaam, laat alle aardse geweld achter zich
en zingt als een adem boven de tijd (er staat ‘getijden’) vreugdevol ‘de ontbonden
toon van ’t eindelijk bevrijden’ (vs.54). 

Er zijn overeenkomsten tussen deze zuster en Hadewijch. Het motief van het
‘verstikken’ komt ook voor in ‘De konflikten van Hadewijch’ (‘… ’t diepe klagen
dat uw stem verstikt; / dat laait, een levend leed, en vast verstrikt / Door duizend
windingen van sterk-bedwongen / Taaltwijgen … vs. 92-95), en dat geeft ons een
nieuwe reden om verwantschap tussen beide gedichten aan te nemen. Ook in ‘Een
nieuwe peis’ komt het motief voor van het vuur dat bijna gedoofd is, als er een
adem komt die het vuur weer aanblaast (vs. 10-14). Daarnaast is ook deze liefdezus-
ter een ‘ziener’, die hartstochtelijk vecht voor haar ideaal. De keuze tussen droom

124 Cfr. Daniël 5: 24-25. Wanneer koning Belsassar het vaatwerk uit de tempel voor zijn eigen feesten gebruikt,
verschijnen er vingers die een boodschap op de wand schrijven: ‘mene tekel upharsin’. Daniël legt de betekenis
uit: mene – geteld heeft God uw regeringsjaren en er een eind aangemaakt. Tekel – u bent gewogen en te licht be-
vonden.
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en mensheid lijkt op de keuze die Hadewijch moet maken. Ook het gegeven ‘maat-
vol’ en het feit dat de tijd ontstegen wordt (‘boven de getijden’) gebruikt Verwey als
hij over Hadewijch schrijft. Maar in ‘De konflikten van Hadewych’ schreef Ver-
wey: ‘Laat geen dromer menen dat hij ’t menslijf slaakte’. De ziel van de liefdezus-
ter doet dat juist wel. Zij lijkt dan ook meer op de vrouw uit het gedicht ‘Het berg-
meer’ uit de bundel Het zwaardjaar.125 Ook deze vrouw maakt een keuze en laat
zinnelijk genot achter zich, want:

(…) ’t hart besliste:
Geen ik bedoelen
Mijn trotse gedachten:
Ik werp hun schachten
In hogere rozen
Die niet doen blozen. (…)

Toen vond ik het donker
Waarboven de flonker
Van één ster wiegelt, 
In ’t bergmeer spiegelt:
Dat kent geen gronden.
Daar heb ik gevonden:
Het onverstoorbre
In woord niet hoorbre.

Het beeld van slangenlijven die uit een vrouwenmond komen, doet denken aan de
pentekening Vrouw met slangekoppen uit 1892 van J. Toorop. Uit de hals van een
vrouwentorso komen slangen: hierheen wenden zich gestileerde sylphiden, wier
gezichten aan die van de vrouwengestalten in ander werk van Toorop (o.a. Sphinx)
herinneren. De elleboog is spits naar voren gebogen; de haarlijnen volgen in een
golvende ornamentatie. De liefdezuster is in ieder geval een vrouw die in de icono-
grafie van de nieuwe mystiek past.126

5.4 Samenvatting

De stelling van Weevers, dat dit gedicht over Hadewijch zou gaan, is niet houdbaar.
De liefdezuster richt zich op de lijdende mensen, die ze bijstaat in hun menszijn.
Daarin verschilt ze met Hadewijch, bij wie zorg voor mensen niet het belangrijkste
was. Het is mogelijk dat Verwey zijn beelden voor een gedeelte ontleend heeft aan
Dantes La divina commedia, maar het driftenspan in dit gedicht moet mijns inziens

125 In O.D.II, p. 22.
126 Het gedicht lijkt het tegenovergestelde van Odo’s laatste lyrische gedicht uit Quia absurdum van Nico van
Suchtelen. De laatste strofe luidt: ‘O hart, dat nu van alle troost verlaten, / Noch trots, noch deemoed, noch devo-
tie voelt; / Dat niet meer liefhebt en niet meer kunt haten, / Noch weet waarheen dat eenzaam dromen doelt; / uw
zin en waanzin bei hebt ge verloren; / Wat ge verlangt is dood of ongeboren.’ Eerste druk 1906. Gelezen druk
Amsterdam 2005, p. 238.
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worden teruggebracht tot het driftenspan uit Phaedros, hier door Verwey beschre-
ven als liefde voor de mensen en liefde voor de droom. Weevers schrijft: ‘Wie is
deze Liefdezuster? Een vrouw die vroeg het lijden leerde kennen, die zich in con-
templatie verdiepte, en daarin schouwend het Lijden van de Mens zag, en in die
spiegel haar eigen gelaat. Maar ook een vrouw die felle menselijke liefde en harts-
tocht had gekend – en een dichteres wier ziel zich aan de slangenklem van haar be-
geerte ontworstelde, …’127 Het gegeven van de mens, die met zijn hartstocht in ba-
lans moet komen, zien we ook in Verweys Hadewijchgedichten, maar het is een
thema dat het totale werk van Verwey al van na 1890 beheerst. 

De vraag of de tegenstelling in ‘De konflikten van Hadewych’ nu ook tot de pali-
nodie uit Phaedros kan worden teruggebracht, moet mijns inziens ontkennend be-
antwoord worden. Het conflict van Hadewijch is van een andere aard dan dat wat
de liefdezuster zou kunnen hebben. Liefde voor de een zou moeten leiden tot haat
voor de ander: door van de mensen te houden, verloochende Hadewijch God. Maar
de liefdezuster gaat zonder aarzeling op haar doel af. 

6 Vergelijking van Verweys gedichten over Hadewijch

Omwille van de hiervoor genoemde argumenten laat ik het gedicht ‘Aan een liefde-
zuster’ in de vergelijking van Verweys gedichten over Hadewijch buiten beschou-
wing en beperk me tot ‘Een nieuwe peis’, ‘De konflikten van Hadewych’ en ‘De
liederen van Hadewych’.

In ‘Een nieuwe peis’ beschrijft de dichter een visioen, dat inhoudelijk dicht aan-
ligt tegen het zeventiende strofische gedicht van Hadewijch. Hij bedient zich daar-
bij van beelden uit de poëzie van Hadewijch, met name uit het zestiende van de
Mengeldichten, maar niet van beelden uit de hoofse lyriek, zoals Hadewijch zelf
dat deed. De vorm van alles wat in het gedicht gebeurt, komt overeen met die van
een visioen van Hadewijch, waarbij de fasen ‘hevig verlangen’, ‘opgenomen wor-
den in de geest’ en ‘buiten de geest treden’ herkenbaar zijn. Toch zijn er verschillen.
Het gedicht is geen klacht met eventueel een moraal aan het einde zoals in de strofi-
sche gedichten van Hadewijch, maar het verslag van een afgerond proces. Aan het
einde ervan heerst vrede. Het accent ligt niet op het verlangen naar en de eenwor-
ding met God of het Al, maar op de dichter, die een ziener wordt en na zijn visioen
beter in het alledaagse kan functioneren. Hoewel het gedicht is geïnspireerd door
de opbouw van Hadewijchs visioenen en door woordgebruik, beelden en inhoud
van twee van haar gedichten, komt zij zelf er niet in voor. 

Dat is wel het geval in de andere gedichten van Verwey. Ook daarin ligt het accent
echter niet op de historische Hadewijch, al staat vast dat hij door haar visioenen en
geschriften geboeid was. In feite probeert hij de vrouw achter de (historische) tek-

127 Weevers, p. 86-87.

3 Hadewijch in de poëzie van Albert Verwey186



sten te beschrijven, de vrouw die hij als dichteres bewondert en over wie hij in de in-
leiding tot de vertaling van haar visioenen constateert:128 ‘… dat zij met haar god als
een drama begon, waarin voortdurend de eigen fierheid kampte tegen de minnaar
door wie ze verslagen wou zijn.’ Een tweede onderwerp van Hadewijch beschrijft hij
als: ‘de konflikten waarin het verstand geraakt als het door denken het Ondenkbare
wil naderen.’129 In ‘De konflikten van Hadewych’ gaat het om het eerste:

Tussen uw trots vol liefde aan hem te horen 
Heel en alleen, en ’t wroegend gemoed: 
In deernis en barmhartigheid verloren 
Een wis te wezen onder mensevoet, – 
Tussen die beide, en wetend dat de gloed 
Van zijn omarming u eerst dan zou heffen 
Als ge, arm, in zelfvergeten ondergingt, 
Raasde ge … 

In ‘De liederen van Hadewych’ werkt Verwey het tweede uit: 
Wie zal het schaduwloos 
Licht verbeelden? 
Wie het bovenzinlijke 
In zin bepeinzen?

In beide gedichten benadrukt Verwey de hartstocht waarmee Hadewijch ‘klaagde
en zong’. Haar hele leven was zij volgens hem vervuld van een specifiek verlangen,
dat naar zijn mening nooit vervuld kon worden. Het is een conflict tussen gevoel en
rede, maar ook een strijd vanwege de trots waarmee de godheid wordt benaderd en
die overgave tegenhoudt. 

Het verlangen zelf noemt Verwey: ‘het Al willen zijn’, maar hij meent dat Hade-
wijch iets verlangt dat ze al heeft, omdat al het bestaande (en dus ook ieder mens) deel
aan het Al heeft en tegelijk altijd in zich volledig het Al is. Het menselijke is dus een
deel van dat goddelijke en zonder het menszijn kan het goddelijke niet ervaren wor-
den; Hadewijch kan zich van haar menszijn niet verwijderen, volgens de dichter. 

Daarnaast wil Hadewijch het Al zo exact mogelijk beschrijven. Het ondenkbare
laat zich per definitie niet in woorden denken, maar Hadewijch slaagt daar wel in.

Er zijn echter belangrijke verschillen tussen de Hadewijch in de poëzie van Ver-
wey en de historische Hadewijch. 1. Het grootste verschil noemde ik al. Bij de een-
wording die de historische Hadewijch nastreeft, gaat het om een eenwording tus-
sen twee afzonderlijke entiteiten, waarbij God en mens op voet van gelijkheid
staan. Dat wordt bijvoorbeeld in het veertiende visioen beschreven: God werd
mens om een God voor de mensen te kunnen zijn; de mens wordt God om gelijk-
waardig met God om te kunnen gaan. ‘Mer die gheweldecheit die hi mi doe gaf dier
ic te voren niet en hadde, Die nuwe ghewout, dat was ene cracht van sijns selues we-

128 Verwey 1922, p. 6.
129 In Albert Verwey, De vizioenen van Hadewych, Antwerpen/Santpoort 1922, p. 6. 
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sene, hem god te sine met minen doeghene na heme ende in heme, ghelijc dat hi mi
was doe hi mensche leuede te mi’. (xiv, 11-16). Bij Hadewijch gaat het om een vol-
waardige en gelijkwaardige relatie tussen afzonderlijke individuen, terwijl de Ha-
dewijch bij Verwey in relatie met zichzelf moet treden. 

2. De visie van de historische Hadewijch op recht en genade, zoals die te vinden is
in de strofische gedichten en de Visioenen, vinden we bij Verwey niet terug. De his-
torische Hadewijch stelt dat het de mens niet gegeven is, recht en rechtvaardigheid
helemaal te doorzien. Hij zal zich aan God moeten overgeven, in de hoop op gena-
de, die hem in staat stelt zijn doel te bereiken. Verwey echter laat genade onbespro-
ken en ziet Hadewijchs leven als een dramatisch, hopeloos gevecht, waarin zij het
gevoel heeft rechteloos te staan, hoewel zij wel degelijk rechten heeft. Hij betrekt
hier Lucifer bij, bij wie hij eenzelfde tragiek signaleert. Hij beschouwt Lucifer niet
als een gevallen engel, maar als een romantische, mythologische onbegrepen (anti-)
held. Vanuit deze zienswijze kon Verwey Lucifer in zijn ‘Hymne aan Lucifer’ ook
beschrijven en stellen dat het Licht Lucifer helemaal niet ontnomen kon worden.
Het Licht en het Al zijn bij hem namelijk termen voor hetzelfde en per definitie in
alles en iedereen aanwezig.

3. Het is opmerkelijk dat de dichter bij Verwey begaan is met Hadewijch omdat
zij geen vrede vindt in het verlangen naar minne en het zich overgeven aan genade.
De historische Hadewijch lijkt zich tenslotte wel te kunnen overgeven en daarin
ook vrede te bereiken, blijkt bijvoorbeeld uit het einde van het laatste strofische ge-
dicht en uit het laatste visioen.

4. Verwey is in zijn gedichten alleen maar in de mystiek van Hadewijch geïnte-
resseerd voor zover het gaat om inzicht in datgene wat achter de werkelijkheid van
het alledaagse ligt. Het verlangen verbonden te worden met die werkelijkheid ach-
ter het zichtbare, en ook de daarmee gepaard gaande extase, laat hij onbesproken.
In feite gaat het volgens hem bij Hadewijch om de droom van iemand die eigenlijk
dichter is en die in zijn gedichten de droom vorm geeft. Daarin herkent Verwey
zijn eigen droom, die hij Verbeelding noemt. 

Dat Hadewijch bij haar streven naar het hoogste volgens Verwey bepaalde zaken
niet goed zag, maakte haar tragisch voor hem, maar is ook de oorzaak van haar
grootheid. Het verdriet namelijk, dat Hadewijch voelde bij haar poging het hoogste
te bereiken, beschrijft zij in haar klachten en liederen volgens Verwey op een dus-
danige manier, dat het onzegbare er gestalte door krijgt. Vandaar dat van zijn ge-
dicht ‘De liederen van Hadewych’ de grondtoon positief is. Anders dan de dode
vorsten zal Hadewijch levend blijven, want haar liederen bevatten het ‘bovenna-
tuurlijk onmogelijke’. Zij heeft het ondenkbare gedacht en de tijd overwonnen. Dat
maakt haar ‘ondoodbaar’, zegt de dichter. En ook in zijn colleges zou Verwey zijn
studenten vertellen dat Hadewijch eigenlijk buiten de tijd staat.

Van het gedicht ‘De konflikten van Hadewych’ is de toon anders. De dichter ziet
Hadewijch als een behoevend wezen, dat ‘gedachteloos in het licht heeft gekeken
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en er gedachten-vol van gezongen heeft’. Er is geen sprake van een overwinning:
Hadewijch wil een god worden, maar moet een mens zijn. Haar conflict kunnen we
lezen in het diepe klagen dat haar stem verstikt. Verwey heeft Hadewijchs gevecht
gezien als een herhaling van steeds dezelfde gebeurtenissen, zonder daarin een ont-
wikkeling te herkennen. 

Johanna Snellen noemt minne bij Hadewijch ‘de liefde tot God, het vurige verlan-
gen naar het opgaan in den Oneindige, naar het schouwen in het “grondelooze
licht”, waarvoor de engelen naar Vondels heerlijk woord zich met “vleuglen d’og-
hen decken”’130 Hadewijch sluit bij Verwey haar ogen juist niet:

Gedachteloos heb ik in ’t licht geblikt
Gedachtenvol heb ik van ’t licht gezongen.

Verwey spreekt over ‘schaduwloos’ licht, een beeld dat mogelijk J. van Gelderen in
1923 in zijn toneelstuk Hadewijch van hem heeft overgenomen.131

Verwey was onder de indruk van de vorm van Hadewijchs geschriften (ritme,
bouw en klank) en nam in zijn gedichten veel van die vorm en ook van haar beeld-
spraak over. Hij komt in zijn gedichten over Hadewijch zelfs tot letterlijke ver-
talingen daarvan. De fin de siècle-artiest Albert Verwey wilde met zijn poëzie
grenzen van de waarneembare wereld overstijgen en verleggen. In zijn Hadewijch-
gedichten gaat het dan ook op de eerste plaats om de kracht van de taal. Hadewijchs
verhaal speelt daar een rol bij. In een droom komt het inzicht dat ‘uit tijd een leven
zonder duur’ kan ontstaan en daarna wordt de wereld in ‘Een nieuwe peis’ ‘als een
tijdelijke eeuwigheid’, zoals in Hadewijchs visioenen. In ‘De konflikten van Ha-
dewych’ wil Hadewijch het Al, dat een deel van haar zelf is, buiten zichzelf ont-
moeten als een andere persoon. En in ‘De liederen van Hadewych’ wil zij ‘het scha-
duwloos Licht verbeelden’ en ‘het bovenzinnelijke in zin bepeinzen’. In beide
gedichten met Hadewijchs naam in de titel beschrijft Verwey hoe zij door haar taal
in staat is grenzen te overschrijden.

(…): uw zoet konflikt
Ligt anders dan in woord en beeld te lezen
In ’t diepe klagen dat uw stem verstikt;
Dat laait, een levend leed, en vast verstrikt
Door duizend windingen van sterk-bedwongen
Taaltwijgen, gloeit en gonst en klankt en veert
En u verraadt, lijdende, duizend tongen
Behoevend wezen, dat maar één ding leert:
Gedachteloos heb ik in ’t licht geblikt
Gedachtenvol heb ik van het licht gezongen.
(‘De konflikten van Hadewijch’)

130 Snellen 1907, p. vii.
131 In Groot Nederland 21, Deel 1 (1923), p. 513-543 en 646-682.
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Door haar schallende strofen,
Door de wisslende regel-maat,
Door de reiende en beurtende rijmendans,
Stroomt op haar stem en haar bloedslag
De door woord noch denking benaderde
Lichaamgeworden
Minne, de god-mensch.
(‘De liederen van Hadewijch’)

Het beeld van Hadewijch in de gedichten van Verwey is niet dat van de historische
Hadewijch of de Hadewijch uit haar geschriften. Het past bij dat van de vrouw in
de nieuwe mystiek. We kunnen constateren dat Albert Verwey in de aan haar ge-
wijde gedichten, Hadewijch heeft losgeweekt van haar orthodoxe gelovige achter-
grond en haar alleen ziet in haar dichterschap. Hij volgde haar daar waar zij het
goddelijke wilde beschrijven, maar in het overige van haar mystiek (het gedeelte
dat Van Mierlo theologisch zou duiden) was hij in zijn gedichten niet geïnteres-
seerd. In de poëzie van Verwey is Hadewijch door diens beschrijving van haar ge-
dichten en de manier waarop zij zelf beschreven wordt, op de eerste plaats een
haast mythologische fin de siècleheldin, ondanks de verwijzingen naar de middel-
eeuwse gedichten. 

Bij de beschrijving van Hadewijch maakte Verwey ook gebruik van beelden uit
Vondels Lucifer en Dantes La divina commedia. Hij signaleerde bij Vondel de aan-
zet van een visie op Lucifer, die afweek van het middeleeuwse beeld van de gevallen
engel. Deze visie werkte hij met behulp van latere beschrijvingen van Lucifer in ‘De
konflikten van Hadewych’ uit. In ‘De liederen van Hadewych’ wordt impliciet
naar Lucifer verwezen; Hadewijch is in zijn voorstelling in staat God of het Al te
beschrijven, iets wat de rei van engelen uit Vondels Lucifer niet lukte.

De dichter Verwey keek niet naar de teksten van Hadewijch om de betekenis van
de woorden, maar vooral om de kracht van de taal. Deze verleende extra betekenis
aan het gedicht. En het is deze nieuwe betekenis, die in zijn ogen de essentie van het
kunstwerk vormt. De Hadewijch uit de gedichten van Verwey, is een dichteres of
zangster die door haar hartstocht in staat was op het hoogste niveau deze essentie in
haar liederen vorm te geven. 

Als een impliciete kritiek op de stijl van de Tachtigers beschreef Verwey de gees-
telijke ‘zin’-kunst tegenover hun zintuiglijke ‘woord-kunst, die hij ‘kunst van
anarchie en ontbinding’ noemde. In Hadewijchs gedichten vond Verwey de ‘zin’-
kunst en de ‘een majesteit van schrijdende volzin’ die hij bijvoorbeeld ook signal-
eerde in de poëzie van Van Eyck. In ‘De konflikten van Hadewych’ en ‘De liederen
van Hadewych’ verwijst de dichter daar uitdrukkelijk naar.
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Afb. 1 Tekening die Marie Cremers in 1925 maakte, na het lezen van Verweys De vizioenen
van Hadewych.
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Afb. 3 Jozef van Mierlo s.j.Afb. 2 Albert Verwey, 1935.

Afb. 4 Omslag van Verweys vertaling van
Hadewijch.

Afb. 5 Omslag van Huebners vertaling van
Hadewijchs visioenen, het boekje dat er volgens
Uyldert ‘zoo smakelijk als marsepein uitziet’.
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Afb. 6 Fragment van een brief van Albert Verwey aan Hilde Telschow. De laatste zin luidt:
‘Welk een ketter is die vrouw geweest’.

Afb. 7 Afbeelding van
de omslag van Die Werke
der Hadewych door J.O.
Plassmann uit 1923.
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Afb. 8 De lijst van volmaakten van Hadewijch.
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Afb. 9 Portret van Henriëtte Moulijn-Haitsma Mulier, door haar echtgenoot Simon Moulijn.
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Afb. 10 Brief van Jozef van Mierlo aan Albert Verwey.
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Afb. 12 Handschrift van Albert Verwey De oerwoede van de mystici.
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Afb. 13 Linksboven, Han van Meegeren Het offer van de vrouw.
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Afb. 15 Omslag van 
De Beweging.

Afb. 14 Afbeelding
uit P.C. Boutens
Beatrijs.



Fotokatern200

Afb. 11 Jan Toorop, omslag van Louis Couperus Metamorfoze uit 1897.



1 De criticus Albert Verwey over Hadewijch

1.1 Inleiding

Verwey besprak tussen 1917 en 1934 vier studies over Hadewijch: de vertaling van
F.M. Huebner,1 Schwester Hadewig Visionen, J. van Mierlo De vizioenen van Ha-
dewijch deel I,2 J. Snellen, Hadewijch, een bloemlezing uit haar poëzie en proza3 en
tenslotte Marie van der Zeyde, Hadewijch, een studie over de mens en de schrijf-
ster.4 De dissertatie De liederen van Hadewijch van Joh. Snellen, die hij in 1907 ter
recensie ontving, liet hij onbesproken. 

De teksten zijn verschillend van lengte en opzet. De eerste kritiek schreef Ver-
wey in 1917 tijdens zijn redacteurschap van De Beweging, de tweede in 1924, vlak
voor zijn benoeming tot hoogleraar. De laatste twee zagen tijdens zijn professoraat
het licht (1933 en 1934). De vier artikelen vormen een klein en relatief onbelangrijk
deel van het kritisch werk van Verwey, maar zijn interessant omdat ze ons in staat
stellen vergelijkenderwijs na te gaan hoe hij met Hadewijch, haar geschriften en
met die van anderen over haar is omgegaan.

De recensie van de dissertatie van Marie van der Zeyde is onderdeel van een gro-
tere discussie, waarin de verschillende rond 1934 vigerende opvattingen over Hade-
wijch samenkomen met daarin een centrale plaats voor J. van Mierlo. De kwestie
komt in deze studie uitvoerig aan de orde, omdat ook Verwey er een belangrijke rol
in speelde. Aan het einde van de paragraaf worden de vier recensies van Verwey
met elkaar vergeleken.

1 ‘Schwester Hadewig Visionen, aus den Flämischen von Friedrich Marcus Huebner (Leipzig, Insel Bücherei
nr. 207)’, in De Beweging 13, deel 1, juni 1917, p. 440. 
2 In Bibliotheekgids 1924, 3e jr. p. 41-43. De eerste – geschreven – versie van dat artikel ligt in de Universiteits-
bibliotheek van Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 9, 21.
3 Verwey signeerde de recensie, die op 17 juni 1933 (en niet in 1932, zoals Hanot vermeldt) in het bijvoegsel van
het Handelsblad verscheen, alleen met zijn initialen. 
4 In de Nieuwe Taalgids nr. 28, 1934, p. 223-228. Het artikel werd later opnieuw uitgegeven door Mea Nijland-
Verwey in de bundel Albert Verwey. Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935). Zwolle, 1956, p.
60-68.
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De kritieken worden behandeld in de volgorde waarin ze zijn verschenen. Na
een inleiding volgt de tekst van de recensie, een bespreking van de kritiek van Ver-
wey, een vergelijking met andere – in dezelfde tijd verschenen – kritieken over het
door Verwey besproken werk en tenslotte de conclusie.

1.2 F. Huebner, Schwester Hadewich Visionen

1.2.1 Inleiding
In 1917 verscheen bij Inselverlag te Leipzig Schwester Hadewig Visionen, vertaald
door F.M. Huebner.5 Het boek is het tweede van een serie van drie in het Duits ver-
taalde Middelnederlandse teksten. De twee andere zijn Das Buch der zwölf Beghi-
nen en Lanzelot und Sanderein.6 Naar aanleiding van de vertaling van Hadewijchs
visioenen schreef Albert Verwey een korte recensie in De Beweging.7

Huebner presenteert in zijn boekje van 53 pagina’s tien van de veertien visioenen
van Hadewijch. De nummers v, xi, xiii en xiv ontbreken, evenals de Lijst van vol-
maakten. Het werk heeft geen inleiding en bij de vertaling staan geen aantekenin-
gen, verklaringen of voetnoten. Huebner motiveert de keuze van de door hem ver-
taalde visioenen niet en maakt ook geen melding van het bestaan van de Lijst van
volmaakten. In zijn zeer korte Nachbemerkung vertelt hij dat Hadewijchs visioe-
nen tot de allegoriëenschat van de middeleeuwen behoren. Ze zijn echter onge-
structureerd, meent hij, en er ligt geen leer aan ten grondslag. Aan het einde van zijn
nawoord stelt hij: ‘Hadewichs Mundart ist ein Brabanter Dietsch, welches noch
kunstlos und wortarm, hier gewissermassen seine Vorübung abhält, ehe Jan van
Ruisbroeck kommt und daraus eine flämische geschrift Sprache erschafft, die in
Gesetsz und Reichtum volkommen ist.’

1.2.2 De kritiek van Verwey
Jan van Ruisbroeck, Das Buch von den zwölf Beghinen, Visionen der Schwester Hade-
wich, Lanzelot und Sanderein, No. 206, 207, 208 der Insel-Bücherei Leipzig, 1917.

Met deze drie middel-nederlandsche geschriften in hedendaagsch duitsch te doen over-
brengen hebben bestuurderen van Inselboekerij een goede keus gedaan. Alle drie zijn ze
van hooge rang, niet alleen in het nederlandsche, maar in het europeesche leven. Dat de
vertaler, Friedrich Marcus Huebner, zijn taak naar behooren vervuld heeft, kan ik tot mijn
leedwezen maar gedeeltelijk toegeven. Hij deed zijn werk met geestdrift en gaf van de
schoonheid en ongemeenheid die hem boeide zeker een indruk. Dat is veel, zooveel dat ik

5 In Duitsland was na de eerste wereldoorlog toenemende interesse voor ‘altflämische’ teksten. De vertaalster
Else Otten bood in 1919 een vertaling van een vastenavondklucht uit de 17e eeuw aan, die samen met ‘Lanzelot
und Sanderein’ in een band moest verschijnen. Insel Verlag beschikte al over een verhoudingsgewijs groot aantal
Vlaamse teksten en ging niet op het aanbod in. In zijn brief noemt uitgever Kippenberg de naam van dr. Hübner.
Daarmee wordt waarschijnlijk F. M. Huebner bedoeld (1886-1964). Hij was als vertaler tijdens de eerste wereld-
oorlog werkzaam in Vlaanderen. In Jaap Grave Zulk vertalen is een werk van liefde, bemiddelaars van Neder-
landstalige literatuur in Duitsland 1890-1914, Nijmegen 2001 p. 186 en 298.
6 Insel Bücherei nr. 206, 207, 208.
7 In De Beweging 13, eerste deel, juni 1917, p. 440.
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de gapingen in zijn taalkennis graag voorbij zou zien. Toch is het beter vasttestellen dat zij
al te vaak schade doen aan het oorspronkelijk. Het trof mij dat nooit – zooveel ik weet –
een nederlandsch uitgever op de gedachte gekomen is een nieuwere bewerking van Hade-
wich’s Vizioenen uittegeven. Menigeen zou hem dankbaar zijn geweest. Huebner’s lezing
met de tekst vergelijkende kwam ik er vanzelf toe sommige Vizioenen in ons hollandsch
weertegeven, waarvan ik er een – Hadewich’s eerste – in dit nummer doe afdrukken.8 A.V.

1.2.3 Verweys commentaar
De titel suggereert dat het in deze recensie om drie in het Duits vertaalde werken
gaat, maar Verwey richt zich vooral op Huebners vertaling van Hadewijch. De be-
spreking is erg kort, maar interessant genoeg om bij stil te staan. Op de eerste plaats
vermeldt Verwey met nadruk dat het belangrijk is dat de teksten in het Duits ver-
taald zijn. Dat was niet alleen omdat hij vond de auteurs als middeleeuwse schrij-
vers van Europees formaat meer bekendheid verdienden, maar bovendien maakte
hij zo impliciet duidelijk dat hij de uitgaven niet zag als propaganda voor de ver-
duitsing van Vlaanderen, zoals Maurits Uyldert meende.9

Verder constateert hij dat er ‘gapingen’ in de taalkennis van Huebner zitten, maar
hij geeft daar geen voorbeelden van. En hij laat meer onbesproken. Voor Verwey was
namelijk een onvolledige vertaling onacceptabel10 en de vertaling van Hadewijchs vi-
sioenen was onvolledig. Ook zegt hij niets over het nawoord, waarin Hadewijchs taal
‘kunstlos und wortarm’ genoemd wordt. Is deze opmerking Verwey ontgaan, of was
hij in 1917 nog niet zover als in 1922, toen hij over Hadewijch bij de inleiding tot zijn
bewerking van haar visioenen schreef: ‘een temperament als geen tweede en een kun-
stenares als weinigen’? Tenslotte valt op dat Huebner het werk van Ruusbroec ho-
ger inschat dan dat van Hadewijch. Ook daar reageert Verwey niet op, hoewel hij in
latere publicaties, vaak impliciet, het tegendeel zou beweren. 

Van Mierlo ergerde zich eveneens aan de fouten in de vertaling van Huebner. Hij
schreef naar aanleiding van Verweys De vizioenen van Hadewych: ‘De algemeene
indruk is toch wel, dat we hier een zeer verdienstelijke poging tot interpretatie van
Had.’s Vizioenen mogen verwelkomen. Die verdienste komt nog beter uit, wan-
neer men Verwey’s werk vergelijkt bij de vertolking in modern Duitsch, door F.M.
Huebner, in den Insel-verlag te Leipzig onder den oorlog verschenen. Hierin we-
melt het werkelijk van de onnauwkeurigheden.’11

De recensie van Verwey is eerder een inleiding op zijn eigen vertaling dan een
echte kritiek op het werk van Huebner. Mogelijk heeft Verwey echter behalve de
eerste uitgave ervan door Van Mierlo, ook Huebners vertaling bij zijn bewerking
van Hadewijchs visioenen gebruikt.12

8 P. 430-439
9 Cfr. hoofdstuk 2, paragraaf 3.
10 M. Hietbrink bespreekt dit in ‘In de schaduw van Stefan George’, een artikel over de Baudelairevertalingen
van Verwey. In Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 115, 3, 1999, p. 225. 
11 In Leuvensche Bijdragen, tijdschrift voor moderne philologie. Veertiende jaargang, 1922 no. 2 (bijblad).
12 Zie daarvoor paragraaf 2 van dit hoofdstuk.
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1.3 J. van Mierlo, De visioenen van Hadewych, tekst en commentaar13

1.3.1 Inleiding
Van De visioenen van Hadewijch, opnieuw uitgegeven door dr. J. van Mierlo, ver-
scheen in 1924 het deel, Tekst en commentaar. Van Mierlo stuurde Verwey het
boek, vergezeld van een persoonlijk schrijven, op 27 maart van dat jaar. Verwey
was er enthousiast over en schreef onmiddellijk een recensie, die nog in kladversie
naar de uitgever ging. Eventuele veranderingen zouden later wel in de drukproef
aangebracht worden.14

Van Mierlo geeft in dit werk, anders dan in de eerste uitgave die tussen 1908 en 1912
verscheen, bij ieder visioen een uitvoerige inleiding. Hij wil niet alleen elke moeilijk-
heid uit het Middelnederlands wegnemen, maar probeert ook de beelden en beeld-
spraak van Hadewijchs mystiek idiolect uit te leggen, onder andere met behulp van
de Bijbel en een aantal kerkvaders. Het werk bevat een uitgebreide woordenlijst. 

1.3.2 De kritiek van Verwey
Hadewych15

De Visioenen van H. opnieuw uitgegeven door dr. J. van Mierlo, Jr. S.J. Eerste Deel, Tekst
en Commentaar, S.V. De Vlaamsche Boekenhalle, Leuven, Gent, Mechelen, 1924.

Dit deel bevat de Vizioenen, zooals zij zestien jaar geleden, eveneens in de reeks Leuvense
Tekstuitgaven, door Dr. Van Mierlo werden uitgegeven, maar dit keer vergezeld door een
schat aan verklaringen. Ieder vizioen wordt voorafgegaan door een beredeneerde In-
houdsopgaaf, en enkele beknopte Algemeene Beschouwingen. Uitvoeriger behandeling
van daarin aangestipte vragen bleef voorbehouden voor de Inleiding, die als het Tweede
Deel van deze uitgaaf verschijnen zal. De tekst zelf wordt begeleid door voetnoten en ge-
volgd door een Woordenlijst!
Ik aarzel niet te getuigen dat eerst door dit geheel van toelichtingen het werk van Ha-
dewych in allen deele de moeielijkheid verliest die het niet alleen voor leeken, maar ook
voor grondige kenners van het middel-nederlandsch bezeten heeft. Wie het wil verstaan,
moet niet enkel de algemeene zin van haar woorden kennen, maar ook de bizondere die er
door mystici en theologen aangegeven werd, en de persoonlijke die zijzelf hun schonk.
Bovendien moet men haar gedachten volgen, als het ware onder de woorden. Want Hade-
wych is geen schoolsche begrippen-schrijfster, maar een hartstochtelijke vrouw, die in
haar schrijven haar gebaren overbrengt, en aanneemt dat wending en toonval de waarheid
van haar denken ook dan uitdrukken als men door het narekenen van haar woorden in het
duister blijft. Haar schrijven is waarlijk een spreken. Het heeft er de onmiddelijkheid en de
macht van, maar ook het versmaden van de bijkomstige onderscheidingen die niet een
hoorder, maar alleen een lezer waardeeren kan. 
Tegenover dit proza is Van Mierlo’s systeem van verklaring niet het apodictische. In veel
gevallen zegt hij niet: zoo is het; maar: zoo kan het zijn; misschien is het ook anders. Dit is

13 In Bibliotheekgids 1924, 3de jr. p. 41-43. Een eerdere versie is te vinden in Universiteitsbibliotheek Amster-
dam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 9, 21. Het is opmerkelijk dat Van Mierlo hier Hadewych schrijft en niet Ha-
dewijch.
14 De veranderingen die later werden aangebracht, zijn onbelangrijk voor de inhoud; het gaat veelal om klei-
nigheden met betrekking tot spelling of woordkeuze.
15 Terzijde van de titel staat: ‘Als hoofdartikel / Zeer dringend / Proef naar Dr. Albert Verwey / Villa Nova /
Noordwijk aan Zee / en een naar mij.’ De paraaf lijkt van E. de Bock.
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soms een deugd: als namelijk verschillende mogelijkheden duidelijk tegenover elkaar
staan. Maar soms een ondeugd: als namelijk de overweging van de verklaarder tenslotte
wel degelijk tot een resultaat leidt en de lezer nochtans in al haar voorafgaande schomme-
lingen en bekommernissen worden opgenomen. Ik denk o.a. aan het elfde Visioen, waarin
men, juist door de aanteekeningen, een heel helder inzicht krijgt, zoodat men besluiten
moet het voor glashelder te houden, en waarvan desniettegenstaande de aanteekenaar bij
herhaling zegt dat het zoo duister is. Het is dat aangrijpende vertoog, waarin Hadewych,
nadat zij in de geest, samen met Sint Augustinus, onder de gedaante van twee adelaars,
door de fenix van de goddelijke Drievuldigheid verzwolgen was, tot zichzelf inkeert, en
zich bezwaart dat zij samen met een heilige, en niet geheel alleen de vereeniging met de
Godheid genoten had. De gedachte dat zij in de vrijheid van haar drang naar God meer be-
zat dan de vrede die het deel is van de Heiligen, wordt straf door haar vastgehouden en uit-
gewerkt; maar dan zijn er in de tekst enkele plaatsen die de gang van haar overpeinzing
schijnen te storen. Eéne is eigenlijk niet in de tekst, maar in de latijnsche kantteekening, die
te kennen geeft, dat zij niet alleen vrij van Sint Augustinus, maar ook van de mensch Chris-
tus zijn wou (noluit a christo homine consolari). Waar nu Van Mierlo deze kantteekening
op zijde zet, de woorden in de tekst op Sint Augustinus betrekt, en daardoor met te minder
bezwaar ook de voorafgaande moeielijke volzinnen op die heilige betrekken mag, blijft er
werkelijk niets over waardoor de loop van het betoog zou gestoord worden. Het schijnt
mij dat in dit geval de bekommering van de kommentator onnoodig een wolk werpt over
het licht waarin de lezer dit vizioen aanschouwen kan.
Een ongetemperde verheldering, daarentegen, brengt zijn opmerking omtrent de slot-
woorden van het zevende vizioen. Er staat daar: ‘ende ic wart verwandelt ende opgheno-
men inden gheeste ende mi wart daer vertoent van selkerhande uren.’ Toen ik indertijd de
Vizioenen in hedendaagsch nederlandsch overbracht, heb ik met die ‘uren’ geen weg ge-
weten. Dr. van Mierlo zegt nu: ‘Zeer lang is mij deze plaats duister gebleven; toen het mij
eens trof, dat het volgende visioen zonder tijdsaangave begint en inderdaad van uren han-
delt. Beide visioenen zijn dus eigenlijk éenzelfde visioen, of liever, gebeurden bij dezelfde
gelegenheid.’ De opmerking is treffend juist en maakt iedere andere vertaling dan de letter-
lijke onmogelijk.
Naast de Inhoudsopgaven met hun dikwijls zeer ingaande ontleding, zijn de Algemene
Beschouwingen, soms nog gevolgd door de aanwijzing van Enkele bizondere Leerstuk-
ken, van groote beteekenis. 
Hier worden de leer en de denkbeelden van Hadewych beknopt uiteengezet. Meer daar-
van verwachten we te vinden in het tweede deel, zonder hetwelk, naar in zijn Woord
Vooraf de bewerker16 meedeelt, deze uitgaaf niet volledig is, en dat, naar hij hoopt, spoedig
volgen zal. Ik hoop dat niet alleen dat deel, maar ook de Brieven van Hadewych met be-
kwame spoed door hem zullen worden heruitgegeven. Zijn verklaringen en vondsten be-
treffen een figuur en een arbeid die in de geschiedenis van onze literatuur en ons geestesle-
ven te lang schetsmatig en oppervlakkig werden aangeduid. De waarde van Hadewych, als
die van welk dichter ook, ligt niet in de soort van haar denkbeelden en beelden. Iedere be-
gijn kon ze met haar deelen. Maar ze ligt in haar beleeven en uitdrukken.
Zij was een groot menschekind, bovendien dichter en kunstenaar. Als zoodanig moet ze
erkend en verstaan worden. Dat tusschen twaalf- en dertienhonderd nederlandsch proza
als het hare geschreven werd, is voor de nederlandsche stam waardevoller dan de omwen-
teling van Dertig.17

16 In de geschreven versie staat in plaats van ‘de bewerker’ ‘de wijze pater Van Mierlo’. 
17 Verwey bedoelt hier de Belgische opstand uit 1830. De vergelijking is niet willekeurig: Van Mierlo was een
felle vechter voor Vlaanderen.
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Ik duid hiermee het gezichtspunt aan van waaruit ik wenschte dat aan onze universiteiten 
– voor zoover onze letterkunde er nog onderwezen wordt – deze oudste dichteres be-
schouwd mocht worden.

Noordwijk-aan-Zee Albert Verwey
April, 192418

1.3.3 Verweys commentaar
In zijn bespreking wijst Verwey op de grote betekenis van Van Mierlo’s Algemeene
beschouwingen en diens aanwijzingen over Enkele bijzondere leerstukken. De be-
treffende hoofdstukken bieden nieuwe inzichten in Hadewijch en haar werk, dat
nu ‘in allen deele de moeielijkheid verliest die het niet alleen voor leeken, maar ook
voor grondige kenners van het middel-nederlandsch bezeten heeft.’ Nadrukkelijk
spreekt Verwey de hoop uit dat het deel waar de schrijver in zijn Woord vooraf naar
verwijst, spoedig zal volgen. Mogelijk wijst hij zo expliciet op de relevantie van het
tweede deel om Van Mierlo ook op die manier een argument voor zijn uitgever te
bezorgen. 

Naast alle loftuitingen plaatst Verwey één kanttekening bij het werk: Van Mierlo
blijft maar aarzelen en verklaart niet vanuit ‘zekerheid’. Soms leidt dat ertoe ‘dat de
bekommering van de commentator onnodig een wolk werpt over het licht waarin
de lezer dit visioen aanschouwen kan,’ bijvoorbeeld bij de bespreking van het elfde
visioen. Signaleert Verwey echt een probleem of wijst hij juist op Van Mierlo’s we-
tenschappelijke integriteit, zinspelend op een passage uit Hadewijchs zeventiende
strofische gedicht: ‘Want ic sach ene lichte wolke opgaen / Ouer alle swerke so sco-
ne ghedaen / Ic waende met volre weelden saen / Vri spelen in die sonne’ (vs. 37-
39)? 

In het vervolg van het artikel vertelt Verwey voornamelijk wat hij zelf over Ha-
dewijch denkt. Om haar goed te begrijpen, moeten haar teksten achtereenvolgens
op drie manieren gelezen worden. De eerste is vanuit algemene kennis, die men no-
dig heeft bij het lezen van elke tekst, de tweede zou ik de benadering van de weten-
schapper willen noemen. Deze bestudeert de achtergrond en de cultuur waaruit de
teksten voortkomen en verdiept zich in het taaleigen dat daarbij hoort. De derde
benadering is die van de dichter. Vanuit die benadering ziet Verwey Hadewijch als
een hartstochtelijke vrouw, die ‘in haar schrijven haar gebaren overbrengt en aan-
neemt dat wending en toonval de waarheid van haar denken ook dan uitdrukken als
men door het narekenen van haar woorden in het duister blijft’. Een jaar later, bij
zijn oratie aan de Leidse universiteit, zou Verwey deze manier van lezen aldus toe-
lichten:19 als ‘de aandacht eenmaal op het werk gericht is en de geest door de moge-

18 In het handschrift staat onder de tekst: ‘Waarde de Bock, Ik heb dit stukje vandaag geschreven en stuur het
maar dadelijk – in klad nog wel – omdat ik plaatsing in het Meinr. toch voor Van Mierlo zeer op prijs zou stellen.
(…) Hart. gegr. a.v.’
19 Albert Verwey, Van Jacques Perk tot nu, rede ter aanvaarding van het hoogleeraars-ambt aan de universi-
teit te Leiden op 14 jan. 1925. Santpoort 1925.
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lijkheid van onderscheiding aan dit beginnende zien kan deelnemen, boeit men
hem verder door die karakterizeering. Dan, weliswaar, moet men zich in acht ne-
men dat de karakterizeering niet voor het werk zelf in de plaats zal treden. (…)’ Pas
daarna ontstaat het besef van kompositie en stijl, bouw en vormkarakter van het
werk. En ‘in dit laatste element, het vormkarakter, komt het zeer bizondere, het
stemmingsmoment van de kunstenaar, de kleur en de klank van zijn gevoel, saam
met iets algemeen-menschelijks, de gevoelsbeweging die door ieder verstaan kan
worden.’ 

Voor Verwey werd Hadewijchs werk niet alleen door de inhoud, maar vooral
ook door het vormkarakter ervan duidelijk.20 Een soortgelijke opmerking maakte
hij al over Hadewijchs proza in de eerste versie van zijn inleiding tot De vizioenen
van Hadewijch. Het betreft hier een alinea die hij uit de definitieve versie geschrapt
heeft: ‘(…) daarentegen heb ik mij zoo min mogelijk verwijderd van Hadewijchs
zinsbouw. Deze drukt eigenlijk haar gebaren uit, de bewegingen van haar ziel die
haar lichaam is. Ook heb ik niet waar de zin moeilijk is gepoogd hem door om-
schrijvende woorden te verhelderen. Iedere moeilijkheid in Hadewich wordt nog
het best begrepen wanneer men naar haar toonval luistert, niet wanneer men haar
woorden door toegevoegde verklaringen nadruk en klemtoon ontneemt. (…).’21

De mystieke en theologische achtergrond van Hadewijch waren voor Verwey
slechts een kader van waaruit de dichter Hadewijch sprak. Deze visie op de gedich-
ten en de persoon van Hadewijch, zullen we vanaf het verschijnen van deze recensie
steeds bij hem terug vinden. In deze recensie zei hij dat aldus: ‘De waarde van Ha-
dewych, als die van welke dichter ook, ligt niet in de soort van haar denkbeelden en
beelden. Iedere begijn kon ze met haar deelen. Maar ze ligt in haar beleeven en uit-
drukken. Zij was een groot menschekind, bovendien dichter en kunstenaar. Als
zoodanig moet ze erkend en verstaan worden.’ 

Mijns inziens wordt hier het verschil tussen Van Mierlo en Verwey duidelijk.
Van Mierlo bezag Hadewijch in zijn studie op de eerste plaats als mystica, vanuit
een visie op de middeleeuwen waarin de theologie een belangrijke rol speelt. Bin-
nen de christelijke traditie streefde zij naar eenwording met haar God en van dat
streven getuigde zij, maar die mystica gaf extra glans aan haar geschriften met haar
kunstenaarschap en daarom noemde Van Mierlo Hadewijch in verschillende publi-
caties de belangrijkste dichteres van de Middelnederlandse letterkunde. Verwey
draait het echter om: hij zag Hadewijch op de eerste plaats als dichter. Een dichter
was voor hem iemand die het Leven, het Onbenoembare vorm kon geven. Ieder
mens was in feite wel in staat om het Onbenoembare te ervaren, maar alleen de
dichter kon het verwoorden. Daarom lag voor Verwey de grootheid van Hadewijch
in haar dichterschap, waartoe de mystiek alleen maar een opstap bood. 

20 Daarom kon Verwey ook zeggen dat Hadewijchs werk door de studie van Van Mierlo ‘in allen deele de
moeielijkheid verliest’. Hij bedoelde niet dat alle problemen in verband met woordbetekenis en mystiek taalge-
bruik nu opgelost waren, maar dat nu de aard en het genre van de tekst duidelijk waren geworden.
21 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 9:22.
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Met de laatste opmerking in zijn bespreking loopt Verwey aan de vooravond van
zijn Leids hoogleraarschap vooruit op dat wat hij tot een van zijn taken als hoogle-
raar zou gaan rekenen: ‘(…) Ik duid hiermee het gezichtspunt aan van waaruit ik
wenschte dat aan onze universiteiten – voor zoover onze letterkunde er nog onder-
wezen wordt – deze oudste dichteres beschouwd mocht worden.’ 

Het boek van Van Mierlo werd gunstig ontvangen onder andere door L. Michels,
C. de Vooys, J. Persyn, W. Mulder en R. Martin.22 Persyn sprak van een ‘modeluit-
gave’ en het enige negatieve commentaar van De Vooys betrof de interpunctie in de
weergave van de oorspronkelijke teksten. Bovendien stelde ook hij dat Van Mierlo
met een bijna angstvallige nauwgezetheid hecht: ‘aan kleinigheden, waarin menig-
een anders overdrijving zou zien.’ Dit lijkt dezelfde twijfel die Verwey signaleerde,
maar het ging de laatste om de toelichting en niet om de tekstuitgave zelf. 

1.3.4 Samenvatting
In deze recensie worden de verschillen tussen Van Mierlo en Verwey duidelijk.
Naar aanleiding van Van Mierlo’s De vizioenen van Hadewijch uit 1924, vertelt
Verwey hoe Hadewijchs werk voor volledig begrip ervan op drie manieren gelezen
moet worden. De laatste fase is die, waarin de dichteres spreekt. Verwey is enthou-
siast over de studie van Van Mierlo, waardoor de leer en de betekenis van de woor-
den van Hadewijch eindelijk duidelijk worden. Maar zo’n wetenschappelijke bena-
dering brengt de lezer niet verder dan de betekenis van die woorden en de mystiek.
Er hoort een dimensie bij: die van de dichter. Voor Verwey was dát in feite waar het
bij Hadewijchs werk om ging. Dat Hadewijchs kunst – ‘haar beleeven en uitdruk-
ken’, volgens Verwey – ‘van groter waarde was dan de denkbeelden en beelden die
iedere begijn met haar kon delen’, zag Van Mierlo ook, maar hij bleef Hadewijch op
de eerste plaats vanuit die traditie van het geloof bekijken en beoordelen. Dat hij
Verweys benadering werkelijk begreep, blijkt bijvoorbeeld uit een schrijven van 30
januari 1922, drie maanden na hun ontmoeting: ‘Voor mij is had. de grootste pro-
zaschrijfster van de mee; een geweldige dichteres, die ’s menschen drang naar ’t ab-
solute, naar God, geweldigst en hartstochtelijkst heeft uitgedrukt in dat opzicht
misschien zoo modern of zoo van alle tijden als de meest moderne onzer dich-
ters.’23 Hier spreekt Van Mierlo kort over Hadewijch als kunstenares. Uit deze re-
censie blijkt dat het Verwey vooral om die aspecten van Hadewijchs werk gaat. 

22 [L.C. Michels], Tijdschrift voorTaal en Letteren 12 (1924), p. 282; C. de Vooys, De nieuwe taalgids 18
(1924), p. 219; Jul[es] Persyn, Boekengids 2 (1924/1925), nr. 796; W. Mulder, Studiën 57, bd.103 (1925), p. 394 en
bd. 105 (1926), p. 158; K.E. (?) Dietsche Warande en Belfort 26 (1926), p. 525; R.M. Martin, Revue d’histoire ecclé-
siastique 24 (1928), p. 457-459.
23 Het betreft hier een getypte brief, formaat A4, die terug te vinden is de drukproef van De Vizioenen van Ha-
dewych in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a9:22.
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1.4 J. Snellen, Hadewych, een bloemlezing uit haar Poëzie en Proza

1.4.1 Inleiding
Op verzoek van M. Uyldert, die redacteur van het Algemeen Handelsblad was,
schreef Albert Verwey een bespreking van Hadewijch, een bloemlezing uit haar
poëzie en proza, door Joh. Snellen. Hij signeerde de recensie die op 17 juni 1933 in
het bijvoegsel van het Handelsblad verscheen, alleen met zijn initialen. Abusieve-
lijk vermeldt M. Hanot in Beginselen van Albert Verweys literaire kritiek het jaar-
tal 1932. Het stuk, dat hieronder volgt, werpt opnieuw licht op Verweys visie van
dat moment op Hadewijch en ook al enigszins op zijn uitvoerige kritiek op de dis-
sertatie van Marie van der Zeyde, een jaar later. 

J. Snellen stelde in 1932 een kleine bloemlezing samen van het werk van Hade-
wijch. Zij had aanvankelijk een uitvoeriger uitgave voor ogen, die bovendien eer-
der had moeten verschijnen, maar ze stuitte op financiële barrières. Aanvankelijk
lukte het haar niet eens tot een kleine publicatie te komen, want ‘de ongunst der tij-
den sinds 1914 maakte zelfs het uitgeven eener bloemlezing onmogelijk’, (p. 38)
maar in 1932 was die bloemlezing dan toch een feit! Het boekje van Snellen begon
met een inleiding van 43 pagina’s. Daarna volgden zeven strofische gedichten van
Hadewijch, een aantal pagina’s met uitspraken uit de brieven en tenslotte opnieuw
een strofisch gedicht. Omdat Albert Verwey ‘door zijn overbrenging in nieuw-
Nederlandsch proza’ volgens Snellen de visioenen al voor iedereen toegankelijk
had gemaakt, nam zij die niet in haar boekje op. Van de Mengeldichten, niet de
‘bloemen’ van Hadewijchs kunst meende zij, vermeldde zij ook alleen maar het be-
staan. 

Naast de strofische gedichten staat een volledige vertaling. Bij de prozafragmen-
ten volgt waar nodig tussen haakjes achter de tekst een suggestie voor een vertaling.
De nummering van de strofische gedichten loopt niet parallel met de nummering
die Van Mierlo in 1912 gebruikte. Het gaat bij Snellen om de strofische gedichten 3,
5, 9, 16, 18, 37, 38 en 41. Maar wat zij 9 noemt is bij Van Mierlo 10, 16 is bij hem 17
en 18 is 19.24

Snellen heeft haar opvattingen over Hadewijchs dichterschap volgens Verwey
overgenomen van G. Kalff, die de eerste was die de schoonheid en de betekenis van
Hadewijchs werk begreep, nadat anderen alleen op het bizarre ervan gewezen had-
den.25 Daarbij richtte men zich echter naar de smaak van de eigen tijd, wat er bij
Snellen toe leidde dat zij Hadewijch uitvoerig ging vergelijken met Henriëtte Ro-
land – Holst. Dat had zij in haar dissertatie uit 190726 ook al voorzichtig gedaan en
M. van der Zeyde zou haar daarin een jaar later volgen. In deze bloemlezing heeft
Snellen: ‘(…) meer licht (heeft) doen vallen op Hadewijch als persoon (het indivi-

24 De afwijkende nummering heeft te maken met de volgorde in de verschillende handschriften.
25 Het gaat hier om Kalffs Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde i, Groningen 1906, p. 41 en ‘Hadewych
en hare poëzie’, in: Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij Nederlandsche Letterkunde. Leiden
1903, p. 56-58.
26 Snellen 1907, p. xi.
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dueele, het groot-vrouwelijke, het algemeen-menschelijke in haar natuur) en als
dichteres dan als mystica’, omdat zij de mystica slecht toegankelijk vond en zich
niet bevoegd achtte over de betekenis van mystiek te schrijven.27 In een eerder arti-
kel, Hadewijch mystica, deed zij dat wel.28

1.4.2 De kritiek van Verwey
Zaterdagavond-bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad, 17 juni 1933
Nieuwe Nederlandsche Boeken

‘Hadewych, een bloemlezing uit haar Poëzie en Proza’, ingeleid en toegelicht door dr. Jo-
hanna Snellen. J. Ploegsma, Zeist.

Mejuffrouw Snellen is haar oude liefde trouw gebleven. Zij was de eerste die door haar
proefschrift van 1907 de Strofische gedichten van Hadewych, ze verklarend en toelich-
tend, toegankelijk maakte voor leeken. Ook wel enigszins voor geleerden, want de eenige
toen bestaande uitgaaf, de in 1875 verschenen diplomatische druk van Heremans en Lede-
ganck, was ook voor kenners van het middelnederlandsch moeilijk verstaanbaar. Drie ja-
ren na haar proefschrift verscheen de uitgaaf van J. van Mierlo Jr., die alweer beter was, en
kon zijn dan de hare, maar die haar niet de roem ontnam de eerste te zijn geweest die ons
Hadewychs gedichten leesbaar maakte. Nadien is zij zo voortgegaan met over die dichte-
res te schrijven. Zoo verscheen, in 1912, van haar hand het opstel Hadewych Mystica in het
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en letterkunde.
De nu in het licht gegeven bloemlezing bevat een tiental gedichten, afgedrukt naar de tekst
van het proefschrift, maar met uitvoeriger, ernaast gestelde verklaringen. Op een enkele
plaats van de tekst heeft zij zoodoende een lezing laten staan, waartegen men bezwaar zou
willen maken. Zoo op blz. 48 waar ‘scat’ beter door ‘stat’ vervangen ware, niet alleen om-
dat Van Mierlo nadrukkelijk voor dat woord opkomt, maar ook omdat het rijm ‘scat’ even
verder al gebruikt wordt en een dergelijke herhaling niet aannemelijk lijkt. Op een andere
plaats daarentegen is de tekst verbeterd. Zoo op blz. 60 waar ‘verdreven’, klaarblijkelijk te-
recht, want overeenkomstig rijm en zin, door ‘verdreghen’ vervangen is. De handschriften
gaven tot die wijziging geen recht, maar men zou graag zien dat mejuffrouw Snellen nog
op een andere plaats had ingegrepen. Te weten op blz. 3 in de eerste strofe, waar ‘minne’
volgens het rijm ‘mine’ zijn moet – een verbetering die ook op de verklaring van de volgen-
de regel een gunstigen invloed zou hebben gehad.
De verklaringen zijn niet alleen uitvoeriger, maar ook vollediger en beter dan in het proef-
schrift. Verschillende vraagteekens konden nu worden weggenomen, en doorgaans op be-
vredigende wijze. Hier of daar maakt men dan nog een aantekening of stelt men een vraag.
B.v. of op p. 56-57 ‘naghelage’ met ‘nabijliggende dingen’ mag verklaard worden? En of

27 M. van der Zeyde zou dat een jaar later ook zeggen. Wilde Snellen op deze manier de weg effenen voor Van
der Zeyde, die zij immers kende en bijstond bij de totstandkoming van haar proefschrift? Het is opmerkelijk dat
zowel Van der Zeyde als Snellen menen dat zij ‘niet bevoegd zijn’ om over mystiek te schrijven. Dat wordt be-
aamd door bijvoorbeeld A. van Duinkerken in de recensie die hij aan het proefschrift van Van der Zeyde wijdde.
Volgens hem moest je katholiek zijn om Hadewijch ten volle te kunnen begrijpen. 
28 ‘Hadewijch mystica’ verscheen in 1912 in Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 31, p. 114-
170. In hetzelfde tijdschrift schreef zij nog driemaal over Hadewijch: ‘Hadwigiana’ (no. 26, 1907, p. 1-14), ‘Blad-
vulling’ (no. 27, 1908, p. 156) en ‘Hadewijch – Hendrik Mande, merkwaardige overeenkomst’ (no. 38, 1919, p.
307-310). Zij recenseerde de eerste uitgave van Hadewijchs proza door Van Mierlo (in: Museum 16, 1909, p. 370-
373) en zou in 1934 ook een recensie schrijven naar aanleiding van de dissertatie van Van der Zeyde over Hade-
wijch.
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het vers: ‘Dien minne doet suete al syn bedwanc’ ( p.78) wel zeggen wil: ‘Dien de minne al
zijn nood verzoet’?
Behalve de brieven heeft mej. Snellen ook nog enkele zinsneden uit Hadewychs Brieven
afgedrukt, en de heele verzameling vooraf doen gaan door een Inleiding. Behalve zakelijke
gegevens bevat deze laatste ook een opvatting van Hadewychs dichterschap, dezelfde die
we uit het proefschrift kennen en die van prof. Kalff afstamt. Aanhangers van deze opvat-
ting trachten minder in het wezen van deze dichteres door te dringen dan dat zij zich ver-
heugen als zij in haar werk het een en ander aantreffen van wat zij, naar den smaak van hun
tijd, dichterlijk noemen. Zoo kon vroeger, en kan nu, mej. Snellen er toe komen Ha-
dewych te vergelijken met Henriëtte Roland Holst. Dergelijke vergelijkingen zijn altijd
bedenkelijk. Zoo min als men Jozef Israëls goed doet door hem naast Rembrandt, of
Wordsworth door hem naast Milton te plaatsen, zoo min bewijst men mevrouw Holst een
dienst als men haar naast Hadewych stelt. In het algemeen is de poging die dertiende-
eeuwsche in onzen zin te ‘vermenschelijken’, haar natuurgevoel en natuurlijke gevoelens
toe te schrijven, verkeerd. Van de hoogte van haar metafysische conflicten zag zij de na-
tuur als heel wat minder belangrijk dan wij haar zien. Ook was de vorm van haar gedicht,
het einde van een lange ontwikkeling, die in Zuid-Frankrijk begonnen was, maar haar uit
Duitschland toekwam, vrijwel het omgekeerde van de uit alle traditie losgemaakte vers-
vormen die men in onzen tijd is gaan bewonderen. Een ‘modern’ mensch was zij in geenen
deele en wij zullen wijs doen haar niet tezeer met onze zintuigen of met onze gezellige
sympathieen te willen benaderen, maar het alleen te beproeven met een geest, die verwant
aan de hare, maar dan wellicht ook vreemd is aan dien van onzen tijd. v.

1.4.3 Verweys commentaar
Verwey volgt in zijn recensie de indeling van de te bespreken bloemlezing. Eerst
behandelt hij wat hij noemt ‘de zakelijke gegevens’ en vervolgens Snellens opvat-
ting over Hadewijchs dichterschap. Over de compositie van het boek, de keuze van
de teksten en de wijze van annoteren en uitgeven, laat hij zich niet uit. Wel merkt
hij op dat een aantal lastige passages in deze uitgave beter verklaard worden dan in
Snellens dissertatie en dat illustreert hij met enkele voorbeelden. 

In Snellens dissertatie worden de strofische gedichten van Hadewijch toeganke-
lijk gemaakt voor leken en ook wel ‘enigszins voor geleerden’, want Hadewijchs
werk in de uitgave van Heremans en Ledeganck, in 1907 de nog enige uitgave daar-
van, was zelfs voor mediëvisten nog vaak moeilijk te lezen. Verwey gaat er impliciet
van uit dat Snellen haar dissertatie, de daarna volgende artikelen en deze bloemle-
zing voor eenzelfde publiek schreef, maar Snellen zelf schrijft dat deze uitgave be-
doeld is voor lezers die zijn ‘verbonden door ware liefde voor poëzie en gevoel
voor mystiek’, wat zij een absolute voorwaarde vindt om Hadewijch te kunnen be-
grijpen. Het lijkt of zij bij deze bloemlezing een wetenschappelijke benadering wat
terzijde heeft geschoven. 

Verwey noemt Hadewijch in de inleiding van zijn recensie ‘die dichteres’. Ook
Snellen noemt in de inleiding van dit werk Hadewijch dichteres en vermeldt daarbij
dat zij niet spreekt over Hadewijch als mystica.29 Zowel Verwey als zijzelf maken

29 Liederen van Hadewijch, p. vi; Hadewijch, een bloemlezing, p. 40.
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met respect melding van de studies van Van Mierlo. Snellen wijst daarbij op Van
Mierlo’s ‘onwrikbaar wetenschappelijken grondslag, van rechtzinnig Katholiek
standpunt uit’ (p. 10) en is zich ervan bewust dat Van Mierlo Hadewijch vanuit een
ander uitgangspunt bestudeert dan zijzelf. We zagen dat voor Verwey die verschil-
lende benaderingswijzen in elkaars verlengde lagen.

Met de benadering van Hadewijch als dichteres, zonder daarbij grondig aandacht
te schenken aan haar culturele bagage, brengt Snellen Hadewijch op het niveau van
dichters van haar eigen tijd als H. Gorter, H. Roland Holst en P.C. Boutens. In
deze kritiek richt Verwey zich dan ook op de manier waarop Snellen Hadewijchs
dichterschap uitlegt en hij stelt dat de vorm van Hadewijchs gedichten vrijwel om-
gekeerd is aan de ‘uit alle traditie losgemaakte versvormen’ die men in zijn eigen tijd
is gaan bewonderen. Hadewijch maakte zich namelijk niet vrij van vaste vormen,
maar zocht een eigen vorm binnen de traditie, stelt Verwey, terwijl Snellen, als leer-
ling van G. Kalff, opgetogen was als zij in Hadewijchs werk iets aantrof dat naar de
smaak van haar eigen tijd dichterlijk genoemd kon worden. Dat belette haar in het
wezen van Hadewijchs werk doordringen. 

Snellen stelt in haar bloemlezing dat Kalff de eerste wetenschappelijke letterkun-
dige was ‘die de schoonheid van Hadewijchs werk heeft gevoeld (…), nadat vroeger
vooral op het zonderlinge daarvan was gewezen.’ (p. 41). Daarmee bedoelt ze niet
dat Kalff voorbij ging aan de betekenis van de teksten van Hadewijch in historische
zin, maar dat hij daarnáást ook aandacht vestigde op de artistieke dimensie ervan.
En juist om die dimensie gaat het in Snellens bloemlezing. Maar Verwey was van
mening dat zowel Snellen als Kalff Hadewijchs geestesgesteldheid, en dus haar
dichterschap, niet goed begrepen. Híj bewonderde het werk van Hadewijch omdat
haar dichterschap haar tijdloos maakt temidden van andere onsterfelijke kunste-
naars: Kalff en Snellen plaatsten haar in haar grootheid als mystica in de middeleeu-
wen, waarbij ze op haar werk normen toepasten die vooral opgingen voor proza en
poëzie van het fin de siècle. 

Snellen beschrijft het gemoedsleven van Hadewijch als ‘dat waarin iedere god-
zoekende en dichterlijk gestemde ziel iets van haar eigen wezen, zij het dan ook in
gansch andere openbaring, kan herkennen.’ ‘De strijd die in iedere worsteling om
het vinden van het zelf, de Godheid, het ideale wordt gestreden, in alle tijden, bij
alle volken; die onafscheidelijk is van ieder streven naar het hoogste, nooit bereikte,
toch altijd weer met brandend verlangen begeerde; die ondanks voortdurende te-
leurstelling altijd weer opnieuw wordt gevoerd, is ook de strijd van Hadewijch ge-
weest.’ (p. 5). En die strijd is nog steeds actueel, vindt Snellen, die in haar omgeving
een sterke opleving van het godsverlangen, vooral bij jongeren, signaleert. Hier ligt
opnieuw een verschil tussen haar en de dichter Verwey. Snellen ziet Hadewijchs
hartstocht als een godsverlangen dat van alle tijden is, maar Verwey ziet de harts-
tocht van Hadewijch niet als een godsverlangen. Bovendien gaat het zijns inziens
niet om het object van het verlangen of van de hartstocht, maar om de hartstocht
zelf, die zich weliswaar binnen een bepaalde traditie ontwikkelde, maar toch te
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groot was om in algemeen menselijke termen of binnen een bepaalde stroming ge-
duid te worden. Dat kon alleen maar door geesten die verwant waren aan de hare:
de dichters. Verweys visie op hartstocht in de middeleeuwen was sinds zijn onuit-
gegeven artikel ‘Over de liefde tot de middeleeuwen’ uit 1894 niet veranderd.30

Als Snellen Hadewijch vervolgens vergelijkt met Henriëtte Roland Holst, vindt
Verwey ook dat bedenkelijk. Je moet meesterwerken uit verschillende periodes
niet naast elkaar hangen. Bovendien moet je ‘“die dertiende-eeuwsche” niet “ver-
menschelijken” en haar natuurgevoel en natuurlijke gevoelens toeschrijven. Je kunt
haar alleen maar benaderen met een geest, verwant aan de hare (en wellicht vreemd
aan de onze).’ Ik wil eerst de laatste twee punten toelichten en vervolgens de verge-
lijking tussen Hadewijch en Henriëtte Roland Holst nader bekijken.

1. ‘Van de hoogte van haar metafysische conflicten zag zij de natuur als heel wat
minder belangrijk dan wij haar zien,’ schrijft Snellen. Zij stelt dat Hadewijch beel-
den uit de natuur als stemmingsbeelden in haar werk laat terugkomen, vaak als te-
genstelling tot haar innerlijk leven. Verwey meent dat een dergelijke beschrijving
niet bij het denken van de middeleeuwer hoort. De schrijver uit zijn eigen tijd legt
zijn gevoel en dat wat hij in de natuur aantreft mogelijk in elkaars verlengde, maar
Hadewijch gebruikt de natuur op een ander plan, namelijk als allegorie. Daarbij
denkt Verwey mogelijk aan Van Mierlo die in zijn brief uit 1922 de visioenen
‘prachtige uitbeeldingen’ noemde. Hij bekritiseert Snellen wanneer zij met betrek-
king tot Hadewijch spreekt over ‘natuurlijke gevoelens’, ‘een psychologische bena-
dering’ en over de mogelijkheid haar te ‘vermenschelijken’.31

Snellen wijst erop dat Hadewijchs gemoedstoestand, zoals die uit haar geschrif-
ten naar voren komt, interessant zouden kunnen zijn voor een zenuwarts, dat Ha-
dewijchs gestel moet hebben geleden onder het extatisch schouwen en dat een
eigenaardige overprikkeling daarvan het gevolg kan zijn geweest, waardoor onder
andere de gezonde levenskracht kon worden aangetast. Verwey daarentegen wil
Hadewijch op geen enkele manier als een zenuwpatiënte zien. 

2. ‘Een geest verwant aan de hare’ is bedoeld als tegenstelling tot mensen met ‘ge-
zellige sympathieën’ en ook tot ‘onze zintuigen’. Door de wat spottende onder-
toon in ‘gezellige sympathieën’ lijkt Verwey te suggereren dat Snellen Hadewijch
introduceert bij een theekransje. In werkelijkheid geeft hij aan, dat Snellen de sfeer
in de gedichten van Hadewijch vergelijkt met de sfeer in gedichten van haar eigen
tijd, die zijns inziens echter niets te maken hadden met het dichterschap en de mys-
tiek van Hadewijch. Snellen zet hier volgens Verwey nieuwe mystiek en traditione-
le middeleeuwse mystiek op één lijn, maar als zij in deze bloemlezing over mystiek
spreekt, beperkt Snellen zich bewust, in de veronderstelling daarmee Hadewijch en

30 Zie hoofdstuk 2, paragraaf 2.
31 Vooral op p. 12 en 13 probeert zij de geschriften van Hadewijch te duiden in termen uit de psychiatrie van
haar tijd. 
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‘de waarheid beter te dienen dan door mij te begeven op een gebied, waar ik, als an-
dersdenkende, door de ingewijden als “vremde” zou worden aangezien’ (p. 41).32

Verwey begrijpt dat Snellen probeert Hadewijchs teksten, los van haar mystiek, als
poëzie te lezen. Daarmee slaat zij echter een stap over. Als hij Snellen een vreemde
noemt, bedoelt hij dan ook dat ze zijns inziens eigenlijk niet bevoegd is over Hade-
wijchs dichterschap te spreken.33

3. Snellen vergelijkt Hadewijch met betrekking tot haar schrijfstijl niet alleen met
Henriëtte Roland Holst, maar ook tot tweemaal toe met Hélène Swarth (p. 30 en
35) en impliciet met G. Gezelle (op p. 22-23 citeert zij diens gedicht ‘Het leven is
een krijgsbanier’). De vergelijking met Hélène Swarth komt mogelijk van M. Basse,
die deze vondst in deel ii van zijn studie uitvoerig uitwerkt en daar eindigt met een:
‘Aldus moeten, dunkt ons, Hadewych en Hélène Swarth beide aanstoot geven aan
vrome zielen, hoewel op verschillende wijze. Als Hadewych’s Minne ophoudt zui-
ver geestelijk te zijn, dan wordt ze vleeschelijk; Hélène Swarth’s liefdesuitboeze-
mingen zijn altijd kuisch; maar als ze ophouden zuiver wereldsch te zijn, worden ze
nogal oneerbiedig bijbelsch.’34 De vergelijking met Henriëtte Roland Holst is bij
Snellen veel uitvoeriger dan die met Swarth en Gezelle. Aan de laatste twee besteedt
Verwey dan ook geen aandacht.

Henriëtte Roland Holst was in bepaalde kringen in de jaren dertig bijzonder po-
pulair. Elsbeth Etty beschrijft die populariteit uitvoerig in haar studie Liefde is heel
het leven niet.35 Roland Holst werd niet alleen als dichteres gewaardeerd, maar ook
vanwege haar politieke betrokkenheid. Anders dan bij Swarth en Gezelle vergelijkt
Snellen Hadewijch op de eerste plaats met Henriëtte Roland Holst vanwege haar
denkbeelden. Zij zou die van ‘onze dertiende eeuwse communist (uit Christelijk
beginsel) waarschijnlijk zonder eenig bezwaar kunnen onderschrijven.’ Dan pas
wijst zij op de verwantschap tussen beide dichteressen, die met de diepe ernst en het
onmiddellijk aangrijpende van hun lyrische poëzie beide even ver afstaan van het
dorre van Van Maerlant als de mysticus van den scholasticus. (p. vii-viii). Hun
kunst ontspringt uit dezelfde bron, de mystiek. Niet zozeer de inhoud en vorm van
de gedichten, maar de daaraan ten grondslag liggende idealen en de benadering
daarvan lopen parallel. Deze gedachte loopt door de hele inleiding. Behalve op
grond van zielsgemeenschap vergelijkt Snellen Henriëtte Roland Holst met Hade-
wijch vanwege de ontwikkeling die beiden doormaken en omdat in hun latere werk
vroegere verworvenheden zijn terug te vinden. Beiden, stelt zij, zijn niet louter be-
zig met ‘ijdel woordenspel’. 

32 Snellen promoveerde in 1907 in Leiden en had zich voor haar dissertatie wel in Hadewijchs mystiek ver-
diept, waarin zijn bijvoorbeeld Augustinus en Bernardus herkende, en waaruit zij afleidde dat Hadewijch de Vul-
gaat gebruikte. Toch waagt zij zich 25 jaar later niet meer aan uitleg van mystiek, die alleen vanuit katholieke
theologie echt begrepen kan worden.
33 Cfr. A. Verwey, Het beoordeelen van gedichten, in: Proza IV, p. 229-234.
34 M. Basse, Het aandeel der vrouw in de Nederlandsche letterkunde II. Gent 1921, p. 45. 39 
35 E. Etty, Liefde is een heel leven niet, Henriette Roland Holst 1869-1952. Meppel 1996. 
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Henriëtte Roland Holst heeft zich in bepaalde perioden van haar leven zelf ook
met de oude mystici verwant gevoeld. E. Etty schrijft hoe zij zich geruime tijd vol-
ledig met de Pools-Duitse socialiste Rosa Luxemburg heeft geïdentificeerd: ‘Zo
dichtte ze Luxemburg eigenschappen toe die deze nooit heeft bezeten, (…) maar
die des te meer van toepassing zijn op Henriëtte Roland Holst zelf, of op het beeld
dat ze zich van zichzelf had gevormd. Zo vergeleek zij Rosa met de middeleeuwse
mystieke dichters Hadewych en meester Eckhart, waaraan zij toevoegde dat Rosa’s
beleving van het leven “de extatische verrukking der mystici van alle tijden wel zeer
nabij kwam.”’ (p. 115). In een latere fase legde Roland Holst meer accent op de
overeenkomst tussen zichzelf en de oude mystici. Dat wordt bijvoorbeeld zicht-
baar in de bundel Verzonken grenzen uit 1918, in de cyclus ‘Met nieuwe oogen’ (p.
36) met name in het volgende gedicht:

iii

De nieuwe horizonnen vlogen open;
ik zag de worsteling-van-nu zich ontvouwen,
ik zag de glorie der mannen en vrouwen
in haar, maar enkel door den tijd omdropen

niet door de eeuwigheid. Ik kon niet knoopen
het nieuwe willen aan het oude schouwen,
ik merkte niet d’oneindigheden blauwen
boven ’t getijde van mijn liefde en hopen.

Maar nu is een nieuwe stem opgeklonken
die zegt ‘Leven is drang omhoog, is ’t worden
van god in ons, en daartoe dient dit werk’; –

ik drink als ik in lang niet heb gedronken
en voel mij met een nieuwe kracht omgorden
en weet te bouwen aan een nieuwe kerk.

Henriëtte Roland Holst beschrijft in dit gedicht de antithese tussen ‘het oude schou-
wen’ (de mystiek) en ‘het nieuwe willen’ (het socialisme). ‘De nieuwe kerk’ is een
synthese van beide: de nieuwe gemeenschap die uit het socialisme moest ontstaan. Vol-
gens Snellen treedt zij in het voetspoor van klassieke dichters als Dante, die in hun tijd
eveneens representanten van een nieuwe klasse geweest waren. De vergelijking tus-
sen Hadewijch en H. Roland Holst houdt voor Snellen niet op bij de vorm en de in-
houd van hun werk: ook in achtergrond, doel en ontstaan van beider geschriften zijn
overeenkomsten te vinden. Voor Verwey, die de ontwikkeling van Henriëtte Roland
Holst als beginnend dichteres begeleidde, maar later op voor hem af en toe pijnlijke
wijze meemaakte hoe hun ideeën steeds verder van elkaar verwijderd raakten, was
het moeilijk zich in de vergelijking van Roland Holst met Hadewijch te vinden. 

Dat Verwey onderscheid maakt tussen verschillende manieren waarop men Ha-
dewijchs werk kan beoordelen, zagen we al in zijn recensie over de uitgave van Van
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Mierlo, waar de dichter en de wetenschapper (de literair-historicus en de theoloog)
elkaar ontmoeten. Uit een door L. Custers uitgegeven, niet eerder gepubliceerd ar-
tikel van Verwey onder de titel ‘Gorters Mei’, vermoedelijk uit 1926, blijkt overi-
gens dat Verwey zich de problemen die het lezen van historische gedichten met
zich meebrengt ter dege realiseerde: ‘(…) dat wij het werk tot de historie rekenen
wil enkel zeggen dat wij trachten aftezien van onze persoonlijke bewondering,
voor zoover die beïnvloed werd door voorbijgaande omstandigheden. Ieder nieuw
gedicht, – als het werkelijk iets nieuws brengt – wekt alleen al door zijn nieuwheid
bewondering. Ieder gedicht dat krachtige uitdrukking geeft aan de verlangens van
zijn tijdgenooten wordt alleen daarom al toegejuicht. Als de nieuwheid van de eer-
ste verschijning heeft opgehouden te werken, als de tijdgenooten gestorven zijn, of
zich anders gericht hebben, treedt een andere waardeering in. Men voelt minder de
verrassende werking van zijn indruk, maar beter misschien de standvastige waarde
van het werk in zijn geheel.’36

1.4.4 Andere kritieken
M. van der Zeyde en W. Smit37 hebben Snellens werk ook gerecenseerd. De bespre-
king van Smit in Kroniek der poëzie maakt deel uit een serie van zeven poëziebe-
sprekingen. Bij de zes moderne dichters vond hij weinig nieuws of veelbelovends,
maar Hadewijch vond hij een van de grote dichteressen van onze literatuur. Smit,
die Snellen in zijn bespreking tot tweemaal toe Snellers noemt, vindt de inleiding
van haar bloemlezing onvolledig. Hij mist de strijd over de vraag wie Hadewijch
was en had ook graag wat meer informatie gekregen over de historische achter-
grond van de teksten. De keuze van de gedichten en de manier waarop ze zijn uitge-
geven juicht hij toe, maar de wijze waarop de fragmenten van de brieven van Hade-
wijch geannoteerd zijn, leidt hem af van de tekst, temeer daar hij lang niet alle
toelichting nodig vindt. Bij het lezen van Hadewijchs gedichten vallen de eeuwen
weg, stelt hij, en ook het verschil tussen protestantisme en katholicisme. Wat over-
blijft is de eeuwige kern van het christendom: liefde, overgave en geloof. 

Van der Zeydes commentaar ligt in het verlengde van dat van W. Smit. Om te be-
ginnen noemt zij de uitgaven die tot op dat moment van Hadewijchs geschriften
bestaan (waarbij die van de visioenen van Hadewijch door Verwey ontbreekt, maar
die noemt Snellen zelf op p. 19) en zij constateert dat het boekje in een behoefte
voorziet, omdat de bestaande studies erg moeilijk toegankelijk zijn. Snellens inlei-
ding vindt zij uitstekend, al stelt ze dat het in feite onmogelijk is een populaire uit-
gave van Hadewijchs werk te leveren, omdat het wetenschappelijk onderzoek er-
naar nog in de kinderschoenen staat. Zij wijst erop dat over Hadewijch, haar
leefwereld en haar achtergrond weinig bekend is. Van Mierlo heeft de visioenen en
de liederen weliswaar theologisch verklaard, maar er is vanuit psychologische of li-

36 Custers 1995, p. 415.
37 M. van de Zeyde in de Nieuwe Taalgids 27, 1933, p. 92-94; W.A.P. Smit in Stemmen des tijds 22, 1933, p. 72-75.
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teraire invalshoek nog nauwelijks naar gekeken. Ongetwijfeld dacht zij hierbij aan
haar eigen op handen zijnde promotie. 

Snellen maakte volgens Van der Zeyde een goede keuze uit de teksten van Hade-
wijch, maar de wijze waarop de prozafragmenten worden toegelicht, met vertalin-
gen tussen haakjes achter de middeleeuwse tekst, vindt ook zij erg storend. Hoewel
er meningsverschillen over tekst, interpunctie en interpretatie tussen J. Snellen en
Van Mierlo bestaan, is het boekje van Snellen een zeer bruikbare bloemlezing, die
zij van harte aanbeveelt. 

1.4.5 Samenvatting
In ruim veertig pagina’s heeft Snellen een inleiding gegeven bij een aantal door haar
geselecteerde en geannoteerde teksten van Hadewijch. Zij wilde vooral naar Hade-
wijch als kunstenaar kijken en liet de mystiek voor zover mogelijk buiten beschou-
wing. Verwey begreep dat, hoewel hij Hadewijchs dichterschap anders waardeerde
dan Snellen. Hij stemde in met de keuze van de teksten, maar had aanmerkingen op
de inleiding. Snellen beoordeelde Hadewijch zijns inziens vanuit persoonlijke be-
wondering en werkte teveel met normen voor eigentijdse poëzie ten koste van de
historische Hadewijch. Daardoor kwam zij niet toe aan het wezen van de dichteres. 

Zij gebruikte de poëzie van Henriëtte Roland Holst om Hadewijchs werk te ver-
duidelijken. Verwey vond die vergelijking niet terecht. Snellen en Verwey verschil-
len van mening over de vraag waarin de grootheid van Hadewijch ligt, omdat zij haar
dichterschap, haar hartstocht en haar verlangen op verschillende wijzen uitleggen.
Voor Verwey besprak Snellen Hadewijchs werk alsof het geschreven was door een
dichter die in de traditie van Tachtig ‘kunst van anarchie en ontbinding’ maakte.38

1.5 M. van der Zeyde, Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster

1.5.1 Inleiding
Marie van der Zeyde promoveerde in 1934 bij C. de Vooys in Utrecht met de disser-
tatie Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster.39 Het proefschrift leidde
tot een heftige polemiek tussen de Hadewijchkenners van die tijd. Om de rol van
Verwey in dit debat duidelijk te maken, zal ik eerst Van der Zeydes proefschrift be-
spreken. Vervolgens wil ik ingaan op de recensie van Verwey, waarna ik voorafgaand
aan de conclusie, ook een aantal andere besprekingen van de studie van Van der Zey-
de van commentaar zal voorzien. De reacties van Van Mierlo zijn daarbij het belang-
rijkste. Verwey, die als eerste het proefschrift recenseerde,40 voorzag hoe deze op Van
der Zeydes studie zou reageren en lijkt het in zijn artikel bij voorbaat al voor hem op

38 De richting van de hedendaagse poëzie. In Proza II. Amsterdam 1921, p. 47.
39 Groningen/Batavia/Den Haag 1934. 
40 Deze recensie werd in 1956, voorzien van aantekeningen over de geschriften die Verwey aan Hadewijch
heeft gewijd, opnieuw uitgegeven door Mea Nijland-Verwey in de bundel Albert Verwey. Keuze uit het Proza
van zijn Hoogleraarstijd (1925-1935). Zwolle 1956, p. 60-68.
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te nemen. Van Mierlo heeft de recensie van Verwey ook in die zin uitgelegd, getuige
de brief die hij hem op 21 juli 1934 schreef en die begint met de volgende zin: ‘Ik moet
U van harte bedanken om Uw recensie van het werk van Jf. Van der Zeyde. Dat U
me daarin heeft willen verdedigen tegen onbezonnen en hoogst onrechtvaardige aan-
vallen heeft me aangenaam getroffen.’Aan deze controverse tussen Van Mierlo en
Van der Zeyde is eerder aandacht besteed door G. Warnar.41

Van der Zeyde promoveerde ‘cum laude’. Haar dissertatie werd geprezen om het
taalgebruik42 en genomineerd voor de Wijnaendts Franckenprijs,43 maar J. van
Mierlo sprak er in maar liefst twee artikelen een vernietigend oordeel over uit.44

Verwey schreef zijn recensie op verzoek van C. de Vooys. Het had misschien
meer voor de hand gelegen als De Vooys Van Mierlo zelf, de enige die zich destijds
op het gebied van Middelnederlandse geestelijke letterkunde met hem kon meten,
had uitgenodigd. Maar de verhouding tussen Van Mierlo en De Vooys was gespan-
nen en bovendien benaderde Van Mierlo zijn thema’s steeds vanuit een katholieke
invalshoek terwijl De Vooys zijn wetenschappelijk werk op een veel bredere cultu-
rele leest had geschoeid. Ongetwijfeld begreep De Vooys dat Van Mierlo zich nooit
zou kunnen vinden in de benadering van Van der Zeyde. Hij heeft Verwey dan ook
tweemaal schriftelijk benaderd, hoewel Joh. Snellen al had aangeboden de recensie
te schrijven. De Vooys stelde in zijn brief dat Verwey kritischer zou zijn dan Snel-
len.45 Mogelijk hoopte hij echter vooral op diens enthousiasme omdat het hier een
studie betrof waarin het dichterschap van Hadewijch uitgebreid aan de orde kwam.
Verwey had immers én in zijn poëzie én in zijn inleiding op zijn vertaling van haar
visioenen de nadruk op Hadewijchs dichterschap gelegd. Een andere reden die
Snellen waarschijnlijk minder geschikt maakte om de dissertatie te recenseren, was
dat zij medebegeleidster van deze promotie was. 

41 G. Warnar in W. van Anrooij, D. Hogenelst en G. Warnar, Der Vaderen boek, beoefenaren van de studie der
Middelnederlandse letterkunde, Amsterdam 2003. In het hoofdstuk Van Mierlo (1878-1958) en de anderen
(p.179-193) gaat hij in op de controverse tussen De Vooys en Van Mierlo, o.a. op p. 192. Daarbij spreekt hij van
een ‘koude oorlog’ die van twee kanten kwam.
42 Naar aanleiding hiervan vertelt H. Werkman dat de visie van Van der Zeyde op mystiek ‘botste met wat de
rooms-katholieke kerk daarvan vond. De Hadewijchkenner pater Van Mierlo, een in de neerlandistiek gezagheb-
bende jezuïet haalde fel naar haar uit. Marie trok het zich hevig aan. Het duurde jaren voordat ze ertoe kwam
weer iets wetenschappelijk-creatiefs te schrijven.’ In Uren uit het leven van Ida Gerhardt. Baarn 1997, p. 73. Het-
zelfde vermeldt R. Bomhoff-van Rhijn in Tijd en taak, 14 april 1990. 
43 In Omzien in verwondering I, herinneringen van Annie Romein-Verschoor, naar aanleiding van de bekro-
ning van Romeins boek Vrouwenspiegel, Amsterdam, 1971 p. 271, schrijft Romein-Verschoor: ‘De Leidse maat-
schappij voor Letterkunde had het (boek Vrouwenspiegel. AvD) intussen de Wijnaendts Franckenprijs toege-
kend, ik moet erbij zeggen op de minder elegante manier waarmee deze organisatie wel meer ergernis heeft
gewekt. Ze publiceerde namelijk een juryrapport waarin breedvoerig werd uiteengezet dat er drie werken voor de
prijs in aanmerking waren gekomen: Ter Braaks Politicus zonder partij, de dissertatie van Marie van der Zeyden
over Hadewych en mijn boekje (…).’ Romein-Verschoor schrijft consequent ‘Van der Zeyden’.
44 In Studiën: godsdienst,wetenschap, letteren, deel 121, 1934, p. 269-273 en in Verslagen en Mededeelingen der
koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1934, p. 141-183.
45 Dit is terug te vinden in de correspondentie tussen Verwey en De Vooys. De brieven zijn afgedrukt in de bij-
lage van deze studie.
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1.5.2 Inhoud van de dissertatie van Van der Zeyde
Van der Zeydes dissertatie bestaat uit twee delen, die worden voorafgegaan door
een inleiding Ter oriëntering. De titel, Hadewijch, een studie over de mens en de
schrijfster, geeft het al aan: Van der Zeyde wilde Hadewijch als mens en als schrijf-
ster bestuderen. Hadewijchs geloof neemt in het proefschrift dan ook geen centrale
plaats in, want haar religiositeit wordt alleen in verband met haar ontwikkeling en
haar schrijven besproken. 

Het eerste deel van de studie gaat over de mens Hadewijch. Er wordt aandacht
besteed aan Hadewijchs als religieuze figuur, aan de wereld om haar heen, de hoof-
se cultuur en de manier waarop zij de natuur beleefde. Het is vooral dit deel van het
proefschrift dat door critici zwaar onder vuur is genomen. In het tweede deel treedt
de schrijfster Hadewijch voor het voetlicht. Achtereenvolgens worden authentici-
teit en chronologie, het karakter van Hadewijchs kunst en van haar stijl, invloed
van ouder proza op Hadewijchs Brieven en Vizioenen, bronnen tot het verstaan
van Hadewijchs liederen en het verstaan van Hadewijchs lyriek in gelijknamige
hoofdstukken besproken. 

Dat Marie van der Zeyde haar aandacht richtte op de mens en de kunstenaar Hade-
wijch was niet bedoeld om Hadewijch als mystica te negeren, maar om een aantal as-
pecten van haar werk los van elkaar te bestuderen en vervolgens weer samen te bren-
gen tot beter begrip ervan. Op die manier wilde zij bestaande onderzoeken aanvullen
en vanuit die visie kwam zij tot een aantal opmerkelijke uitspraken met betrekking tot
(1) het verlangen bij Hadewijch, (2) Hadewijch als rechtzinnig gelovige, (3) de ‘echt-
heid’ van de visioenen, (4) de psychologie van Hadewijch, (5) de authenticiteit van en-
kele teksten, (6) de dubbelbetekenis en gedachtensprong als sleutel tot Hadewijchs
teksten, (7) de verwantschap (in navolging van Joh. Snellen) tussen Hadewijch en
eigentijdse dichters en (8) de natuur in het werk van Hadewijch. Ook zij wilde (9) de
visioenen van Hadewijch als poëzie zien. Deze punten wil ik toelichten.

1) Men moet, meent Van der Zeyde, Hadewijch niet van een christelijk46 standpunt
benaderen en haar niet op de eerste plaats als een representant van het christendom
of van het katholicisme zien. Centraal is voor haar: ‘het grote verlangen’, het verlan-
gen juist gróte zielen eigen, om uit te breken uit de begrenzingen van het kleine ik,
zich op te offeren, op te gaan en onder te gaan in het meer-dan-ik (p. 19). Dat is het
wat Hadewijch drijft: het ‘onghedueren’, het ondraaglik bekneld worden door eigen
begrenzingen, de hunkering, door geen enkele vervulling bevredigd, de worsteling
om overwonnen te worden, – de eeuwige honger, die honger naar het Eeuwige is.’47

46 Van der Zeyde gebruikt de woorden ‘christelijk’ en ‘katholiek’ door elkaar.
47 P. 19. R. Faesen wijst er in Begeerte in het werk Hadewijch (Leuven 2000, p. 9) op dat Van der Zeyde het re-
ligieuze niet echt consequent uitsluit door spreken over ‘honger naar het Eeuwige’. M.i. gaat het vaak niet zozeer
om religieus tegenover niet-religieus, maar om christelijk tegenover niet-christelijk (zelf gebruikt Van der Zeyde
het woord ‘heidens’, bijvoorbeeld op p. 19) als Van der Zeyde stelt dat het grote verlangen (zij gebruikt er ook de
term ook ‘metafysisch’ – p. 19 – voor) religieus kán zijn, maar dat dat niet hoeft. 
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Het gaat daarbij om een metafysisch verlangen dat van alle mensen en van alle tijden
is, maar dat het meest waardevol wordt als het zich op geestelijke waarden richt. Bij
Hadewijch krijgt het vorm in taal en symbolen die bij het christelijk geloof horen. Te-
gelijk echter ontkoppelt Van der Zeyde Hadewijchs mystiek van de christelijke re-
ligie, die zij wel ziet als een systeem om mystieke ervaringen in te verwoorden, maar
zeker niet als het enige systeem waarin dat kan. Zij legt nadruk op de onvervulbaar-
heid van het verlangen en verschilt hierin met Van Mierlo, die Hadewijchs verlangen
meer ziet als een stadium voorafgaand aan de vervulling ervan.

2) Hadewijch moet dan ook niet in de eerste plaats worden gezien als iemand die
aan de katholieke norm beantwoordt. Ook al houdt zij alles voor waar wat de ka-
tholieke kerk leert, dan nog is haar religieus leven niet naar katholiek model gesne-
den. Christus mag alles voor haar betekenen, maar dat wil niet zeggen dat het gaat
om de historische Christus of de Christus van de geloofsleer. Hadewijch houdt
zich niet met de geloofsleer bezig, evenmin als met het drama van de zondeval en de
verlossing, de menswording, Maria of de duivel. Haar religiositeit is volgens Van
der Zeyde een: ‘gevoelsmonisme zonder dat een doordachte monistische wereldbe-
schouwing daaraan beantwoordt’ en het feit dat Hadewijch zich als een uitverkore-
ne ziet, is voor Van der Zeyde voldoende theoretische rechtvaardiging voor haar
geschriften en uitspraken. Dat Van Mierlo graag zou zien dat Hadewijch, die hij
ook als kunstenares waardeerde, een katholieke geest was, kan ze begrijpen, maar
‘een dergelijke, volkomen respectabele wens mag toch nooit de onbevangen kijk op
de feiten en de objectieve voorstelling van zaken beïnvloeden.’ Of Hadewijch in
dogmatisch opzicht binnen de grenzen van de kerk gebleven is, is bovendien niet
van belang om de mens Hadewijch te begrijpen. En vooral om dat laatste was het
haar te doen. 

3) Van der Zeyde erkent het exclusieve verband tussen mystica en mystieke tekst,
maar gaat er van uit dat niet elk geschrift van een mysticus per definitie mystiek is.
Hoewel zij zich realiseert dat het visioen een literair genre is, laat zij het epische ‘ik’
van Hadewijch samenvallen met de persoon Hadewijch en stelt: ‘Hadewijchs zoge-
naamde visioenen zijn zuiver geestelike ervaringen, waarvoor het zintuigelike maar
een onvolkomen aanduiding is’. Hadewijch gebruikte dus een literair genre om
vorm te geven aan geestelijke ervaringen. Het beste bewijs voor het visionaire ka-
rakter ervan, meent Van der Zeyde, is het rommelige en duistere van de teksten. 

4) Van der Zeyde was geïnteresseerd in psychologie.48 Zij kende bijvoorbeeld de
studies van de psychoanalyticus en parapsycholoog W. Tenhaeff, die meende dat er
in een mens goddelijke vermogens of transcendentale krachten kunnen leven. Voor
Van der Zeyde was Hadewijch zo iemand. Daarmee nam zij stelling tegen mensen
als Te Winkel en vooral Prinsen, die Hadewijch eerder als psychiatrische patiënt
zagen. Het was immers Prinsen, die over haar schreef: ‘Zoo leeft deze vrouw, ge-

48 Dat blijkt uit de literatuuropgave bij haar proefschrift. Zie over Tenhaeff o.a.: Ilse Bulhof, Freud en Neder-
land, de interpretatie en invloed van zijn ideeën, Baarn 1983. 
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heel beheerscht door haar gevoel, in Dionysischen waanzin, waarbij zij de rede wel
te hulp roept, doch niet om tot een harmonisch inzicht te komen, om evenwicht te
krijgen. (…)’49 Van der Zeyde stelt evenwel ook: ‘Niets geeft ons toch ook het
recht, aan te nemen dat Hadewijch geheel vrij was van patologiese trekken, al vin-
den we in haar geschriften weinig dat in die richting wijst. Het ongezonde ont-
breekt bijna in geen heiligenbiografie’ (p. 44). ‘In Lied xvii 42 speelt Hadewijch een
ogenblik met de zelfmoord-gedachte. Zij zegt het niet met zovele woorden, maar
een andere aannemelike verklaring is van de plaats niet te geven’, meent zij (p. 48). 

5) Een aantal aan Hadewijch toegeschreven teksten zijn niet van haar, o.a. de zg.
10de, 15de en 28ste brief, evenals de 1ste, 2e, 10e en 15e Rijmbrief, stelt Van der Zeyde.
Hiervoor heeft ze verschillende argumenten, met betrekking tot rijm, diepte, stijl
en opzet.

6) De sleutel tot het begrijpen van Hadewijchs gedichten is voor Van der Zeyde een
wijze van associëren die zij ‘dubbelbetekenis en gedachtesprong’ noemt. Daarmee
bedoelt ze dat de schrijfster niet alleen beelden oproept om met een vergelijking iets
aan te geven, maar dat die beelden ook associatief werken en tot een nieuwe gedachte-
stroom leiden. In het begin van het eerste Strofische Gedicht drukt bijvoorbeeld de
zin: ‘Ay, al es nu de winter cout, / Cort die daghe entie nachte langhe’, niet alleen een
weersgesteldheid uit: tegelijk probeert Hadewijch ‘de psychische spanning van haar
gecompliceerde zielstoestand, het paradoxale wezen van de Minne en de tegenstrij-
digheden van het mystieke leven tot uitdrukking te brengen’.50 Men moet daarom
overal waar het logisch verband in de gedichten verstoord lijkt, naar onuitgesproken
of slechts half uitgesproken verbindingsgedachten zoeken. Die ontbreken zelden en
zijn volgens haar essentieel onderdeel van een gedicht.

7) ‘Wonderlik, zoals het mystieke natuurgevoel en het hunkerende vrouwehart
zich door de eeuwen gelijk blijven, (…)’, stelt Van der Zeyde (p. 105).51 Evenals
Snellen ziet zij bij Hadewijch eenzelfde temperament als bij Henriëtte Roland
Holst, en probeert aan te geven hoe Hadewijch zou zijn als ze een tijdgenoot was
geweest. Zij zou zich ook dan op geestelijke waarden richten, maar ‘in de moderne

49 Mogelijk werd hij geïnspireerd door de geschriften van M. Maeterlinck. In de vertaling van Le trésor des
humbles door G.M. v. d. Wissel-Herderschée (Amsterdam, 1903) vinden we een passage over J. van Ruusbroeck.
Daarin lezen we: ‘Alleen kunstmatige ideeën leven in echte duisternis en hebben slechts succes in de letterkunde
en ’t gehuicheld geloof van al te overladen eeuwen, wanneer de gedachte van den schrijver eigenlijk niet zoo ver
reikt als ’t geen hij neerschrijft. Ginds heerschte de vruchtbare schaduw van een woud, hier is ’t de duisternis van
een keldergewelf, waar enkel sombere woekerplanten groeien.’ (p. 93). 
50 Van der Zeyde wijst op een soortgelijk geval bij Leopold (Verzen, eerste bundel, p. 84). De dichter spreekt
over ‘lichte peppelblaren, driftig en druk, zonder bedaren’, waarna hij vervolgt: ‘en popelhartjes allen waren’,
waarbij het onduidelijk is of het nu om de hartvormigeblaadjes van de populier gaat, of om popelende hartjes
(voetnoot, p. 193).
51 Op deze pagina vergelijkt ze het 44ste strofische gedicht van Hadewijch met het gedicht Oogst van het jaar
van Henriëtte Roland Holst. ‘Als ons die vrochte vanden iare / In sijn comen openbare / Sonder sorghe ende son-
der vare, / Dies al die werelt blide levet, / So hevet hi rouwe ende hongher sware / Die minne begheert ende niene
volhevet’ (vss.1-6) naast ‘Nu krijgt de vrucht haar ronde en gulle schijnen, / de schalen bersten, druivensap vloeit
mild: / elk land elk huis verheugt zich in het zijne, / één diep hong’ren alleen blijft ongestild …’ (vs.5-8). Op p. 97
maakt Van der Zeyde de vergelijking met H. Roland Holst ook al.
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tijd kunnen we ons haar voorstellen als grote artiste, souverein onverschillig voor
haar publiek en niettemin nooit tevreden met haar eigen prestaties, voor wie in een
steeds volmaakter dienst van de kunst (….) de zin des levens ligt; als grote revolu-
tionaire ook, die “voor de bevrijding van het vaderland”, “de zaak van het proleta-
riaat”, “de toekomst der mensheid”, het eigen kleine leven en het eigen kleine geluk
niet eens, maar duizend keer zou willen opofferen.’ (p. 20). De eerste passage doet
denken aan wat Snellen in 1932 schreef: ‘Hadewijch, de aristocrate naar den geest,
de dichteres der “minne”’ (p. 7), de tweede is een duidelijke toespeling op Henriët-
te Roland Holst.

8) Van der Zeyde constateert dat Hadewijchs natuurbeschouwing niet homogeen
is. ‘De transcendentale beschouwing’ – de opvatting dat al het vergankelijke in de na-
tuur een symbool voor het eeuwige is – vinden we bij haar nergens. De natuur komt
in haar werk voor in traditionele mystieke metaforen als ‘storm van minnen’. Daar-
naast is er een sterke band met het natuurgevoel uit de hoofse traditie en de vaganten-
lyriek. In haar strofische gedichten gebruikt Hadewijch de klassieke ‘Natureingang’,
maar verder blijft zij in haar poëzie niet aan details hangen. Zij heeft meer oog voor
het landschap, voor een groter geheel. Haar natuurvisie is breder, algemener dan bij
de hoofse dichters. Van der Zeyde maakt onderscheid tussen een religieuze beschou-
wing van de natuur en een mystieke verhouding tot de natuur en stelt: ‘Hadewijchs
mysties natuurgevoel is volslagen on-Christelik, is zelfs niet religieus. Waar haar hou-
ding tegenover de natuur religieus is, is zij volstrekt niet mystiek.’ Zij voegt er in een
voetnoot aan toe: ‘Ook hier geldt, dat wie Hadewijch begrijpen wil, haar van haar
eigen geaardheid uit benaderen moet, zonder zich door het feit dat zij nu eenmaal tot
de Christelike mystieken hoort, zijn onbevangenheid te laten roven.’ (p. 100).

9) Van der Zeyde wijst op een aantal passages in de visioenen die zich ongedwon-
gen laten schikken tot verzen met vier heffingen (p. 145) en zij constateert dat ‘dat
proza zich feitelik in geen enkel opzicht van verzen onderscheidt.’ 

De manier waarop Van der Zeyde in haar studie polemiseert met andere auteurs is
fel en niet altijd elegant. Vooral Van Mierlo moet het af en toe zwaar ontgelden. Dat
blijkt bijvoorbeeld uit voetnoten: ‘Van Mierlo leest hier (…) “nuwe delijt”; dit geeft
echter niet alleen geen zin, maar verstoort ook, zoals verderop blijken zal, het hele
schema van het vers’; ‘Men late zich door de vaak onjuiste “Aanteekeningen” van
Van Mierlo niet op een dwaalspoor brengen!’; ‘Het verband dat door Van Mierlo
gelegd wordt, is vrij vernuftig, maar zonder enige twijfel onjuist.’52 Ook A. Verwey
moet er eenmaal aan geloven. Naar aanleiding van de zin: ‘Doe eyschedic minen lie-
ve dat hi mi des verliete’ (Vis. ix, 83) schrijft zij in een voetnoot (p. 28): ‘Dit dunkt
mij is de enige passage, die aanleiding heeft kunnen geven tot de in haar algemeen-

52 Namelijk op p. 150, 151 en 191. Van der Zeyde verwijt hem o.a. ‘scheve probleemstellingen en onlogiese re-
deneringen’ (p. 123), onjuistheden (p. 82, 83), beweringen zonder bewijs (p. 177, 178), slordigheid (p. 45), niet
overtuigend zijn (p. 3, 13) en is het maar zelden met hem eens (p. 47, 60).
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heid volstrekt onjuiste bewering van Verwey (De visioenen53 van Hadewijch, In-
leiding), dat “haar trots zich mateloos opwerpt tegen het verzinken in de levenseen-
heid.” En ook hier is het nog minder haar trots dan haar sterk dynamiese natuur,
die zich verzet.’

Samenvattend kunnen we zeggen dat Van der Zeyde zich niet wilde verdiepen in
de vraag of Hadewijch wel of niet recht in de leer was en hoe haar geschriften bete-
kenis hadden binnen het geloof: zij verdiepte zich in de mens en de schrijfster. Die
schrijfster leefde in een katholieke cultuur van waaruit zij gedreven vorm gaf aan
een allesoverheersend verlangen. Van der Zeyde wilde het beeld dat de katholieke
Van Mierlo van Hadewijch gaf, aanvullen en de beeldvorming uit andere studies
van een kritische noot voorzien. Daarbij ging het onder andere om het beeld van
een overspannen vrouw, die haar gevoelens overdrijft, die hysterisch is, of die zich,
zoals Prinsen meent, verliest in Dionysische waanzin. 

1.5.3 De kritiek van Verwey
Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster, door M. H. v. d. Zeyde bij J. B. Wol-
ters’ Uitgeversmaatschappij Groningen – Den Haag – Batavia 1934 (Utrechtsch proef-
schrift).

Dit utrechts proefschrift bevat allereerst een hoofdstuk Ter Oriëntering waarin de resul-
taten van de Hadewijch-studie, zooals voornamelijk Dr. van Mierlo die gewonnen heeft,
vermeld worden, en tegenover hcn stelling wordt genomen. Het werk is dan verder ge-
splitst in twee deelen. Het eerste handelt over Hadewijch als persoonlijkheid en haar kul-
tureele achtergrond. We zien haar hier als religieuse figuur en in haar samenhang met de
rncnschenwereld, de hoofsche kultuur en de natuur. Het tweede behelst beschouwingen
betreffende Hadewijch als schrijfster, en betreffende haar voorgangers. Authenticiteit en
chronologie, het karakter van Hadewijchs kunst en van haar stijl, de Invloed van het ouder
Proza op Hadewijchs Brieven en de Bronnen van haar liederen komen achteromvolgens
ter sprake. Een hoofdstuk tot het verstaan van Hadewijchs lyriek is het laatste, of tiende,
terwijl dan Enige Data, opgaaf van afkortingen en een Bibliografie zijn toegevoegd. 
Dit is een heldere indeeling. Ieder hoofdstuk brengt een moment naar voren, dat voor ie-
dere studie van Hadewijch beteekenis heeft. Ook de inhoud van de hoofdstukken bewijst
dat de schrijfster met kloeke hand haar gegevens uiteengehouden en, in haar betoog, op
hun plaats gebracht heeft. In haar betoog, zeg ik. En met dit te constateren duid ik iets aan
dat de lezing van dit werk moeielijker en minder vruchtbaar maakt dan men verwacht zou
hebben. De schrijfster betoogt, en haar gegevens verschijnen niet opzichzelf, maar als ar-
gumenten voor haar meeningen. Dit legt ons natuurlijk een dubbele plicht op. Enerzijds
moeten wij nagaan of haar meeningen waardevol of houdbaar zijn. Anderzijds moeten wij
een gegeven, al is het maar een citaat uit Hadewijch, onderzoeken op de vraag of het als ar-
gument volwichtig is. 

Niet zoozeer bij de lezing van het hoofdstuk Ter Oriëntering maar al dadelijk in dat
over Hadewijch als religieze figuur, merkte ik op dat de betooglust van de schrijfster het
haar beoordelaar niet gemakkelijk zou maken. Hadewijch is de dichteres van de Minne.
Daarmee is alles gezegd, mits zij heeft ingezien wat onder Minne verstaan wordt, hoe zij
zich tot die Minne verhoudt, en in welke eigenaardige beelden zij aan haar gevoel uitdruk-
king geeft. Dr. van Mierlo heeft indertijd in maar zeer enkele bladzijden (p. 222-225) ach-

53 Van der Zeyde heeft inderdaad het woord ‘Vizioenen’ in de titel fout overgenomen.
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ter zijn uitgaaf van de Strophische Gedichten, daaromtrent het beste geschreven wat mij
ooit onder oogen is gekomen. Hij had inderdaad gelijk ze te besluiten met de woorden:
‘Met deze zeer algemeene schets is toch het allernoodzakelijkste gegeven om Hadewijch te
begrijpen.’ Mej. van der Zeyde voert, in de plaats daarvan, een reeks termen in: Hadewijch
is de dichteres van het grote verlangen, ze heeft drang tot overgave en mystieke aanleg, ze
beleeft de identificatie van het Andere met de Christus der kerk, haar religiositeit is ge-
voelsmonisme – deze en dergelijke, door haarzelf onderstreepte termen, zijn de begrippen
waarin ze ons Hadewijch wil doen benaderen. Ik moet bekennen dat ik daarin minder heb
dan in het eenvoudige begrip Minne zoals Van Mierlo dat uiteenzette. Als zij aanstonds
aanwijst dat Hadewijch sommige kerkelijke voorstellingen wel, andere niet gebruikte, dan
vind ik dat juist opgemerkt. Maar deze aanduiding: dat Hadewijch in Jezus minder de his-
torische dan de geestelijke figuur gezien heeft, dat zij de zonde, en dus ook de verlossing,
dat zij de menschwording van Jezus en ook Maria niet anders dan in verhouding tot de
Minne kent, dat, en zooveel meer, spreekt niet alleen vanzelf, maar het is ook uit Van Mier-
lo’s simpele bepalingen gemakkelijk af te leiden. Nog minder winst zie ik in de behande-
ling van de vraag in hoeverre een mystica als Hadewijch een ‘pathologisch’ verschijnsel
was. Vroeger was het niet ongewoon haar zoo te zien. Men verontschuldigde, ja rechtvaar-
digde door die zienswijze eigen onvermogen om tot de kennis van haar werken door te
dringen. Maar ik vraag me af of het nu nog noodig is het voor en tegen van dit onderwerp
te bespiegelen, en met moderne begrippen als supernormaal Hadewijch aannemelijk te
willen maken. 

Het spijt mij dat mijn houding tegenover dit proefschrift nu reeds zoo ‘kritisch’ moet
zijn. Mej. van der Zeyde behoort tot de schrijvers die niet alleen hun eigen overtuigingen
belangrijk achten – dit is vergefelijk en kan een deugd zijn – maar die ook zeer overtuigd
zijn van hun eigen gelijk en geen gelegenheid verzuimen om dit als vaststaand te beschou-
wen en het anderen optedringen. Wie dit doet moet wel erop verdacht zijn dat scherp op
zijn schrijven wordt toegezien. Altijd nog in dat tweede hoofdstuk begint de schrijfster
een strijd met Van Mierlo, eerst over de vraag of de Visioenen grootendeels als spontaan of
als reflexie en bewuste compositie moeten beschouwd worden, daarna ook over andere
punten. Met J.O. Plassmann’s mening54 heeft ze dan al kort afgerekend. ‘De opvatting dat
de Visioenen geen werkelijke visioenen weergeven, maar overgeleverde esoteriese wijs-
heid, om artistieke of didactiese redenen in de vorm van visioenen ingekleed, acht ik ab-
surd.’ Van Mierlo heeft zich met veel meer onderscheiding dan Plassmann uitgedrukt,
maar ook hij wordt, met een gecursiveerde dooddoener ditmaal, op zij gezet. ‘Juist het
duistere en het vreemde, het onaantastbare van de voorstellingen, het “rommelige” van de
compositie, de vaagheid van de taal zijn het beste bewijs voor het visonair karakter van wat
hier weergegeven wordt.’ (Cursivering van Verwey. AvD) Dit is zeer veel te sterk uitge-
drukt. Duisterheid, vreemdheid, ontastbaarheid, rommeligheid, vaagheid zijn op zich zelf
nog volstrekt geen bewijs voor een visionair karakter. De Vizioenen55 zijn nu eenmaal
evenzeer een letterkundige vorm als ze door hun inhoud teruggaan op geestelijke ervarin-
gen. Dat de schrijfster dit begrijpt, blijkt wel uit haar eigen pogingen om er het een én het
ander in te onderscheiden. 

Op dit onderscheiden komt het aan en niet op het doen alsof men het zelf het beste weet.
Zoo is het ook ten opzichte van de vraag in hoeverre Hadewijch kerkelijk-orthodox ge-
weest is. Een zeer hachelijke vraag, in wier beantwoording niet alleen de gezindheid, maar
ook onze meerdere of mindere kennis van de middeleeuwse theologie zal meespelen. Het

54 Plassmann, J.O., Die Werke der Hadewych.I.Teil: Die Briefe, mit ausgewählten gedichten. II. Teil: Die Visio-
nen. Aus dem Altflämischen übersetzt und mit ausführlichen Erläuterungen versehen. Hannover, 1923.
55 Verwey schrijft afwisselend ‘visioenen’ en ‘vizioenen’.
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is goed dat Mej. van der Zeyde daartoe haar gegevens aanbrengt, het is niet goed dat zij het
doet in een toon alsof daarmee het laatste woord gezegd zou zijn, en nog minder goed, dat
ze zwakke argumenten voordraagt met alle tegenspraak verwerpende zekerheid. ‘In Lied
xvii, 42’, lezen we – ‘speelt Hadewijch een oogenblik met de zelfmoord-gedachte. Zij zegt
het niet met zoovele woorden, maar een andere aannemelijke verklaring is van de plaats
niet te geven. Van Mierlo negeert het.’ Niet zo brit, juffrouw, zegt in zulk een geval een
Noordwijker. Van Mierlo is in zijn boek van 1931 niet teruggekomen op de verklaring die
eerst Joh. Snellen en daarna hij van het hier bedoelde vers hadden gegeven. Die verklaring
is volgens het later verschenen Woordenboek niet aannemelijk. Of daarom de uwe alleen
het is, kan niet uitsluitend door uw eigen beslissing worden uitgemaakt. Onmiddellijk
hierop wordt van het Maria-lied nr. xxix gezegd dat het ‘uit artistiek oogpunt ver beneden
Hadewijch’s gemiddelde ligt’ en het wordt Van Mierlo – de arme – kwalijk genomen dat
hij het als ‘een der innigste liederen van Hadewijch’ met voorliefde aanhaalt. Ik weet niet
of ik het een van haar innigste liederen zou willen noemen, maar wel vind ik het een sterk
gedicht, machtig van ingehouden aandoening. Het is ook volstrekt niet waar dat Maria er
‘feitelijk alleen als prototype van de mysticus‘ verschijnt. Zij is er wel degelijk de Moeder
Gods. 

Een derde plaats die op deze weer dadelijk volgt, is die uit Lied xx (xix is een drukfout).56

Van Mierlo citeert die ‘met ingenomenheid’. ‘Natuurlijk’ zegt de schrijfster, want Hade-
wijch prijst daar de kerk. Zij zal hem evenwel aan ’t verstand brengen, dat hij zich niet ‘ge-
realiseerd’ heeft, dat Hadewijch ’t wel eens heel anders dan ’t schijnt, namelijk niet tot lof
van de kerk, kon bedoeld hebben. Blijkt daar iets van? Neen, in ’t geheel niet. Maar Mej.
v.d. Zeyde zoekt naar een argument dat ze niet vinden kon.

Drie plaatsen voor één dus, waar de gegevens als argumenten moeten dienen en daar-
voor te zwak blijken. Had ik geen reden te zeggen dat de schrijfster van dit proefschrift het
haar beoordeelaar moeielijk maakt? Zij vindt alles wat zij zegt zoo verschrikkelijk gewich-
tig, ook als het minder belangrijk of zelfs verwarrend is, zij wil altijd gelijk hebben, ook als
het ongelijk mogelijk, of zelfs aanwijsbaar is, zij mist de humor om zichzelf en haar hou-
ding tegenover anderen in een spiegel te zien.

Intusschen blijft de deugd die ik geprezen heb, die van de kloeke verdeeling, aanwezig,
en nu in de volgende hoofdstukken (Hadewijch in verband met menschheid, kultuur en
natuur) de strijdvaardigheid geluwd is, lezen we die ook veel gemakkelijker. Dat iedere
dichter behoefte aan menschen heeft, dat in de Middeleeuwen ook de dichtkunst een ‘so-
ciale functie’ had en dat wij die in Hadewijchs werken kunnen nagaan, laten we ons gaarne
aantoonen. Ook dat zij christelijke mystiek en hoofsch-ridderlijk humaniteits-ideaal ver-
eenigt. In haar bewondering voor Hadewijchs natuurgevoel volgt de schrijfster de door
Kalff het eerst aangeslagen en toen door mej. Snellen aangehouden toon. Ik heb er nooit in
mee kunnen doen, en voel me nu ook door de voorbeelden van mej. v.d. Zeyde allerminst
overtuigd. Het betoog dat de regel, – Voghele, bloemen, lant, die dach – ‘in nr. iii van de
Strofische Gedichten, zulk een geweldig landschap suggereert acht ik zelfs kinderlijk. Er is
in dit vers geen sprake van een landschap, maar van vier op zichzelf gestelde ‘tekenen’ die
een geestelijke gesteldheid verzinnebeelden. Wie Hadewijch leest moet het zich goed in-
prenten dat de natuur haar niets anders geeft dan een deel van haar zinnebeelden. Waar zij
die grijpt, kan zij met de natuur meevoelen: meeslepen (curs. Verwey. AvD) door haar laat
ze zich nooit. 

Het tweede deel van het werk bevat minder beschouwing en meer détail-studie. Wilde
men de behandelde vraagpunten stuk voor stuk bespreken, dan moest men zelf een boek
schrijven. Het is duidelijk dat de studie van de schrijfster niet oppervlakkig geweest is.

56 Het kan ook zijn dat Van der Zeyde de indeling van J. Snellen volgde.
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Waar zij opmerkingen maakt die nieuw zijn of van vroeger gemaakte afwijken, verdienen
die te worden overwogen. Betreffende één punt kan ik haar nu reeds bijvallen: de eerste
reeks van de Rijmgedichten57 is ook mij nooit voorgekomen werk van Hadewijch te zijn.
Toen Van Mierlo mij, eenige jaren geleden te Drongen, nr. xv voorlas – en hoe voortreffe-
lijk las hij het! – werd ik toch, hoewel er wel degelijk hart uit bleek te spreken, niet over-
tuigd dat in deze vlugge beweging het hart van Hadewijch klopte of dat het haar stem was
die hier klonk. Ik kan Van Mierlo’s bewondering allerminst ‘misplaatst’ noemen, integen-
deel, ik deelde ze. Maar Hadewijch hoorde ik er niet in, en ook niet in de overige nummers.
Ook niet in de nummers iii, iv en v die mej. v.d. Zeyde wil handhaven.

Tegen het hoofdstuk waar het karakter van Hadewijchs kunst en van haar stijl behan-
deld wordt – gedeeltelijk discussie waarin ik mij hier niet mengen wil – zal ik slechts enke-
le op zichzelf staande bezwaren aanvoeren. Waar de schrijfster sommige volzinnen uit de
Visioenen als verzen schrijft, en dan zegt: ‘Men ziet hoe ongedwongen zich dit proza
schikt tot verzen met vier heffingen’, daar zou ik het omgekeerde willen beweren: zie eens
hoe stijf dit proza wordt als men het als verzen leest. En evenzeer heb ik bezwaar waar ze
de compositie van Nr. xviii van de Strofische Gedichten tracht te doen bewonderen door
drie bladzijden analyse- en zinsverklaring. 

Hadewijch speelt in dit gedicht, zooals ze dat zoo vaak doet, met de begrippen ‘nuwe’ en
‘minne’. Ze verbindt er de gedachte aan hoe vreeselijk het is dat de Minne, dat het seizoen
van de Minne, vernieuwd moet worden. Dat wil immers zeggen dat ze bij poozen verloren
is, dat men er aldoor weer naar haken moet. Het spreekt nu vanzelf dat de woorden ‘nuwe’
‘tijt’ ‘minne’, telkens weer worden opgenomen, dat ze in verschillende beteekenissen
voorkomen, dat er van strofe tot strofe, van regel tot regel, parallelieën en tegenstellingen
ontstaan, dat zoowel het woordenspel als de gedachte nopen tot allerlei verrassende wen-
dingen. Mej. v.d. Zeyde heeft dit nauwkeurig aangetoond, maar altezeer getracht in dit spel
een regelmaat te vinden. Van kompositie kan men hier nauwelijks, van schema zeker heel
niet spreken. En waar het gaat om de schakeering van woord-beteekenissen is het stellig
gewaagd, met een snibbig ‘ter zijde’ tot de lezer, voor Van Mierlo’s ‘vaak onjuiste’ Aantee-
keningen te waarschuwen. De jeugdige doctor zal haar verklaringen ook nog wel eens heb-
ben te herzien. Maar iedere recensie moet eindigen. Ik zal daarom uit de drie volgende
hoofdstukken: Invloed van Ouder Proza op Hadewijchs Brieven en Vizioenen, Bronnen
van Hadewijchs Liederen en Tot het Verstaan van Hadewijchs Lyriek (de beide eerst-ge-
noemde bevatten interessant studie-materiaal) maar een enkel gedeelte noemen waarbij ik
even wensch stil te staan. Het is dat waar de schrijfster na een prijzenswaardig onderzoek
tot de conclusie komt dat de duitsche invloed op Hadewijchs liederen met zekerheid kan
worden vastgesteld. Als hoofsche poëzie van geestelijke aard heeft de hare geen parallel,
men moet al voldaan zijn met dit wijzen in een richting. Ik ben dat te eerder omdat de aan-
gewezen richting overeenkomt met mijn verwachting. Met Veldeke vertoont Hadewijch
zeker meer verschil dan overeenkomst. Maar bij vergelijking van haar toon met die van
duitsche voorgangers is het mij wel eens voorgekomen dat Friderich von Husen en, meer
nog, de zwitser Rudolf von Fenis, door hun zwaarder ernst en toch lenige stembeweging
aan haar herinnerden.’ (n.t. xxviii, 1934).

1.5.4 Verweys commentaar
Verwey schreef deze kritiek op de dissertatie van Van der Zeyde tijdens zijn pro-
fessoraat in Leiden (1925-1935). Het ging hier om een wetenschappelijke studie,
waarop hij als hoogleraar diende te reageren. In het artikel komen een aantal be-

57 Deze gedichten worden sinds Van Mierlo Mengeldichten genoemd.
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zwaren aan de orde, die hij ook al had geuit tegen de uitgave van J. Snellen een jaar
eerder. 

Verwey beperkte zijn kritiek echter niet tot de inhoud van de dissertatie, maar
richtte haar ook op de manier waarop de schrijfster zich uitdrukt. Hij vond de dis-
sertatie namelijk wel goed van opzet, maar moeilijk te beoordelen vanwege de toon
ervan. Hij wordt persoonlijk met zinnen als:’ “Niet zo brit, juffrouw,” zegt in zulk
geval een Noordwijker’58 en ‘waar het gaat om de schakeering van de woord-betee-
kenissen is het stellig gewaagd, met een snibbig “ter zijde” tot de lezer, voor Van
Mierlo’s “vaak onjuiste” Aanteekeningen te waarschuwen. De jeugdige doctor zal
haar verklaringen ook nog wel eens hebben te herzien.’ In zijn recensie van Van
Mierlo’s uitgave uit 1924 wees Verwey op diens onzekerheid, maar nu wordt de ze-
kerheid waarmee alles gesteld is als punt van kritiek genoemd. Ook heeft hij be-
zwaar tegen de betoogtrant van Van der Zeyde en tegen het feit dat zij bestaande
begrippen, zijns inziens, onnodig opnieuw probeert te definieren. 

Verwey vervolgt met een bespreking van het eerste deel van het proefschrift. Hij
protesteert tegen de manier waarop Van der Zeyde kerkelijke voorstellingen in het
werk van Hadewijch interpreteert en vooral tegen de omstandige wijze waarop zij
het begrip ‘Minne’ uiteenzet. Ook vindt hij dat de vraag in hoeverre men de mys-
tiek van Hadewijch als pathologie moet zien, niet meer gesteld hoeft te worden om-
dat het een verouderde opvatting betreft. Van der Zeyde meent dat Hadewijchs vi-
sioenen zowel een letterkundig genre als een authentieke ervaring kunnen zijn,
maar dat ze in ieder geval tot de laatste categorie horen, omdat ‘het duistere en het
vreemde, het ontastbare van de voorstellingen, het “rommelige” van de compositie,
de vaagheid van de taal’, het beste bewijs vormen voor het visionair karakter ervan.
Verwey pakt dit punt alleen aan vanwege de redenering. 

Het antwoord op de ‘hachelijke’ (Verwey) vraag hoe kerkelijk-orthodox Hade-
wijch was, hangt samen met de gezindheid van waaruit de vraag gesteld wordt.
Voor een katholiek ligt dat bijvoorbeeld anders dan voor een protestant. Boven-
dien speelt kennis van de Middeleeuwse theologie daar een rol bij en die kennis mist
Van der Zeyde. De gegevens die zij aanvoert zijn weliswaar terzake, maar zwak,
vindt Verwey. De hypothese van de zelfmoordgedachte, naar aanleiding van het
zeventiende strofische gedicht59 (‘niet zo brit, juffrouw’), het gedeelte over Maria
als prototype van een mysticus (over de artisticiteit van het 29ste Strofische gedicht)
en de bewering dat Hadewijch niet bedoelde de kerk te prijzen in lied xx, vindt hij
eveneens voorbeelden van zwakke argumentatie.

58 Verwey gebruikte het woord ‘brit’ ook in het toneelstuk Jacoba van Beieren (Amsterdam 1902, p. 41): De
joffer / Spreekt brit. Zij weet wat een boog weegt? Beproef eens. Buiten dit onderzoek valt de toon die Verwey te-
gen Van der Zeyde bezigde: zou hij ook zo geschreven hebben als Van der Zeyde een man was?
59 De zin ‘Mi gruwelt dat ic leve’ zou erop duiden dat de ‘ik speelt met de gedachte aan zelfmoord. Ook Snellen
en Van Mierlo schrijven hierover. Het gaat hier om een citaat uit het boek Job:’ Mijn ziel heeft een afschuw van
het leven’ (10:1). In de Vulgaat staat: ‘Taedet animam meam vitae meae’.
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Over het tweede gedeelte van de studie is Verwey positiever. De indeling ervan
vindt hij goed en ‘als de strijdvaardigheid geluwd is’, wordt het lezen ervan ook
aangenamer. Hij onderstreept Van der Zeydes bewering dat dichtkunst in de mid-
deleeuwen een sociale functie had. Dat Hadewijch christelijke mystiek en een
hoofsridderlijk humaniteitideaal in zich verenigt, beaamt hij eveneens, maar daarna
komt opnieuw een reeks aanmerkingen:

– Bij haar beschouwing over Hadewijch en de natuur treedt Van der Zeyde te-
veel in het spoor van Kalff en Snellen. Wanneer zij schrijven over Hadewijch
en de natuur, doen zij dat – dat zagen we ook in de recensie van Snellens werk
– zijns inziens zoals dichters in zijn eigen tijd naar de natuur kijken, maar Ha-
dewijch werkte op een andere manier. Verwey geeft hier hetzelfde commen-
taar als bij de studie van Snellen, een jaar eerder. 

– Evenals Van der Zeyde meent Verwey dat een aantal aan Hadewijch toege-
schreven teksten niet van haar zijn, maar hij noemt daarbij niet dezelfde. Hij
gaat daarbij op ‘een gevoel’ af.

– Hij heeft bezwaar tegen de manier waarop Van der Zeyde het 18de strofische
gedicht analyseert. Ze zoekt te vaak een regelmaat te vinden die er niet is. 

– Het proza van Hadewijch wordt stijf als het als verzen wordt gelezen. 
Van der Zeydes onderzoek naar Duitse invloed op Hadewijchs liederen echter
vindt hij prijzenswaardig. Ondanks ook positieve opmerkingen over Van der Zey-
des boek, houdt de lezer een overwegend negatieve indruk van deze bespreking
over, met name door de (ook bij Verwey) nogal zelfverzekerde, geen tegenspraak
duldende toon ervan. 

Wie zowel deze recensie van Verwey als zijn inleiding bij De vizioenen van Hade-
wych kent, wordt geconfronteerd met een aantal opmerkelijke uitspraken. Zo stelt
Verwey in zijn inleiding dat ‘vromen’ als Hadewijch niet in de eerste plaats kerke-
lijk zijn geweest. ‘Zij gingen uit van hun innerlijk beleven en zochten daarvoor een
eigen uiting’. Van Mierlo sprak dit, zowel in een persoonlijke brief als in een recen-
sie tegen. ‘Dit komt uit een gansch verkeerde opvatting van de Katholieke kerk’,
schreef hij 18 juni 1922 aan Verwey. Hij zag Hadewijchs innerlijk beleven in dienst
van de kerk, terwijl Verwey beweerde dat Hadewijch de kerk gebruikte om vorm te
geven aan wat haar zelf beroerde. ‘Rondom Hadewych zien we een buiten-kerke-
lijke, maar door Religie en Poëzie gewijde wereld, waarvan we nog weinig weten,
en die toch in de ontwikkeling van het nederlandsch religieus en dichterlijk leven
van beteekenis moet zijn geweest’ (p. 10). Van der Zeyde merkt op, dat we Hade-
wijch niet mogen beschouwen als iemand die, ‘zij het met geringe afwijkingen, aan
de katholieke norm beantwoordt. Ook wanneer zij alles gelooft, d.w.z. voor waar
houdt, wat de Katholieke Kerk leert, en niets wat de Kerk verbiedt te geloven, dan
is daarmee haar religieus leven nog niet naar het Katholieke model gesneden.’ (p.
23). Dit komt in feite overeen met wat Verwey hierover in De vizioenen van Hade-
wijch zegt. Beiden stellen dat het er vanuit hun invalshoek niet werkelijk toe doet of
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Hadewijch zuiver in de leer was. Voor Verwey was het verlangen dat de grond van
de visioenen vormt, een verlangen van alle mensen en van alle tijden. Bij de theolo-
gische uitleg daarvan schaarde hij zich echter achter Van Mierlo. Van der Zeyde
stelde evenwel dat het geen religieus verlangen en zeker geen Christelijk verlangen
hoeft te zijn.

Verwey verwijt Van der Zeyde niet zozeer gebrek aan kennis van de middel-
eeuwse theologie, als wel de toon waarop ze erover spreekt. Zij is niet katholiek en
niet opgeleid als theoloog. Daarom is enige voorzichtigheid met het onderwerp ge-
boden. Voor Verwey gold met betrekking tot Hadewijch hetzelfde, maar hij liet
zich in theologische kwesties, zoals we zagen, leiden door Van Mierlo. 

Van der Zeyde verdiept zich in Hadewijch en in de aard van haar visioenen, die
ze probeert te duiden in termen van haar eigen tijd, met name in die van de in die
dagen opkomende psychologie en psychiatrie. Ook Verwey heeft geprobeerd Ha-
dewijch los van haar geloof te beschrijven. In zijn inleiding op De vizioenen van
Hadewych zegt hij dat Hadewijch heeft vertoefd in een wereld van voelen en den-
ken, waartoe de leer als begrip geen toegang had en waarin alleen een persoonlijke
ervaring, de onmiddellijke gemeenschap met het goddelijke, zich gelden deed. En,
vervolgt hij, ‘wie zegt of zij niet, behalve met gelijkgeaarde vromen, met dichters en
kunstenaars in betrekking stond?’ Hoewel Verwey zich nauwelijks van termen uit
de psychiatrie bediende, spreekt hij over ‘Naturen als de hare, indien niet door
dwang weerhouden zijn zelf vorm en geven zelf voorschrift’. 

Verwey meent dat het proza stijf wordt als men het als verzen leest. Toch kan het
idee hem niet vreemd geweest zijn, getuige enkele van zijn uitspraken over Hade-
wijchs mystiek, door M. Bouvy tijdens Verweys colleges (1925-1926) opgetekend:
‘Rechtstreeks uit het menschelijk hart in overvloed van rhythme en beelden geuit,
waarbij de moderne dichter het niet halen kan’ en ‘haar brieven zijn gedichten’.
Voor Verwey was poëzie echter een ruimer begrip dan verskunst; ik wees daar al op
in het eerste deel van deze studie. Van der Zeyde wijst een aantal passages in de vi-
sioenen aan, die zich ongedwongen laten schikken tot verzen met vier heffingen (p.
145) en constateert dat ‘dat proza zich feitelik in geen enkel opzicht van verzen on-
derscheidt.’ Beide hebben Hadewijchs proza als poëzie gezien, maar Van der Zeyde
stelde dat op grond van verskenmerken, die Verwey juist hinderden bij het lezen
van het proza als verzen. Hij doelde niet op bepaalde kenmerken van het werk,
maar definieerde het werk als geheel als poëzie. 

Dat Verwey de theorieën en vondsten van Van der Zeyde steeds vergelijkt met
die van Van Mierlo is niet verwonderlijk, want Van Mierlo werd algemeen gezien
als een autoriteit op het gebied van de studie over Hadewijch. Verwey volgt hem
onvoorwaardelijk als het gaat om de theologische benadering van Hadewijch, hoe-
wel tijdens zijn colleges zou blijken dat hij hem verder wel degelijk met een kriti-
sche blik kon bezien. 

In deze kritiek is zowel de objectieve tekstbeschouwer als de dichter Verwey aan
het woord en zij lopen elkaar er voor de voeten. Mijns inziens komt dat door de
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manier waarop Verwey meent dat poëzie gelezen moet worden, en die hiervoor ter
sprake kwam bij bespreking van Verweys recensie naar aanleiding van de studie
van J. van Mierlo. Hij onderscheidde daarbij drie stappen, die in grote lijnen op het
volgende neerkomen. Bij de eerste stap neemt de lezer kennis van de tekst en de be-
tekenis ervan zoals hij die aantreft, bij de tweede verdiept hij zich in cultuur en ach-
tergrond van de tekst en bij de derde kijkt hij naar het dichterlijke ervan. Bij de
tweede stap, het lezen van poëzie, het karakteriseren ervan, loopt de lezer het ge-
vaar dat de karakterisering de plaats van het werk zelf gaat innemen, stelde Verwey
in 1925 in zijn oratie. De lezer gaat dan op een illuzie af en is niet meer in staat om
met de derde stap (‘het bijzondere, het stemmingsmoment van de kunstenaar’) het
geschrevene als een geheel (‘het ritme, dat een onmiddellijke openbaring van het le-
ven is’) te herkennen, omdat hij de onderlinge verbondenheid mist. De aanpak van
Van der Zeyde, evenals die van Snellen het jaar daarvoor, deugde volgens Verwey
fundamenteel niet, omdat zij een gedeelte van de tweede stap oversloegen en op
deze manier ook nooit tot een complete en volledige bespreking van de werken van
Hadewijch konden komen. 

Het heeft er alle schijn van dat Verwey eigenlijk probeerde om met Van der Zey-
de uitsluitend op wetenschappelijk terrein de degens te kruisen. Dat blijkt bijvoor-
beeld uit de opmerking over het karakter van Hadewijchs stijl en kunst, waarover
Verwey schrijft: ‘Gedeeltelijk discussie waarin ik mij hier niet mengen wil’. Voor
Verwey hoorde dat bij de derde stap, en daar was Van der Zeyde niet mee bezig.
Met ‘hier’ bedoelt Verwey mijns inziens dan ook ‘in deze bespreking’. Het kost
hem echter moeite zich op de vlakte te houden: heel kort spreekt de dichter uit de
derde stap in hem, als het gaat over Van der Zeydes bespreking van het achttiende
strofische gedicht en haar opmerking dat het proza van de visioenen zich in een
aantal passages ongedwongen laat schikken tot verzen van vier heffingen. En al eer-
der, bij de bespreking van de authenticiteit van de eerste vijftien mengeldichten ver-
liest de objectieve waarnemer het van de dichter Verwey, als die stelt ‘Hadewijch
hoorde ik er niet in’. Daar komt de intuïtie van de dichter uit de derde stap aan de
orde.

Van der Zeyde heeft vooral geprobeerd de mens en de schrijfster Hadewijch te
bekijken, los van de tijd waarin zij leefde. Voor Verwey kon dat eigenlijk niet, maar
hij volgt in deze recensie de schrijfster en houdt zijn eigen ideëen, voor zover mo-
gelijk, buiten de discussie. We zien dat Verwey bij deze recensie bovendien een
aantal opvattingen uit zijn inleiding bij De vizioenen van Hadewych niet meer hul-
digde. Dat blijkt vooral als het gaat om de betekenis van ‘Minne’, om de aard van de
visioenen en om kwesties met betrekking tot de geloofsleer zoals zonde en de rol
van Maria; allemaal punten waarop hij zich nu onvoorwaardelijk achter de onder-
zoeken van Van Mierlo schaart.

4 Hadewijch in het proza van Albert Verwey230



1.5.5 Reacties van Van Mierlo
Bij de discussie die in Nederland en Vlaanderen losbarstte naar aanleiding van het
verschijnen van de dissertatie van Marie van der Zeyde kwamen vooral van katho-
lieke zijde felle reacties. Het opvallendst waren twee artikelen van J. van Mierlo. G.
Warnar60 wees op een merkwaardige tegenstrijdigheid in Van Mierlo’s weten-
schappelijk werk: de studie van Hadewijch zou door hem zowel vooruitgeholpen
als lamgelegd zijn, omdat Van Mierlo in zijn mateloze bewondering voor Hadewij-
chs letterkundig meesterschap geen enkele aantasting van het door hem ontworpen
beeld van de mystica kon verdragen. De geschiedenis van de dissertatie van Van der
Zeyde noemt hij daar een illustratie van. 

De studie van Van der Zeyde verscheen op 23 januari 1934 en al op 28 februari van
datzelfde jaar hield Van Mierlo een lezing Over Hadewijch naar aanleiding van een
dissertatie voor de Vlaamsche Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde.
Deze later gepubliceerde voordracht61 was vernietigend voor Van der Zeyde. Van
Mierlo zette uitgebreid uiteen wat hij tegen de studie van Van der Zeyde had: ‘Iets
positiefs, eenig zakelijk resultaat, eenig stukje nieuws over Hadewijch, eenige mate-
riëele vondst, eenige concrete ontdekking, al ware ’t slechts van één plaats uit eenig
schrijver die Hadewijch zou hebben omgewerkt, brengt dit boek niet. (…) En ik voor
mij kan niet begrijpen, hoe iemand, die zich toch bewust moet zijn, dat zij van het ka-
tholieke middeleeuwsche leven weinig afweet, dat in ’t bijzonder Hadewijch wel wat
hoog voor haar krachten lag, toch zoo apodictisch, zoo op zijn zachtst verbluffende
stellingen over haar verdedigen wil.” (p. 183). In de andere bespreking62 verweet hij
Van der Zeyde opnieuw dat zij met grote stelligheid en een schijn van wetenschap-
pelijkheid, maar tevens met gebrek aan kennis van het katholieke christendom, van
de ascetisch-mystieke leer van Hadewijch en van het Middelnederlands, een be-
schouwing neerzette. De beste en meest waardevolle zaken in het boek waren steeds
vondsten van Van Mierlo zelf en de auteur vroeg zich af wat Van der Zeyde nu eigen-
lijk aan het Hadewijchonderzoek had bijgedragen. 

Afgezien van de toon (‘zij deinst niet terug voor onvriendelijkheden’) noemt ook
Van Mierlo hier als punten van kritiek de gedachte dat Hadewijch niet in de eerste
plaats christelijk zou zijn, alle daarbij behorende theologische kwesties (zoals
menswording, verlossing) en de theorie van de dubbelbetekenissen. En nog jaren
later, bijvoorbeeld in de uitgave van Hadewijchs Brieven63 in 1947, zou hij Van der
Zeyde aanvallen op door hem geconstateerde onjuistheden.64 Een deel van de op-
merkingen die Van Mierlo maakte, is ook terug te vinden in andere recensies uit de-
zelfde tijd. 

60 W. van Anrooij, D. Hogenelst, G. Warnar etc., Der vaderen boek, beoefenaren in de studie van de middelne-
derlandse letterkunde. Amsterdam, 2003, p. 179-193. 
61 In Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, 1934, p.
141-183.
62 In Studiën: godsdienst, wetenschap,letteren deel 121, 1934, p. 269-273.
63 Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1947.
64 Bijvoorbeeld in deel ii, op p. 15, 18, 27, 36 en 141.
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1.5.6 Andere kritieken
De kritieken die werden geschreven na die van Van Mierlo en Verwey zijn niet al-
leen belangrijk omdat zij informatie geven over de ontvangst van het boek van Van
der Zeyde, maar ook omdat zij de Hadewijchreceptie in 1934 in beeld brengen. Een
kort overzicht ervan maakt de plaats van Verwey met betrekking tot de Hadewijch-
studie in 1934 mogelijk duidelijker.

De kritieken van Van Mierlo en Verwey waren voor de neerlandicus Robert
Roemans65 aanleiding een artikel te schrijven, waarin hij Van der Zeyde zelf aan het
woord liet. Hij maakte daarbij gebruik van een briefwisseling die hij met Van der
Zeyde was begonnen naar aanleiding van Van Mierlo’s opmerking dat zij in haar
proefschrift had geprobeerd Hadewijch zoveel mogelijk te ontchristelijken. Van
der Zeyde bestreed die zienswijze. Wel had ze polemiserend tegen Van Mierlo,
misschien op de minder katholieke en op de minder ‘heilige’ trekken nadruk ge-
legd. Maar daarmee bedoelde ze niet dat ze Hadewijch als mystica niet van belang
achtte. ‘Zonder vooroordeel lezende, zult U, hoop ik, zien, dat ik Hadewych niet
‘heidens’ noem, dat ik niet weiger haar van christelijk standpunt te beschouwen, en
dat ik haar het bezit van christelijke deugden niet betwist. Ik wijs er alleen op, hoe
nà zij soms aan het ‘heidense’ verwant is, ik betoog dat het verkeerd is haar van
christelijk standpunt te benaderen (omdat men dan gaat schematiseren, en zichzelf
de weg tot zuiver-psychologisch begrip verspert), en ik toon aan dat ook de ty-
pisch-christelijke deugden – zoals geloof, hoop en liefde – voor haar een “hoofse”
nuance hebben.’ Roemans kan Van der Zeyde in deze redenering evenwel niet vol-
gen. ‘Het groote verlangen’ als ‘honger naar het Eeuwige’ kan toch niet heidens
zijn?! En wie anders kan de ‘mystieke Andere’ zijn dan God, Christus? (p. 244).
Waarom maakt Van der Zeyde het zich zo moeilijk? Roemans besluit zijn artikel:
‘Overzichtelijk beschouwd treft deze jongste Hadewych-studie door de volledige
behandeling van het onderwerp en door de heldere indeeling ervan, wat onmiddel-
lijk een ernstige vertrouwdheid met de stof veronderstelt. De nuchtere, zakelijke,
soms bijna koude toon waarop hier over Hadewych geschreven wordt onthutst in
den beginne een Vlaming, wijl hij gewend is aan den geestdriftigen en meesleepen-
den trant van den voor Hadewych van bewondering “overloopenden” Pater Van
Mierlo. Dat men daaruit echter niet besluite dat de hier toegepaste koel-critische
methode op een vervreemding tusschen Dr. Van Der Zeyde en Hadewych wijst –
de geleerde schrijfster leeft heelemaal met haar onderwerp mede en dusdanig zelfs,
dat ook zij soms haar bewogenheid moeilijk heelemaal onderdrukken kan. En wat
tenslotte insgelijks in dit boek bekoort, is zijn vlotte leesbaarheid en zijn schilder-
achtige stijl – witte raven – in het kooi der proefschriften! Welke houding men ook
tegen deze studie aanneme, men zal het werk niet achteloos mogen voorbijgaan en
op een zoo glibberig terrein als het Hadewych-domein is dit reeds een resultaat van
beteekenis. Op mijn vraag welk doel Dr. Marie H. van der Zeyde nagestreefd had

65 In Revue Belge de philologie et d’histoire, deel 16, 1937, p. 242-249.
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met het schrijven van haar boek antwoordde zij mij met deze in hun eenvoud ont-
roerende woorden: “Geen ander, dan iemand die ik uit menselijk en artistiek oog-
punt bewonder, nader te brengen tot mijn tijd- en taalgenoten.”’ Roemans besluit
zijn artikel met een kritisch onderzoek naar de bibliografie die aan het einde van het
boek van Van der Zeyde staat: daarin staan nogal wat fouten en omissies.

Joh. Snellen66 wijdde toch een bespreking aan Van der Zeydes dissertatie en sig-
naleerde een tegenstrijdigheid in de wijze waarop Van der Zeyde spreekt over ‘Ha-
dewijch als religieuze figuur’ en ‘Hadewijch en het zondebesef’. De vraag of Hade-
wijch nu wel of niet een mystica was, beantwoordt zij positief. De beschrijving die
Van der Zeyde van mystiek geeft als het streven naar onmiddellijke aanraking met
het goddelijke, is namelijk zonder twijfel van toepassing op Hadewijch. De theorie
van de betekenislagen draagt niet bij tot waardering van de gedichten, vindt zij. Bo-
vendien is Snellen het vaak niet eens met verklaringen op dat punt. Ook de gedach-
te dat Hadewijch aan zelfmoord denkt in sg. 17 vindt ze niet voor de hand liggend.
De opmerkingen over de natuur ziet zij als van bijzondere waarde door de vergelij-
king met de hoofse lyriek. Het boek is leesbaar en lezenswaardig.

Urbain van de Voorde67 heeft Van der Zeyde met ‘de meeste belangstelling en
groeiende sympathie’ gelezen. Met haar bijdrage heeft zij de bestaande literatuur
over Hadewijch verrijkt. Haar nuchtere toon is een goed tegenwicht tegen vaak te
fantasierijke auteurs, al moet Van Mierlo het wel erg ontgelden ondanks haar toch
ook waarderende opmerkingen. Zij bekijkt Hadewijch nooit als een vreemdsoortig
insect, maar steeds als mens, in tegenstelling tot anderen. Vermoedelijk denkt Van
de Voorde hierbij aan J. Prinsen, die spreekt van de ‘ontredderde ziel’ van Hadewij-
ch en de ‘phosphoresceerdende trilling van dit buitenaardsche wezen’.68 Van der
Voorde heeft bezwaar tegen de theorie van ‘het grote verlangen’. Ook meent hij dat
Van der Zeyde de rol van de christelijke cultuur in de hoofse beweging niet goed
begrijpt.

De katholieke Anton van Duinkerken69 ergert zich aan de toon waarop Van der
Zeyde schrijft. Het lijkt of hij de recensie van Verwey al kende toen hij zijn eigen
artikel over de dissertatie van Van der Zeyde schreef. Hij meent, evenals Verwey,
dat zij Hadewijch niet heeft begrepen en bestaande problemen verzwaart door de
meest voor de hand liggende oplossingen uit de weg te gaan. Haar kennis van de
mystieke theologie is te klein. Zij verwart mystieke toestanden en ‘supernormale’
psychologische verschijnselen. Haar psychologische ontleding van Hadewijchs ka-
rakter vindt hij echter intelligent. Wanneer Van der Zeyde het omgaan met de na-
tuur koppelt aan de invloed vanuit de middeleeuwse ridderstand, begaat zij onjuist-

66 J. Snellen, ‘Marie H. van der Zeyde, Hadewijch’. In: Museum, maandblad voor philologie en geschiedenis 41
1934, p. 294-296.
67 Op 3 juni 1934, in de avondeditie van de Nieuwe Rotterdamse Courant.
68 In Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. Den Haag 1928, p. 120.
69 In Beeldenspel van Nederlandse dichters. Utrecht/Antwerpen 1957, p. 21-26. Eerder in De Tijd, 14 februari
1935.
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heden. Ook hij gelooft niet dat Hadewijch in het zeventiende strofische gedicht
overweegt zelfmoord te plegen. Van der Zeyde schaadt haar schrandere verklarin-
gen, omdat zij weigert de rechtgelovigheid van Hadewijch te erkennen en zij legt te
veel nadruk op het feit dat Hadewijchs mystiek verklaard wordt met de tijd waarin
zij leefde. De koppeling naar de gedichten van H. Roland Holst vindt hij mislei-
dend. Het boek is ernstig bedoeld, maar het is geen goed boek voor ‘beginners’,
omdat het doordrongen is van een gesteldheid die Hadewijch zelf zou hebben aan-
geduid als die van een ‘vremde’.

De minder bekende Dr. T.70 ( T. Detmers) meent dat de schrijfster het beste is in
het eerste deel van haar studie, waarin ze de persoonlijkheid van Hadewijch pro-
beert te ontleden, in een eerste poging de nieuwste vindingen van de psychologie te
gebruiken. Maar Van der Zeyde beschouwt Hadewijch als een moderne vrijzinnige
en realiseert zich niet voldoende hoezeer het leven van de middeleeuwer door-
drenkt was met het godsdienstige. Zij verwaarloost het katholieke van Hadewijchs
tijd en cultuur dan ook in bedenkelijke mate. De verklaringen van de gedichten en
de stilistische beschouwingen zijn uitstekend, maar de theorie over de dubbelbete-
kenissen is bedenkelijk. Een enkele dichter zal ongetwijfeld wel eens op een derge-
lijke manier werken, maar systematisch gebruik ervan kan men bij Hadewijch niet
verwachten en met onze onvolledige kennis van het Middelnederlands in ieder ge-
val nooit bewijzen.

Tekenend voor de emotionele sfeer waarin de dissertatie van Van der Zeyde is
besproken, is de brief die de historicus D. Th. Enklaar aan Van der Zeyde op 18 fe-
bruari 1934 schreef.71 Hij had het proefschrift, dat hij in vrijwel alle opzichten erg
overtuigend vond, met genoegen gelezen. ‘Ik heb genoten van Uw besprekingen
van haar “orthodoxie” en tijgergenoegens72 beleefd aan blz. 50! De arme van Mier-
lo, die op elk terrein wat nieuws beweert: Reinaert, Veldeke, Hadewijch, nu ook
weer de volksdichters, en op elk in de hoofdzaak weerlegd wordt!’ Op de bedoelde
pagina 50 wordt hoofdstuk ii Hadewijch als religieuze figuur afgesloten. De tekst
van die pagina luidt: 

Dat Van Mierlo graag zou zien dat Hadewijch, de grote kunstenares die hij zo bewondert,
een Katholieke heilige was geweest, kan ik heel goed plaatsen; maar een dergelijke, volko-
men respectabele, wens mag toch nooit de onbevangen kijk op de feiten en de objectieve
voorstelling van zaken beïnvloeden. En mij persoonlijk moet het van het hart, dat ik de

70 In Dietsche Warande en Belfort, deel 34, 1934, p. 632-633. Detmers schreef Aanteekeningen op de Middelne-
derlandsche berijming van Sinte Franciscus’ Leven. Diss. Groningen 1894.
71 Van der Zeyde bewaarde de brief tussen haar aantekeningen over Hadewijch. Ik vond hem tussen het studie-
materiaal voor haar dissertatie, dat in de collectie Ida Gerhardt in het gemeentelijk archief in Zutphen bewaard
wordt. 
72 De term ‘tijgergenoegens’ is van G. Busken Huet. In Litterarische fantasien en kritieken, deel i, in het artikel
‘Multatuli’ treft men de volgende zin aan (p.203): ‘Max Havelaar en de Camera Obscura hebben dit met elkander
gemeen, dat in beiden afgerekend wordt met eene zamenleving. Welk innig menschelijk genot smaakte Hilde-
brand, toen hij ze naar den vleesche ridikuliseren kon, de filistijnsche kwelgeesten zijner jeugd! Hoe sprong Ha-
velaar’s hart in zijn binnenste van blijdschap op, toen Sjaalman met fatsoen de Aglaja op den grond kon laten val-
len! Zulke stille tijgergenoegens verorbert een mensch slechts eenmaal in zijn leven.’ (Haarlem 1868).
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vraag of Hadewijch in dogmaties opzicht precies binnen de grenzen van de Katholieke leer
gebleven is, en of zij zich al of niet wenste te onderwerpen aan het kerkgezag, niet essen-
tieel kan vinden. Ons oordeel over haar persoon, haar karakter, haar ernst, haar vroom-
heid, haar trots, haar intellect, haar oprechtheid, haar oorspronkelikheid, is van het ant-
woord op die vragen onafhankelijk. 

Wel bleef Enklaar met enkele vragen zitten en daarom nodigde hij Van der Zeyde
per brief uit daarover verder te praten. In 1947 stuurde hij haar zijn bespreking73

naar aanleiding van Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Be-
gardenbeweging. Een vergelijkende studie: XIIe-XIIIe eeuw, door A. Mens.74 Daar-
in is de volgende zin onderstreept: ‘Hadewijch rekent de schrijver tot de beslist or-
thodoxen, waarbij ook nog wel enige twijfel mogelijk is. Dat hij in dit verband zich
waarderend uitlaat over het boek van Marie H. van der Zeyde, ook als hij het niet
met haar eens is, doet na het geschreeuw daarover van Van Mierlo en wijlen Albert
Verwey sympathiek aan.’

In de brieven van Ida Gerhardt vond ik nog een enkele opmerking naar aanlei-
ding van de dissertatie. Zo schreef zij in het najaar van 1947: ‘… Achterberg mag
dan kwetsbaar wezen, Marietje (van der Zeyde. AvD) is het ook! Ik weet wát voor
een wond het heeft gemaakt dat indertijd, bij Verwey’s onjuiste kritiek op haar diss.
de Vooys e.a. haar in de kou lieten staan.’ En in 1976: ‘Ik moet veel denken aan haar
boek over Hadewych. Toen was ze 28, ze gaven haar een ‘cum’ en daarop opende
Van Mierlo zijn offensief. Nu, na 40 jaar, weet en schrijft ieder hoezeer hij toén on-
gelijk had – maar je moet maar 28 zijn en werkloos en zonder geld …’75

De studie van Van der Zeyde is jaren een stiefkind onder de Hadewijchstudies ge-
weest. Men wist niet goed wat men er mee aanmoest. Het was R. Faesen,76 die pas
in 2000 formuleerde waar het Van der Zeyde in het eerste deel van haar studie pre-
cies om ging, namelijk om de hermeneutische vraag in hoeverre men de begeerte in
het werk van Hadewijch adequaat kan benaderen als men afziet van de religieuze
interpretatie ervan. En deze vraag stelde Van der Zeyde expliciet, in een tijd waarin
men met een dergelijke benadering niet goed om kon gaan.77 Zij ontkoppelde de
teksten van Hadewijch van het christelijk geloof om het werk op een andere manier
te interpreteren als een aanvulling op eerdere studies. Zij gebruikte daarbij opko-
mende wetenschappelijke disciplines van haar tijd, waaronder psychologie en para-
psychologie en stichtte op die manier verwarring, ten dele vanwege de betrekkelij-
ke onbekendheid ermee, zowel bij Van der Zeyde zelf als bij haar lezers, en ook

73 In Bijdrage van de geschiedenis der Nederlanden, deel iv, afl. 3-4, p. 303-305. Een overdruk van de recensie
lag in het eigen exemplaar van haar dissertatie, waarin Van der Zeyde ook de brief van Enklaar bewaarde.
74 In Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschap, Letteren en schone Kunsten van
België, klasse der letteren. Jaargang ix, nr. 7. Antwerpen, 1947.
75 In B. Hosman en M. Koenen, Courage. Brieven van Ida Gerhardt.Amsterdam 2005, p. 34, 214. 
76 R. Faesen, Begeerte in het werk van Hadewijch, Leuven, 2000.
77 Faesen 2000, p. 9.
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vanwege een aantal vaststaande oordelen over Hadewijch, met name aan rooms-ka-
tholieke zijde, vooral bij J. van Mierlo en A. van Duinkerken.

1.5.7 Samenvatting
M. van der Zeyde heeft getracht de mens en schrijfster Hadewijch te doorgronden,
los van haar religieuze en culturele achtergrond. Haar hoofdthema’s – de mens Ha-
dewijch psychologisch bekeken, mystiek en religie ontkoppeld, de theorie van de
dubbelbetekenissen en de vergelijking met dichters van de eigen tijd – zijn fel bekri-
tiseerd, met name vanuit katholieke kring. Dat kwam omdat niet door iedereen be-
grepen werd wat zij met de geschriften van Hadewijch deed. R. Faesen stelde bijna
zeventig jaar later dat Van der Zeyde in het eerste deel van haar studie de vraag pro-
beert te beantwoorden in hoeverre men de begeerte in het werk van Hadewijch
adequaat kan benaderen als men afziet van de religieuze interpretatie ervan. En
deze vraag stelde zij expliciet. 

Verwey vond Van der Zeydes benadering onjuist en hij stond daarin niet alleen.
Zijn belangrijkste medestander was J. van Mierlo. Van Mierlo zelf bestudeerde Ha-
dewijch en haar geschriften op de eerste plaats vanuit theologisch en historisch per-
spectief. Daarin lag voor hem de kern van haar werk. Verwey richtte zich vooral op
de dichter in haar, die hij echter bereikte vanuit dat theologisch en historisch per-
spectief. Voor beiden was uitgesloten dat men de dichter Hadewijch kon begrijpen
zonder haar vanuit haar cultuur en tijd te duiden. De felheid waarmee Van Mierlo
en Verwey reageerden op de verschijning van Van der Zeydes proefschrift, kwam
wellicht niet alleen voort uit het feit dat beiden door haar scherp zijn bekritiseerd,
maar ook uit de moeite die zij ermee hadden dat Van der Zeyde een wetenschappe-
lijk werk over Hadewijch schreef, waarbij ze het typisch Middeleeuwse dat bij haar
mystieke geloofsleer hoorde vrijwel onbesproken liet. Verwey heeft Hadewijch in
zijn gedichten en zijn vertaling van haar visioenen los kunnen zien van de cultuur
waar zij uit kwam, maar na 1922 volgde de wetenschapper in hem steeds in grote lij-
nen de theorieën van Van Mierlo.

Hoewel de bespreking van Van Duinkerken inhoudelijk opmerkelijk dicht bij
die van Verwey en Van Mierlo komt, is de toon ervan minder fel. R. Roemans
maakte de problemen rond de dissertatie overzichtelijker, door Marie van der Zey-
de zelf aan het woord te laten. In zijn artikel legt zij nogmaals uit wat zij bedoelde,
maar het lijkt erop dat Roemans haar niet goed begrepen heeft.

Marie van der Zeyde was erg teleurgesteld door de ontvangst van haar studie. In de
correspondentie tussen De Vooys en Verwey vond ik geen evaluatie van de recen-
sie van de laatste. De Vooys zelf vond de dissertatie van hoge kwaliteit. Mogelijk
had hij Verweys uitgave van De vizioenen van Hadewych in hedendaagsch Neder-
landsch overgebracht in gedachten, toen hij over Van der Zeydes vertaling van de
Brieven van Hadewijch schreef:78 ‘Zij begreep terecht dat de enige wijze om zulk
een werk nader tot de moderne lezer te brengen een doorlopende vertaling in he-
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dendaagse taal is, maar dan ook een vertaling die tevens een interpretatie betekent.
Met fijn taalgevoel en juist inzicht heeft zij deze zware en gevaarlijke taak vol-
bracht. Ook met de nodige zelfkritiek …’ Hij noemt haar in die bespreking: ‘Dr.
Van der Zeyde, bekend door haar verdienstelijk, diepgaand proefschrift over deze
mystica.’ Dat De Vooys zich niet feller en duidelijker ten opzichte van Verwey op-
stelde, heeft mogelijk te maken met het feit dat Verwey intussen overleden was.

Van der Zeyde schreef zelf ook over Verweys vertaling. Dit wordt besproken in
de volgende paragraaf van dit hoofdstuk: Verwey als vertaler.

1.6 Vergelijking van de recensies

Het lijkt erop dat Albert Verwey de vertaling van Hadewijchs visioenen door F.
Huebner nauwelijks serieus heeft genomen, maar hij werd er wel door geïnspi-
reerd. Zijn recensie is in feite niet meer dan een boekaankondiging en een inleiding
tot zijn eigen vertaling. De visioenen van Hadewijch deel I in de uitgave uit 1924
van Van Mierlo, bewonderde hij in hoge mate. In de bespreking ervan stelt Verwey
zich nauwelijks kritisch op; hij prijst het werk dat Van Mierlo heeft verricht en ge-
bruikt nogal wat ruimte om zijn eigen gedachten over Hadewijch en over het on-
derwijs in literatuur aan de universiteiten te uiten. Het wordt uit deze recensie dui-
delijk dat men Hadewijch op verschillende manieren kan bestuderen: vanuit
wetenschap (literatuurstudie; theologie) en als dichter. Dit onderscheid maakt Ver-
wey ook bij de bespreking van het boek van Joh. Snellen. Hij stelt daar bovendien
dat Hadewijch niet benaderd moet worden als een eigentijdse kunstenaar, want
daarvoor is zij te groot. Daar bedoelt hij mee dat Hadewijchs poëzie en haar mys-
tiek niet op dezelfde manier geduid mogen en kunnen worden als de poëzie en
mystiek van zijn eigen tijd. Voor hem is Hadewijch een van die grote geesten wier
werk de tijden overstijgt. Zowel Snellen als Van der Zeyde begrepen volgens Ver-
wey Hadewijchs dichterschap niet en lazen haar werk op een verkeerde manier. 

In de kritiek op het werk van M. van der Zeyde waren zowel de dichter als de we-
tenschapper Verwey onvoldaan. De dichter vanwege de algemene karakterisering
van Hadewijch en haar werk, en de wetenschapper op grond van een aantal losse
punten in de studie zoals de mogelijke pathologie van Hadewijch, de aard van de
visioenen en de rol van Maria in haar werk. 

78 V [ooys C. de], ‘Brieven van Hadewijch in de oorspronkelijke tekst en in Nieuw-Nederlandse overzetting,
met aantekeningen door Dr. M.H. van der Zeyde’. In: de Nieuwe Taalgids 33, 1939, p. 38 en 39.
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2 Albert Verwey als vertaler van werk van Hadewijch

Il est le traître de la littérature, celui qui s’avance masqué et, sous prétexte de leur
rendre hommage, s’approprie les plus grandes oeuvres pour leur faire subir toutes
sortes d’outrages.79

2.1 Inleiding 

Albert Verwey vertaalde tussen 1917 en 1925 Hadewijchs visioenen, een aantal van
haar brieven en enkele gedichten. De vizioenen van Hadewych, zijn oudste Hade-
wijchvertaling, verscheen in 1917 in drie afleveringen in De Beweging en vijf jaar la-
ter in boekvorm.80 Andere Hadewijchvertalingen van Verwey zijn niet gepubli-
ceerd; ik vond ze in zijn nagelaten papieren. De door hem vertaalde brieven zijn
deels terug te vinden onder losse nummers in de Bijzondere Collecties van de Uni-
versiteitsbibliotheek van Amsterdam en deels in de aantekeningen ter voorberei-
ding van zijn colleges over Hadewijch. In de collegeaantekeningen bevinden zich
ook vertalingen van enkele gedichten, op één uitzondering na keuzen uit de Strofi-
sche gedichten.

De verschillende vertalingen van Hadewijchs werk bracht ik in schema bijeen: 

Titel Jaar van schrijven Vorm Universiteits
(en publicatie) bibliotheek 

Amsterdam, 
Bijzondere 
Collecties, hs. nr:

De visioenen (zon- 1917 De Beweging handschriften van de xli a 22:7-8
der de Lijst van 1922 Boekversie tijdschriftuitgave en xli a 9:21-25
volmaakten) de door Van Mierlo

bekeken drukproef.

Zesde brief – Voor 1922? apart handschrift xli a 24: 51
onvolledig

Vijfde brief 1925 collegedictaat (eigen xli a 38: 7
aantekeningen van
Verwey)

sg. 4 (laatste 1925 collegedictaat (eigen xli a 38: 7
couplet niet) aantekeningen van 

Verwey)

79 G. Meudal, ‘Trahir ou ne pas traduire. Là est la question’. In: Le monde de l’éducation’, februari 1998. De
tekst werd in 2000 gebruikt als eindexamentekst voor Nederlandse vwoleerlingen.
80 De vizioenen van Hadewych in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey. Antwerpen/
Santpoort, 1922. Eerder in De Beweging 1917: juni, juli/augustus, september. 
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sg. 1 (bespreking, 1925 collegedictaat (eigen xli a 38: 7
fragmentarisch aantekeningen van
vertaald) Verwey)

sg. 17 (fragmentarisch 1925 collegedictaat (eigen xli a 38: 7
Vertaald) aantekeningen van

Verwey)

Mengeldichten, 1925 collegedictaat (eigen xli a 38: 7
no. 15 aantekeningen van

Verwey)

sg. 40 (eerste twee 1925 collegedictaat (eigen xli a 38: 7
Strofen) aantekeningen van

Verwey)

Eerste brief – 1925 of later? apart handschrift xli a 46:62-64
onvolledig

Over het vertalen van literaire teksten had Verwey eigen opvattingen, die hij echter
niet in een daaraan gewijde studie heeft vastgelegd. Zijn wijze van vertalen bij De
vizioenen van Hadewych lichtte hij niet toe, maar in het voorwoord van de boek-
uitgave, met name in de eerste (handgeschreven) versie ervan, is er in enkele zijde-
lingse opmerkingen toch iets over terug te vinden.81 Ook de inleiding bij zijn verta-
ling van Dantes La divina commedia werpt licht op zijn werkwijze en uit kritieken
op anderen blijkt eveneens welke eisen Verwey aan een literaire vertaling stelde. Er
zijn een aantal studies (geheel of gedeeltelijk) gewijd aan Verwey als vertaler, onder
andere door M. Hanot, B. Baxter, T. Naaijkens en M. Hietbrink.82

Verweys vertaling van Hadewijchs visioenen heeft weinig aandacht gekregen. Er
verschenen in zijn eigen tijd twee besprekingen.83 E. Allard, J. Snellen, M. van der
Zeyde en later T. Guest gebruikten Verweys vertaling bij hun onderzoek naar as-
pecten van Hadewijchs teksten.84 Ik vond ook een commentaar in een persoonlijk

81 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 9:22.
82 Hanot, p. 63-77. Verder B. Baxter, Albert Verwey’s translations from Shelley’s poetical works, Leiden, 1963.
Ton Naaijkens, De slag om Shelley en andere essays over vertalen, Nijmegen 2002, p. 177-200. M. Hietbrink, ‘In
de schaduw van Stefan George, de Baudelaire-vertalingen van Verwey’. In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde 115, 1999, p. 218-235. Tenslotte: Baudelaire. Het Baudelairisme. Hun nawerking in de Nederland-
sche letterkunde. P. de Smaele, Brussel, 1934 (diss.) en Negentien bloemen van het kwade, Baudelaire vertaald
door Albert Verwey. M. Hietbrink/M. Stapert-Eggen, Lunteren 1998. 
83 Namelijk van J. van Mierlo in Leuvensche bijdragen, bijblad 14, 1922, p. 92-94 en L. Reypens in Boekengids
4, 1926 nr. 2177. In hun publicaties over Hadewijch meldden zowel J. Snellen (1933) als E. Allard (1937) dat Ver-
weys bewerking nuttig was geweest bij hun studie.
84 In Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewijch, Amsterdam, 1937 schrijft E. Allard: ‘Voor de
oplossing van voor mij onverklaarbare plaatsen heb ik tenslotte misschien het meest te danken aan de vertaling
van prof. Verwey, welke door Prof. Van Mierlo nauwkeurig werd herzien’ (p. 2). Ook Marie van der Zeyde
maakte gebruik van Verweys vertaling (Hadewijch, een studie over de mens en de schrijfster, p. 28) evenals T.
Guest (Some aspects of Hadewijch’s poetic form in the Strofische Gedichten, ’s-Gravenhage, 1975, p. 288) en J.
Snellen Hadewijch, een bloemlezing. Zeist 1932, p. 19).
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schrijven van C. de Vooys aan Verwey en in privé-aantekeningen van Marie van der
Zeyde.85 In deze teksten loopt de waardering voor het werk sterk uiteen. 

Na Verweys uitgave uit 1922 werden de visioenen van Hadewijch pas weer in het
Nederlands vertaald in 1979 (P. Mommaers) en 1980 (H. Vekeman). In beide uitga-
ven komt Verweys naam niet voor, evenmin als in de uitgave van F. Willaert/I.
Dros uit 1996. Tenslotte zij nogmaals opgemerkt dat Verwey vond dat alles wat
Hadewijch schreef poëzie was, maar poëzie was voor hem een ruimer begrip dan
verskunst. In aantekeningen die zij tijdens de colleges van Verwey maakte, citeert
M. Bouvy de volgende uitspraak van Verwey over Hadewijchs werken: ‘Recht-
streeks uit het menschelijk hart in overvloed van rhythme en beelden geuit, waarbij
de moderne dichter het niet halen kan.’ En: ‘Haar brieven zijn gedichten’. P. van
Eyck legde Verweys opvatting over poëzie als volgt uit:86 ‘Poëzie is de vrucht van
iedere werking der Verbeelding. Die kan voor haar arbeid van de taal gebruik ma-
ken, maar ook als zij dit niet doet, – overal dus in het leven, waar menselijke ver-
beelding God belichaamt en aan de verscheiden gelijkheid van alle dingen in God
gestalte geeft – komt Poëzie tot stand, heeft een Dichter gearbeid.’ In zijn af-
scheidscollege sprak Verwey over ‘… gedichten – waarmee we niet enkel verzen,
maar ook proza bedoelden – (...).’87

Dit hoofdstuk ziet er als volgt uit: om te beginnen wordt het weinige dat Verwey
zelf over vertalen schreef, toegelicht. Hiervoor maak ik gebruik van Verweys inlei-
ding bij zijn Dantevertaling en zijn reactie op de Shakespearevertaling van Henriët-
te Moulijn-Haitsma Mulier. Ook sta ik stil bij relevante opmerkingen in bestaande
publicaties over Verwey als vertaler. Daarbij komt ter sprake met welk doel Ver-
wey vertaalde en wat het woord ‘vertalen’ voor hem betekende. Vervolgens bekijk
ik welke teksten Verwey mogelijk als basis voor De vizioenen van Hadewych heeft
gebruikt en bespreek ik de vertaling zelf. Op de vertaling volgt de bespreking van
een aantal reacties daarop. Zij geven een beeld van de plaats die deze vertaling in het
literaire leven en in de Hadewijchreceptie van die tijd innam. Het hoofdstuk eindigt
met een bespreking van Verweys overige Hadewijchvertalingen en hun betekenis. 

2.2 Verwey en vertalen

Voor Verwey betekende vertalen van poëzie en literair proza niet eenvoudig ‘in een
andere taal overbrengen’. Het ging hem erom een ontvangen schoonheidsaandoe-

85 Het commentaar op Verweys vertaling vond ik tussen aantekeningen voor haar proefschrift (Hadewijch.
Een studie over de mens en de schrijfster. Groningen, Den Haag, Batavia, 1934) in twee cahiertjes, die in het Ida
Gerhardtarchief in het Stadsarchief van Zutphen bewaard worden onder de nrs. 910 en 911.
86 P.N. van Eyck, Verzameld werk deel iv, Amsterdam 1959-1963, p. 257. Het citaat is door J.J. Oversteegen
overgenomen in Vorm of vent, opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen
de twee wereldoorlogen. Amsterdam 1970, p. 37. 
87 In Albert Verwey, keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935). Afscheidscollege: het lezen en
schatten van gedichten. Uitgegeven door dr. M. Nijland-Verwey, Zwolle 1956, p. 253-268. 
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ning met oorspronkelijke, eigen middelen weer te geven. Is dat gebeurd, ‘dan kan
men zien welke middelen den vertaler ten dienste stonden en of zijn taal zich naar
deze schoonheidsaandoening gemakkelijk, of niet zonder moeite heeft gevoegd.’88

M. Hanot gaf algemene informatie over Verweys vertaalopvattingen naar aanleiding
van diens kritieken op werk van anderen. Hij noemde die ‘subjectief en esthetisch’
(p. 63) en vond het moeilijk er systeem in aan te brengen. B. Baxter besprak welis-
waar Verweys vertalingen van gedichten van Shelley, maar ging daarbij niet dieper
in op zijn werkwijze. T. Naaijkens echter probeerde die ‘eigen middelen’ te duiden.
In het hoofdstuk De slag om Shelley, in het gelijknamige boek, beschrijft hij hoe de
Tachtigers na hun langzame verwijdering uit het canonieke centrum van de buiten-
landse literatuur gingen vertalen. Daarbij richt hij zich voornamelijk op de verschil-
len tussen W. Kloos en A. Verwey, die elkaar niet alleen bestreden bij het vertalen
zelf, maar ook in vertaalkritieken en vertaalreflectie, waarbij om uiteenlopende mo-
tieven en belangen vertaalopvattingen werden verdraaid en grenzen overschreden.
Kloos en Verwey hebben hun werk als vertaler zelfs gemystificeerd, onder andere
door uit te weiden over wat aan vertalen voorafgaat. Gebruikmakend van extratek-
stuele normen meenden ze bijvoorbeeld dat alleen een dichter de artistieke eisen van
poëzie kon navoelen, onder andere omdat ‘de rhythmus (…) drager der emotie is.’89

Naaijkens vermoedt dat op punten waar Kloos zijn kritiek chargeert en zijn vertaal-
opvattingen een volstrekt eigen vlucht nemen in een bovenargumentatieve, metapsy-
chische stratosfeer, Verwey zijn vertalingen forceert zodat er een soort poëzie ont-
staat die door haar syntactische verwrongenheid een onleesbaar accent krijgt.90

M. Hanot91 en M. Hietbrink formuleerden de eisen die Verwey aan de vertaling
van een literair werk stelde. In grote lijnen komt dat op het volgende neer:
1 De vertaler moet ook dichter zijn. 
2 Bij het vertalen moet de nadruk op het te vertalen stuk als geheel liggen en niet

op afzonderlijke delen. Op die manier blijft de indruk van het oorspronkelijke
behouden. 

3 Het weergeven van de onbevangen schoonheidsindruk is belangrijker dan het
weergeven van de inhoud. De betekenis is ondergeschikt aan de vorm. 

4 Toon en verbeelding spelen een belangrijke rol, evenals klank en ritme. Rijm
kan men met vrijheid behandelen en grammatica is bijzaak. Ook hoeft het me-
trum van het originele werk niet behouden te blijven.

5 Ten aanzien van de woordkeus geldt: dát woord geniet de voorkeur, waarvan
de klank het dichtst bij die van het origineel ligt; pas wanneer geen enkel woord
voldoet, mag de vertaler nieuwe woorden scheppen.

88 Naar aanleiding van de vertaling van Aeschylos’ Agamennoon van Boutens. In: De XXe Eeuw 1904, deel iii,
p. 24. Zie ook M. Hanot, De beginselen van Albert Verweys literaire kritiek. Gent 1957, p. 63. 
89 T. Naaijkens, De slag om Shelley, over de autonome vertaalopvattingen van Willem Kloos. Nijmegen 2002,
p. 192.
90 Naaijkens 2002, p. 177-200.
91 Hanot 1957, p. 58-77.
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Veel van het bovenstaande is terug te vinden in Verweys kritiek op de Dantevert-
aling van Stefan George. Verwey vond het bezwaarlijk dat George slechts een ge-
deelte van het werk vertaald had, maar over het vertaalde zelf was hij enthousiast.92

George had volgens hem met de verstandelijke betrouwbaarheid die iedere vertaler
hoort te hebben, de gebonden stijl die bij wezen en plan van het werk past in haar
vele mogelijkheden prachtig uitgewerkt. Ook waardeerde hij dat George vorm en
klank van het origineel behouden had, getuige zijn commentaar: ‘Hoeveel waardi-
ger, klaarder, harmonischer zijn verhaal en beeld nu maat en rijmen behouden zijn.
De rijmen zozeer dat zij alle, als bij Dante, vrouwelijk zijn (…). Ook de klank is een
muziek gebleven, verwant aan die van Dante.’ Het werk kon zich volgens Verwey
handhaven op de ‘hoogste hoogte van vertaling’,93 omdat het in feite om een nieuw,
zelfstandig kunstwerk ging. Hietbrink introduceerde voor deze strikt vormgetrou-
we vertalingen de term ‘vertaalpoëtica’. Uit zijn inleiding bij de bewerking van
Dantes La divina commedia in 1923 wordt duidelijk hoe Verwey zelf aan vertalin-
gen werkte. In zijn reactie op de ontvangst van Shakespeare 50 sonnetten vertaald
door Henriëtte Moulijn–Haitsma Mulier,94 werkte hij zijn opvatting over het ver-
talen van beeldspraak uit. Men zou de stukken samen als het credo van de vertaler
Verwey kunnen zien. Ze worden hierna besproken.

2.3 Verweys vertaling van Dante

Verwey wilde met de vertaling van Dantes La divina commedia95 aantonen dat de
Tachtigers met succes de Nederlandse taal hadden vernieuwd en dat Dante daar-

92 Albert Verwey, Shakespeare en Dante in Verzameld proza X, p. 103-114. Vergelijk ook Mijn verhouding tot Ste-
fan George, herinneringen uit de jaren 1895-1928. Santpoort, 1934. Hierin vertelt Verwey over George: ‘Zijn verta-
lingen waren een belangrijk deel van zijn dichterlijke arbeid. ‘Als ik een vers mooi vind’, zei hij, dan herhaal ik het tot-
dat duitsche woorden voor de oorspronkelijke in de plaats komen; de rest is dan schrijverswerk’. Maar in ‘Het
beoordelen van gedichten’ (in Proza IV, 1921) vertelt hij ook al hoe het nazeggen van de klanken bij het lezen een
functie heeft: ‘De eerste en onmiddellijke werking van een gedicht ligt in zijn geluid. Niet dat men een vers heeft te
hooren als een verzameling van kunstig naast elkaar gezette klanken. Maar men moet het hooren als stem, als maat-
volle stem, als ontroerde stem. Maat, ontroering en stem zetten zich onmiddellijk in ons voort en worden op het eigen
ogenblik door ons her-voortgebracht. Dat wil zeggen dat wij, buiten alle nadenken om, het vers nazeggen.’ Verwey
correspondeerde over de vertaling van Dante met Stefan George (in wie hij wel een gelijkenis met Dante gezien moet
hebben. Bierens de Haan beschrijft op p. 101 hoe Dante priester-koning geworden is over zichzelf; in deze termen be-
schrijft Verwey George in zijn gedichten) en met Willem de Haan. Een voorbeeld van het overleg tussen Verwey en
George kan men vinden 110-112 van Duitse kroniek, orgaan voor culturele betrekkingen met Duitsland 18de jaargang,
1966. Dit nummer verscheen onder de titel Albert Verwey en Stefan George. In Uit de verte en met de pen, de brief-
wisseling tussen Albert Verwey en Willem de Haan, doctoraalscriptie van L.Custers (vu. Amsterdam, z.j.) in brief 37,
51, 61, 64, 71, 83, 84 en 85. De laatste drie brieven, tevens de laatste drie uit de correspondentie, dateren uit 1922.
93 In zijn studie over de Agamemnonvertaling van Boutens noemt A. Hoekstra deze vertalingen ‘integrale ver-
talingen’. Dit zijn inhoudelijk geen volledige vertalingen van het oorspronkelijke werk, maar ze reproduceren het
origineel in zijn totaliteit als ‘synthese van vorm en inhoud’. In: De vertaling van Aeschylus’ Agamemnon door
P.C. Boutens. Groningen 1940, p. 5. 
94 Bussum 1923. 
95 Dante Alighieri, De goddelijke komedie, Vertaling in terzinen door Albert Verwey. Haarlem 1923. P. Cron-
heim gebruikte een aantal van Verweys zinnen uit deze inleiding letterlijk om zijn eigen vertaalwerk te karakteri-
seren, in: ‘Dichter en vertaler’, het artikel dat hij schreef voor De stem/Critisch bulletin, juli-augustus 1937 bij de
dood van Verwey.
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door nu pas vertaald kon worden op een manier die de oorspronkelijke tekst volle-
dig recht deed. ‘De toon van het gedicht, dat is het zaad dat Shelley bedoelde, de
muzikale eenheid waaruit de vertaler het gedicht weer doet opgroeien.’96 Verwey
wilde het werk als één geheel benaderen en zocht daarom naar een punt in de Com-
media waar Dantes ‘besef van de eenheid van zijn werk zich uitbeeldde.’ ‘Dit zoe-
ken,’ schrijft hij, ‘maakte mijn lezen van de Commedia tot een heen- en weergaan,
een beginnen en weer opgeven, een bladeren van het ene boek naar het andere.
Waar was eigenlijk het punt in de Commedia waar Dante’s besef van de eenheid
van zijn werk zich uitbeeldde, waar het tastbaar was, waar hij die het eenmaal ge-
zien had, het kon blijven zien als een knoop en spiegelbeeld van uiterlijke en inner-
lijke samenhang?’ Die innigste toon van het gedicht moest daar klinken waar het
besef van die conceptie tot één, al het andere uitsluitende, doorbraak kwam en waar
het werk het onderwerp van de verbeelding werd. Deze door hem genoemde
‘grondtoon’ trof Verwey aan in de aanhef van de 27ste zang van ‘De louteringsberg’.
Toen hij de grondtoon gevonden had, kon hij overgaan tot het eigenlijke ‘vertalen’.

Vertalen was voor Verwey een vorm van lezen. Dat schreef hij al naar aanleiding
van de Dantevertaling van Stefan George. Zodra men het in een vreemde taal ge-
schrevene zo indringend leest dat men niet laten kan het na te zeggen in de eigen
taal, is er een vertaling. Zo lezen dichters poëzie. ‘Zij kunnen niet rusten voor zij het
beminde gedicht hebben omgelezen tot een gedicht in hun moedertaal.’ Verwey
vereenzelvigde zich daarom zoveel mogelijk met de auteur van het oorspronkelijke
werk en beschouwde voorbereidend lezen als een zoektocht naar de kiemcel waar-
uit het gedicht als een organisch gegroeid geheel was ontstaan.97 Hij verdiepte zich
in het scheppingsdoel van Dante en kwam tot de conclusie dat de dichter zich eer-
der op klank en verbeelding dan op begrijpelijkheid had gericht. Als vertaler moest
hij dus dezelfde prioriteiten stellen. Dat de moderne lezer dan sommige gebeurte-
nissen niet zo goed zou kunnen begrijpen als Dantes tijdgenoten, vond Verwey
geen bezwaar. ‘De toon van dat spreken’ moest op de lezer inwerken zonder dat de
aandacht door inhoudelijke elementen van de ‘welluidende klank’ en de ‘doorzich-
tige zinsbouw’ werd afgeleid. De nadruk moest bovendien liggen op het stuk als
geheel, dat als een gedicht en niet als een verhandeling behoorde te worden gelezen.
De vertaling moest een herschepping zijn. Verwey formuleerde dat aldus: 

Of wij Dante’s toespelingen op menschen en toestanden van zijn tijd niet meer begrijpen,
van mythologie en oude geschiedenis minder kennis hebben dan hij aanneemt, en niet zon-
der kaarten een duidelijk begrip krijgen van zijn wereldstelsel, het heeft bijkomstige betee-
kenis, maar raakt het wezen niet. Het wezen is de poëzie die ik in haar drie aspekten: licha-
melijkheid, geestelijkheid en de tusschen die beiden gelegene reflectie, getracht heb uit te
drukken.98

96 Hietbrink, p. 224. De goddelijke komedie, p. viii en ix.
97 M. Hietbrink, ‘In de schaduw van Stefan George, de Baudelaire-vertalingen van Verwey’. In: Tijdschrift
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115, 3, p. 218-235.
98 P. xv.
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Met andere woorden: ‘het wezen’ van Dantes werk ligt niet in de betekenis van de
tijdgebonden verhalen. Waar het bij Dante wel om ging, legde Verwey bijvoor-
beeld uit in 1927, toen hij sprak over de rol van de verbeelding in Dantes Divina
commedia op het Twaalfde Nederlandsche Filologencongres:99 ‘Men kan gerust
zeggen dat men in de hele Hel een vizioen voor zich heeft, een onafgebroken,
voortdurend groeiende, veelvoudige werking van de door een persoonlijk en ka-
tholiek rechtvaardigheidsgevoel bezielde verbeelding.’ Dante heeft zijn personages
‘juist aan de historie ontnomen en hun zijn onvergankelijk verbeeldingsleven inge-
stort’. 

Verwey vergeleek zijn werk als vertaler met dat van een dirigent. Vertalen vond
hij muzikaal interpreteren.100 Hij begreep dat het mogelijk was een werk op ver-
schillende manieren goed te vertalen. Daarbij mocht echter de grondtoon van het
oorspronkelijke werk nooit worden aangetast. 

In zowel De goddelijke komedie als in zijn correspondentie en andere geschrif-
ten lijkt Verwey het woord ‘vertalen’ te vermijden. Hij gebruikte bij zijn vertaling
van De goddelijke komedie liever termen als ‘vertolken’, ‘overzetten’ en ‘bewer-
ken’, al luidde de ondertitel: Vertaling in terzinen. Mogelijk gebeurde dat laatste op
(zakelijk) advies van zijn uitgever.

Verwey had geen hoge verwachtingen van de indruk die zijn vertaling maken
zou, terwijl hij er zelf toch heel tevreden over was, blijkt uit een brief van 16 okto-
ber 1923.101 De reacties op De goddelijke komedie liepen inderdaad nogal uiteen.
Dat kwam ten dele omdat niet iedereen begreep wat Verwey bij zijn bewerking
voor ogen had gestaan. Voor dit onderzoek is het belangrijk kort aandacht aan die
reacties te besteden, omdat het om een vertaling gaat die vrij snel na De vizioenen
van Hadewych verscheen en vanuit dezelfde vertaalprincipes tot stand kwam. 

M. Poelhekke constateerde dat door het vertalen de zin van Dantes woorden
vaak zeer ingrijpend was veranderd en hij voelde zich er meermalen ‘diep ge-
schokt’ door.102 B. Molkenboer103 noemde de vertaling ‘een onding’ vanwege Ver-
weys keuze om de vorm zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Hij gaf voorkeur
aan een ‘rijmloze, ritmische prozavertaling’. M. Nijhoff104 verkoos weliswaar een
vertaling op rijm, maar tekende daarbij aan dat hij voorkeur gaf aan een vertaling
waarbij afwisselend mannelijk en vrouwelijk rijm gebruikt werd, want: ‘Die einde-
loze herhaling van stomme ‘e’s in de tweede lettergreep werkt, ondanks de groot-
ste voorraad van klankwisseling in de eerste, voor een gevoelig oor op den duur

99 Zie hiervoor ook Uyldert 1959, p. 109-110.
100 In ‘Een blik op de “Divina commedia”.’ In Inleiding 1 1930/6, p. 273-300.
101 M. Uyldert 1959, p. 109.
102 In G. Colmjon De beweging van Tachtig, een cultuurhistorische verkenning in de 19de eeuw. Utrecht/Ant-
werpen, 1963, p. 276.
103 B. Molkenboer, ‘Verwey’s Dante-vertaling’. In: De beiaard 10, 1925/1, p. 5-25.
104 M. Nijhoff, ‘Dante Alighieri: De goddelijke komedie, vertaling in terzinen door Albert Verwey’. In: NRC 8
november 1921. Herdrukt in M. Nijhoff: Verzameld werk, deel ii (1982), p. 220-231. (In Nijhoffs Gedachten op
dinsdag (1931, p. 44-53) is het eerste gedeelte van het NRC-artikel weggelaten).
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onherroepelijk eentonig’, iets waar F. van Dooren later ook op zou wijzen. Nijhoff
begreep goed wat Verwey met zijn vertaling beoogd had, maar vond dat het werk
niet geslaagd. 

J.L. Cohen (1929) besprak de vertaling van Verwey in haar studie Dante in de
Nederlandsche letterkunde.105 Zij was zich ervan bewust dat men Dante vanuit ver-
schillende perspectieven kon benaderen en stelde dat het doel van Verweys verta-
ling er in gelegen was ‘Dante’s poëzie weer te geven in haar drie aspecten: lichame-
lijkheid (Hel), reflectie (Louteringsberg) en geestelijkheid (Paradijs). Vandaar dat
zij minder gelet heeft op Dante’s woorden, dan wel op zijn verbeeldingen, zijn den-
ken en zijn geestesbeweging.’ Zij waardeerde het feit dat Verwey door het rijm van
Dante geïnspireerd werd tot originele vondsten. Cohen noemt enigszins terughou-
dend de studie van J. Bierens de Haan over de Commedia, maar juist Bierens de
Haan was enthousiast over de vertaling van Verwey. Op 19 oktober 1927 schreef
hij hem: 

Met veel genoegen (en dank voor toezending van den overdruk) las ik uw Studie over de
rol van de Verbeelding in Dantes Commedia. Ik heb mij vaak afgevraagd hoe het moge-
lijk is dat een dichter wiens wereldvisie zoozeer van de moderne verschilt, toch juist
thans zoo’n machtigen invloed oefent op het gemoed, terwijl onze wereldvisie in zijn ge-
dicht niet als ondergeschikte waarde wordt op den koop toegenomen, en evenmin de lee-
ge lijst is waarin de episoden zijn saamgevat. Deze vraag stel ik mij ook bij de lezing van
uw Dantevertaling die zoo treffend zich van andere vertalingen onderscheidt, doordat zij
niet is een afbeelding van het origineel, maar een herschepping uit een verwante inspira-
tie. Wat is het moderne in Dante? En ik meen dat dit ligt in geen bijzondere verwant-
schap, maar in een bij geen dichter zoo nadrukkelijk te voorschijn getreden visie des ge-
heels. Het is onze eeuwige drang om het leven te heffen boven zijn gedeeltelijkheid en in
te voegen in een Universum. Wellicht was Dante de laatste dichter die op argelooze wijze
dit geheel kon maken tot voorwerp onzer verbeelding, de laatste mensch der Middel-
eeuwsche volrijpe gedachten, voordat met Petrarca de nieuwe geest het scheppen van
dergelijke visie verhinderde – terwijl de behoefte aan de erkenning des Geheels niet min-
dert. (…).106

F. van Dooren (1994)107 maakte een nauwkeurige, ‘microscopische’ analyse van
Verweys vertaling, zonder daarbij diens uitgangspunt aan te vallen. Hij keek naar
vorm en metrum, waarop hij weinig kon aanmerken. Over strofenbouw, rijmsche-
ma en versmaat (‘technisch perfect’) en metrische procédés binnen woorden en ver-
zen (‘vakmanschap’) was hij zeer te spreken, al was naar zijn oordeel het ritme hier
en daar voor verbetering vatbaar. Opmerkelijk en voor Verwey gezien diens uit-
gangspunten ten aanzien van het vertalen tamelijk vernietigend,108 is Van Doorens
constatering dat van de oorspronkelijke klankrijkdom van Dante maar weinig is over

105 In J.L. Cohen, Dante in de Nederlandsche letterkunde, Haarlem 1929, p. 121 en vooral p. 129-132.
106 Collectie Verwey nr. xli b 1092.
107 F. van Dooren, ‘De Dantevertaling van Albert Verwey, een microscopische evaluatie’. In: Incontri, mensile
di vita e cultura italiana europea di studi Italiani 9, 1994, 4, p. 231-246. 
108 Zie vorige pagina, punt 4 en 5.

2 Albert Verwey als vertaler van werk van Hadewijch 245



gebleven.109 Zijn conclusie dat Verweys De goddelijke komedie een product is van
een dichter die de moeilijkheden van het herdichten heeft onderschat, baseerde hij
echter in hoofdzaak op diens tekort schieten ten aanzien van de betekenis en in veel
mindere mate op de stijl. Hij vond het moeilijk om over weglatingen en aanvullin-
gen te oordelen, want hij trof mooie vondsten aan, maar ook gevallen van rijm-
dwang. De verzen van Verwey reproduceren heel redelijk de uiterlijke structuur
van Dantes origineel, meende hij, maar daarbinnen gaat heel wat stilistische kracht
en schoonheid verloren. 

De goddelijke komedie, vertaling in terzinen is zeker niet bedoeld als een verta-
ling in gebruikelijke zin. Bierens de Haan begreep dat, zoals blijkt uit zijn formule-
ring ‘herschepping van een verwante inspiratie’. Van een aantal andere critici van
Verweys vertaling is dat niet zeker. In onze tijd wordt Verweys De goddelijke ko-
medie nog steeds positief beoordeeld, getuige een commentaar van F. Denissen uit
2002.110 Deze auteur noemt de vertaling van Dantes Divina commedia door B. van
Oyen-Zeeman: ‘(…) een versie die naar mijn mening gerust met die van Albert Ver-
wey kan wedijveren’.

2.4 De Shakespearevertaling van Henriëtte Moulijn-Haitsma Mulier

In juli 1923 stuurde Albert Verwey de redactie van de Nieuwe Rotterdamsche Cou-
rant een ingezonden brief naar aanleiding van een daarin geplaatste bespreking van
de Shakespearevertaling van H. Moulijn-Haitsma Mulier.111 Verwey kende H.
Moulijn persoonlijk en had verschillende malen werk van haar opgenomen in De
Beweging.112 Om haar dichterschap te ontwikkelen vertaalde ze op zijn advies een
aantal sonnetten van Shakespeare, die ze in boekvorm uitgaf.113 De vertaling werd
door Johan Huijts negatief besproken in de Nieuwe Rotterdamsche Courant.114

109 M.i. bedoelt Van Dooren hier niet dat Verwey niet muzikaal was, maar dat voor hem de bij Dante behoren-
de muzikaliteit in Verweys vertaling ontbreekt. Dezelfde klank maar dan in een andere taal heeft niet hetzelfde
effect als in het oorspronkelijke werk.
110 F. Denissen, ‘De grote verdwijntruc. Voor een geschiedenis van de literaire vertaling in het Nederlands’. In:
Ons erfdeel, 45ste jaargang, nr. 4, sept./okt. 2002, p. 483-489. Het citaat staat op p. 489.
111 In Nieuwe Rotterdamsche Courant–letterkunde, 11 augustus 1923, p. 5 en 6. Verwey schreef de brief op 16
juli van dat jaar. Zie ook Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 12:41.
112 In Universiteitsbibliotheek van Amsterdam ligt in de Bijzondere Collecties een gedeelte van de correspon-
dentie die zij voerden (34 brieven van haar aan Verwey en één – afschrift van zijn weduwe – van Verwey aan haar)
en ook de nabestaanden van mevrouw Moulijn zijn in het bezit van een aantal brieven. H.H.J. Moulijn – Haitsma
Mulier (Hester Henriette, 1877-1948) was getrouwd met de kunstschilder Simon Moulijn (1866-1948). Zij publi-
ceerde in De Beweging van maart 1916 (Gedichten), augustus 1916 (Verzen), december 1916 (Vier sonnetten),
maart 1917 (Het paradijs herwonnen, drama), oktober 1917 (Van leven en sterven), januari 1919 (twee sonnet-
ten), mei 1919 (Van liefde en leed, gedichten). 
113 Shakespeare 50 sonnetten vertaald door H. Moulijn-Haitsma Mulier. Bussum 1923. De brief van Verwey is
opgenomen in de bijlage van deze studie.
114 Zaterdag 14 juli 1923. De recensie eindigt als volgt: ‘Dat haar worsteling met den vorm niet op een voldon-
gen zegepraal zou uitloopen, konden we, voor we zelfs de lezing van het boekje aanvingen, vermoeden: dat zij
echter, blijkens klaarblijkelijke misverstanden, niet overal zoo in den geest van deze sonnetten was ingeleefd dat
zij geest van haar geest geworden zijn, is te betreuren! Gaarne hadden we van het zeker moeizaam gewrochte
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Verwey echter meende dat een aantal vondsten die door de recensent als fout wer-
den bestempeld, niet als zodanig moesten worden gezien.115 In zijn brief verdedig-
de hij daarom het werk van Moulijn en herhaalde daarbij in grote lijnen zijn opvat-
tingen over vertalen: de vertaalster wordt vergeleken met een zangeres, die de
componist begrijpt en schijnbaar moeiteloos zijn muziek uitvoert. Dat zij daarbij
bijvoorbeeld een metafoor van Shakespeare door een compleet nieuwe vervangt, is
geen bezwaar: het gaat niet om de stem, maar om het geluid. Verwey formuleert het
als volgt: ‘Zij voert ons niet in de wereld van de organen die, elk naar zijn aard, een
gegeven werkelijkheid bemachtigen, maar in die van de ons ingeslagen krachten
die, elk naar haar natuur, een werkelijkheid voortbrengen’116

‘Zelfs de beste vertaling van Shakespeare is nooit veel anders dan een voorstel het
nu maar eens zóó te doen’, schrijft Verwey in Eenzame volzinnen.117 Hij prijst
Moulijn als vertaler, ook al geeft zij geen exacte weergave van wat er staat. Zij
vormt de te vertalen tekst om tot een eigen voorstelling en tot interessante regels,
zoals een musicus zich altijd een eigen voorstelling maakt van het muziekstuk dat
hij uitvoert. Ze is zowel vertolker als vertaler, omdat ze trouw blijft aan de toon van
het oorspronkelijke werk, en zo, meende Verwey, hoort een vertaler ook te wer-
ken. Dat hij zich verder niet uitlaat over de manier waarop Moulijn omgaat met het
ritme in de sonnetten, heeft mogelijk te maken met het feit dat daar in de kritiek
waar hij op reageert, geen aandacht aan besteed wordt.

2.5 De vizioenen van Hadewych, in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht
door Albert Verwey

2.5.1 Inleiding
Albert Verwey publiceerde zijn vertaling van Hadewijchs visioenen in 1917 in De
Beweging zonder nadere toelichting, afgezien van enkele opmerkingen erover in
zijn korte recensie naar aanleiding van de vertaling van M. Huebner. De boekversie
van De vizioenen van Hadewych (1922) wordt echter voorafgegaan door een inlei-
ding, waarin hij een beeld van de historische Hadewijch probeert te schetsten en

werk van mevrouw Moulijn meer goeds gezegd; de herinnering aan Shakespeare gebood ons echter streng te zijn
in ons oordeel. De schrijfster zal niet anders hebben verwacht.’
115 Over de vertaling bestaat ook een brief van H. Gorter, eveneens eigendom van de nabestaanden van me-
vrouw Moulijn. Deze brief luidt als volgt: ‘Bussum, 3/1 ’25 Waarde Mevrouw! Toen ik U laatst voor Uw verta-
ling van de S’ sonnetten bedankte, had ik dit in veel warmer bewoordingen willen doen. Want zij trof mij buiten-
gewoon. Maar ik bedacht mij, dat ik ze eerst nog eens met het oorspronkelijk wilde vergelijken. Dit heb ik nu
gedaan en ik voel mij gedrongen U nog eens mijn zeer groote bewondering uit te spreken. Uw vertaling is werke-
lijk buitengewoon. Zeer zelden las ik zulk een vertaling van gedichten. Niet alleen hebt U den zin en het senti-
ment, het rhythme en de melodie bewaard, maar U hebt er ook nog Hollandsche kunstwerken van gemaakt. Ik
heb een hoekje in een boekenkast waar ik alleen het (helaas weinige) zéér uitstekende der Hollandsche poëzie be-
waar. Ik heb Uw vertalingen er terstond bijgezet. Ik dank er U nogmaals innig voor. Met vriendelijken groet Uw
dw. w.g. Herman Gorter.’
116 Het woord is onderstreept door Verwey.
117 Albert Verwey, Proza VIII. Amsterdam 1923, p. 34.
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een enkele zin wijdt aan de manier waarop hij haar werk vertaald heeft. Aan twee
passages daarvan wil ik aandacht besteden. Naar aanleiding van de historische Ha-
dewijch schreef hij:

De vraag of al haar uitingen overeenkomstig de kerkleer zijn – een vraag die gesteld kan wor-
den – wordt minder belangrijk als wij ons haar tirannische aard en de waarschijnlijkheid van
haar leven buiten de kloosterlijke tucht te binnen brengen. Naturen als de hare, indien niet
door dwang weerhouden,118 zijn zelf vorm en geven zelf voorschrift. Wij hebben ons een
kring voor te stellen, zoowel van adelijken als van geringgeborenen, en mannen zoowel als
vrouwen, die Hadewychs gedichten liefhadden, die in haar zending en gezichten geloofden,
die tot haar pelgrimden en van haar uitgingen; een kring die, half binnen half buiten de we-
reld, in haar zijn midden had en haar met andere kringen, in eigen en vreemde streken, in ver-
binding bracht. Vromen als de hier bedoelde waren nooit in de eerste plaats kerkelijk. Zij
gingen uit van hun innerlijk beleven en zochten daarvoor een eigen uiting.

Deze opmerking past in de visie van Verwey op de middeleeuwen, zoals hij die al
neerlegde in ‘Over de Liefde tot de Middeleeuwen’.119

Het doet er niet toe of werkelijk eenzelfde verbeelding alle oogen in de Middeleeuwen be-
zield heeft, eenzelfde geloof alle harten tot geestdrift, alle monden tot bidden of juichen
drong, eenzelfde stelsel-leer alle verstanden hield geboeid; – maar de reden waaróm oogen
schreiden en glimlachten, harten klopten en trilden, monden juichten of baden, verstanden
stilstonden voor de spil van het onkenbare, – die réden is het éénige waarom die eeuwen
ons aandoen met een geheimzinnige genegenheid, want die reden is dezelfde waarom wij
ons voelen aangedaan met een zelfden nood.

Verwey geloofde niet dat bij de middeleeuwers eenheid van geloof in een katholie-
ke kerk de basis voor hun denken en handelen was geweest. Hij stelde dat er een ge-
meenschappelijke hartstocht onder lag, die ook kenmerkend was voor zijn eigen
tijd. Dat wat die hartstocht aanwakkerde, moest echter niet verward worden met de
hartstocht zelf. Het was deze hartstocht, die Verwey bij Hadewijch herkende. 

Verwey schreef de eerste versie van de inleiding kort na zijn bezoek aan Van
Mierlo in het najaar van 1921 en hij veranderde die toen hij in januari 1922 een brief
van hem ontving naar aanleiding van Hadewijchs visioenen. De opmerking daarin:
‘’t Spreekt van zelf dat Roomsch-Katholieken geheel vrij staan tegenover zulke Vi-
sioenen. Niemand is verplicht ert iets van te gelooven. Ik beschouw ze voorname-
lijk als prachtige uitbeeldingen’, heeft Verwey kunnen uitleggen in het verlengde
van zijn eigen visie op de middeleeuwen, maar Van Mierlo bedoelde dat deze vi-
sioenen binnen de katholieke traditie op verschillende manieren konden worden
gelezen. Het misverstand wordt zichtbaar in Verweys inleiding. Hij wijdde daarin
ook een enkele opmerking aan de manier waarop hij Hadewijchs visioenen vertaald
had. De betreffende zin staat echter aan het eind van de ‘kladversie’ van de inleiding
en werd in de definitieve vorm ervan weggelaten. Ik citeer het laatste gedeelte van
de inleiding in de kladversie.120

118 Handschrift: ‘getemd’.
119 Hoofdstuk 2, paragraaf 2.
120 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 9:22.
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Rondom Hadewijch zien we een buiten-kerkelijke, maar door religie en poëzie121 gewijde
wereld, waarvan we nog weinig weten, en die toch in de ontwikkeling van het neder-
landsch religieus en dichterlijk leven van beteekenis moet zijn geweest. Het zou schoon
zijn als het onderzoek van pater Van Mierlo122 onze kennis omtrent het tijdperk vóór
Maerlant vermeerderde, en als anderen hun nasporingen aan de zijne toevoegden. Het
schijnt vasttestaan dat de Vizioenen, het werk van Hadewichs latere leeftijd, niet later dan
omstreeks het midden van de 13de eeuw werden op schrift gebracht.123 In mijn bewerking
heb ik nergens getracht de oude woorden te behouden, zoodat ik zelfs het woord minne
voortdurend door liefde vervangen heb, maar daarentegen heb ik mij zoo min mogelijk
verwijderd van Hadewijchs zinsbouw. Deze drukt eigenlijk haar gebaren uit, de bewegin-
gen van haar ziel die haar lichaam is. Ook heb ik niet waar de zin moeilijk verstaanbaar is
gepoogd hem door omschrijvende woorden te verhelderen. Iedere moeilijkheid in Hade-
wich wordt nog het best begrepen wanneer men naar haar toonval luistert, niet wanneer
men haar woorden door toegevoegde verklaringen hun nadruk en klemtoon ontneemt.
Moeilijkheid is nog geen duisterheid: het licht brandt er alleen binnenin.
Wel is Hadewichs taal niet voor ieder verstaanbaar.
– Ze verscheen het eerst in De Beweging van 1917.124 –

Ook in dit fragment stelt Verwey dat Hadewijchs werk voor hem op de eerste
plaats poëzie was en dat hij de betekenis ervan niet het belangrijkste vond. Het ging
om toon, toonval, nadruk en klemtoon. Hoewel hij Dante vanuit hetzelfde ge-
zichtspunt vertaalde, heeft hij bij dat werk in de inleiding zijn manier van vertalen
verantwoord, wellicht omdat de intentie waarmee Verwey Hadewijchs visioenen
vertaalde lang niet door iedereen goed begrepen werd, zoals we in het vervolg van
deze paragraaf zullen zien.

2.5.2 Basisteksten: Vercoullie, Van Mierlo en Huebner
Toen Verwey Hadewijchs visioenen ging vertalen, bestonden er drie uitgaven van
dit werk: die van Vercoullie, van Van Mierlo en de vertaling in het Duits van M.
Huebner.125 Verwey bezat ze alle drie. Voor zijn vertaling heeft hij volgens M. Nij-
land-Verwey126 vanaf het begin de Van Mierlo-uitgave gebruikt, al blijkt uit corres-
pondentie met De Vooys dat hij pas in 1920 de volledige werken van Hadewijch in
Van Mierlo’s editie van 1908-1912 in bezit kreeg. Dat zou er op kunnen wijzen dat
hij voor de tijdschriftbewerking van de visioenen alleen de vertaling van Huebner

121 Boekversie: Religie en Poëzie.
122 In boekversie toegevoegd: die Hadewych in een te Nijvel wonende ‘beata helwigis’ meent herkend te heb-
ben.
123 Hier eindigt het voorwoord in de boekversie. In de huidige tijd meent men dat Hadewijchs visioenen tot
haar jeugdwerk behoren, maar Verwey, en met hem vele anderen, meenden dat de brieven het oudst waren, om-
dat zij aan het begin van de handschriften staan. 
124 De zin staat onder aan de bladzijde. In het stuk zitten veel doorhalingen en men krijgt de indruk dat die zin
er meer staat om niet door Verwey vergeten te worden, dan om juist daar haar definitieve plaats te vinden.
125 J. Vercoullie, Werken van zuster Hadewijch. Bd. 2: Proza. Naar de drie bekende handschriften diploma-
tisch uitgegeven. Gent 1895; J. van Mierlo Hadewijch proza. Twee delen, Leuven 1908; Schwester Hadewich Vi-
sionen. Aus dem Flämischen v. F.M. Huebner. Leipzig 1917. 
126 Zie daarvoor Albert Verwey, Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935), verzameld en ver-
zorgd door M. Nijland-Verwey. Zwolle 1956, p. 67 en 68.
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en de uitgave van Vercoullie ter beschikking had, maar blijkbaar kreeg Verwey de
prozadeeltjes van Van Mierlo al eerder in bezit, want in de inleiding van de boek-
uitgavestaat: ‘Pater J. van Mierlo jr., S.J., wiens voortreffelijke uitgaaf van Ha-
dewych’s werken mij bij mijn vertolking van dienst was, had ten overvloede de
welwillendheid een proef te lezen.’127 Vergelijking van de Verweyteksten met de
uitgaven van Van Mierlo en Vercoullie wijst erop dat Verwey inderdaad de Van
Mierlo-uitgave gebruikt heeft. Dat blijkt zowel uit de woordbetekenis als uit de in-
terpunctie.128 De volgende voorbeelden laten dit zien.

Van Mierlo, i, r.289 vv.: Soe bestu die ghene die mi mijn recht onderghaen wils ende mijn
moghentheit onderwints.
Vercoullie, i, p. 128: soe bestu de ghene die mi recht ondergaen wilt.129

Verwey: dan zijt gij degene die mijn recht onderkruipen wil en mijn hoogheid ondergraaft.

Van Mierlo vii, r. 47 vv.: ende mijn herte gheberde vreseleke dat enechleke te anebedene na
sine werde werdecheit dat doch mi onghereet ware, dat weetic wel…
Vercoullie: vii, p. 145: ende mijn herte gheberde vreseleke na sine werde werdecheit, dat
doch onghereet ware, dat weetic wel, …
Verwey: en mijn hart drong me verschrikkelijk dat enigste aanbidden zooals het hem toe-
kwam.

Het is echter mogelijk dat Verwey zich grondig in de voetnoten bij Vercoullie heeft
verdiept en zodoende de tekst van diens met C aangeduide handschrift systema-
tisch heeft gevolgd, maar daarmee zijn de leestekens die corresponderen met die bij
Van Mierlo niet verklaard. We mogen daarom aannemen dat Verwey vanaf het be-
gin voor zijn vertaling inderdaad de Van Mierlo-uitgave heeft gebruikt. Daar komt
echter bij dat Verwey Hadewijch ging vertalen na lezing van Visionen der Schwes-
ter Hadewich vertaald door F.A. Huebner.130 Ik acht het niet onmogelijk dat hij
ook Huebners uitgave bij zijn eigen vertaling gebruikt heeft. 

Huebner ging af en toe interpreterend te werk en negeerde nogal eens wat er in
de oorspronkelijke tekst precies staat. Zo vertaalde hij in het eerste visioen ‘dat men
mi onsen Here heimelike te minen bedde brachte’ (1, 2-3) als ‘da brachte man mir
den Leib unseres Herrn heimlich ans Bett’, het middelnederlandse ‘lief’ vertaalt hij
met ‘Bräutigam’ (12, 32) en ‘Die diepe wiel die so vreeselike donker es’, dats die
godleke ghebrukelecheit in haren verhoelnen storme (1, 244) wordt bij hem ‘das
Rad in der Tiefe, das sich so dunkel wütend dreht, das ist das Sichgeniessen Gottes
mit seinen unbekannten Stürmen’. Verwey volgde Huebner niet in zijn vertaling
voor ‘onsen here’, dat hij liet staan als ‘onze heer’. Ook gebruikte hij niet het woord
‘bruidegom’ waar ‘lief’ staat. Maar wel: ‘het diepe wiel dat zoo vreeselijk donker is,

127 1922, p. 8.
128 De verschillen tussen beide tekstuitgaven berusten voor een belangrijk deel op het feit dat Van Mierlo zich
baseerde op het Hadewijchhandschrift dat C genoemd wordt en Vercoullie op handschrift A.
129 De rest van de zin ontbreekt. Vercoullie tekent in de voetnoten varianten aan.
130 Verwey in De Beweging, juni 1917, n.a.v. Huebners Visionen der Schwester Hadewich, Leipzig 1917.

4 Hadewijch in het proza van Albert Verwey250



dat is het goddelijk genieten in zijn verborgen stormen.’131 Dat lijkt minder opmer-
kelijk dan het is, want in het elfde en twaalfde visioen, de visioenen die bij Huebner
ontbreken, komt het woord ‘wyeel’ in dezelfde woordconstructie en context voor,
maar daar vertaalt Verwey het met ‘kolk’. Was dat een kwestie van voortschrijdend
inzicht (het Middelnederlandse ‘wyeel’ kan zowel ‘wiel’ als ‘kolk’ betekenen)132 of
gebeurde dit doordat Verwey bij deze passage Huebners vertaling niet kon gebrui-
ken? 

In zijn recensie heeft Verwey weliswaar gewezen op tekorten in de taalkennis
van Huebner, maar in zijn eigen vertaling maakte hij hier en daar dezelfde fouten.
Zo bijvoorbeeld bij het begin van het negende visoen: ‘Ic was in die natiuitate beate
marie te mettenen ende na de .iij. lessen wart mi vertoent in enen geeste een lettel
wonders.’133 Huebner vertaalde dit als: ‘Es war am Geburtstage unserer heiligen
Maria. Ich befand mich in der Messe, und nach der dritten Lektion stiess mir geistig
etwas Wunderliches zu’. En Verwey: ‘Ik was op de dag van Maria’s geboorte in de
vroegmis en na de drie lessen verscheen me in de geest iets wonders’. Nadat Van
Mierlo hem op deze fout had gewezen (zo blijkt uit een aantekening van Van Mier-
lo in de drukproef van de boekuitgave) veranderde Verwey ‘in de vroegmis’ in ‘te
metten’. In de loop van dit hoofdstuk zullen in een ander verband nog enkele ande-
re voorbeelden van mogelijke invloed van Huebners vertaling volgen.

2.5.3 Verweys vertaling
Voor de hedendaagse lezer van De vizioenen van Hadewych is niet altijd duidelijk
wanneer hij met taaleigen(aardigheid) van Verwey te maken heeft en wanneer iets
hoort bij het taalgebruik van de tijd waarin de vertaling tot stand kwam. Om die re-
den is het goed een kort fragment van Verweys vertaling op microstructureel ni-
veau onder de loup te nemen. Ik koos daarvoor een gedeelte uit het veertiende vi-
sioen (vanaf vs. 22), een korte tekst, waarin verschillende aspecten van Hadewijchs
mystiek bijeen komen. Vervolgens zullen enkele door Van Mierlo in 1921 gecon-
stateerde fouten en vergissingen worden bekeken, die op Verweys onbekendheid
met aspecten van zijn onderwerp lijken te berusten. Tenslotte volgt een overzicht
van de meest relevante reacties op De vizioenen van Hadewych om een duidelijk
beeld te geven van de plaats van deze vertaling in de tijd van het verschijnen ervan. 

Verwey stelde dat de mystica een taal gebruikte die eigen was aan de mystiek van
haar tijd, een taal die niet voor iedereen begrijpelijk was. In die mening stond hij
niet alleen. ‘Om door te dringen tot de kern van Hadewijchs kunst, is grondige

131 Dros vertaalt: ‘de diepe draaikolk die zo angstaanjagend donker is, dat is het goddelijke liefdesgenot in zijn
verborgen stormen.’ Willaert/Dros, Hadewijch visioenen, Amsterdam 1996, p. 45.
132 Zie J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en vanaf het woord ‘ster-
ne’ opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben. ’s-Gravenhage 1964, p. 795.
133 In de in 1924 verschenen herziene uitgave van de visioenen tekent Van Mierlo bij deze passage in een voet-
noot (p. 95 ) het volgende aan: 1. ‘te mettenen bij het ochtend officie, dat gewoonlijk uit drie nocturnen (r. 7 ) be-
staat: iedere nocturne heeft psalmen (drie) en lessen (drie); in de eerste nocturne zijn de lessen uit de Hl. Schrift. 2.
Na de drie lessen uit de eerste nocturne nl?
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kennis van haar taalgebruik en van de religieuze gevoelens en symbolen onmis-
baar,’ schreef De Vooys al in 1908.134 Ook Van Mierlo realiseerde zich dat Hade-
wijchs mystiek taalgebruik niet voor iedereen begrijpelijk kon zijn; hij vond de vi-
sioenen moeilijk en duister, en noemde ze in zijn brief van 30 januari 1922 het minst
verstaanbare deel van Hadewijchs werk. Het verschil tussen Van Mierlo en Verwey
is echter dat Verwey het niet zo belangrijk vond of de inhoud van de visioenen nu
wel of niet begrepen werd, terwijl Van Mierlo er in zijn uitgave naar streefde de vi-
sioenen zo gedetailleerd mogelijk te verklaren. 

Verwey bleef in zijn vertaling heel dicht bij het Middelnederlands, maar soms
veroorloofde hij zich ‘oude woorden te vervangen’, zodat onduidelijk blijft in hoe-
verre hij Hadewijchs mystieke taal werkelijk begrepen heeft. Een voorbeeld van
zo’n onduidelijke passage vinden we in het veertiende visioen (22 vv.); bij de voor-
beelden van vertalingen uit het Middelnederlands geef ik steeds de vertaling van I.
Dros in modern Nederlands.135

14. 22 vv. Die claerheit van siere ghedane, dat was die puerheit van menegher vlecken
daer de vreemde in vallen Die hi alsoe vercoren niet en heeft te wesene des hebbe god danc,
alsoe hi mi heeft.
Verwey: ‘Zijn klaarheid, dat was de afwezigheid van menige vlek waar de vreemden in ver-
vallen, die hij niet verkoren heeft, om, God zij gedankt ervoor, zoo te zijn als ik.’
Vertaling Dros: Het heldere ervan stond voor het verschoond blijven van de vele zonden
waarin de vreemden vervallen, die hij niet heeft uitverkoren zo te worden als hij mij – God
zij dank – wel laat zijn.

In deze passage staat reinheid tegenover zonde. Verweys keuze voor ‘klaarheid’ als
vertaling van ‘claerheit van siere ghedane’, tegenover ‘vlek’ lijkt niet erg gelukkig,
maar dit woord gebruikte Verwey ook in zijn college, toen hij de geestelijke harts-
tocht bij Hadewijch aan de orde stelde. Daarbij signaleerde hij op- en neergaande
aandoeningen die met innerlijke nood in betrekking staan, waarbij ‘geestelijke stilte
– zaligheid, klaarheid, bevrediging’ een contrast vormen met ‘geestelijke strijd’. 

Hoewel Verwey benadrukte dat literaire werken in hun geheel vertaald moesten
worden, zouden we de vertaling van Hadewijchs visioenen onvolledig kunnen noe-
men: de Lijst van volmaakten, die Van Mierlo aan het einde van de visioenen opge-
nomen heeft, ontbreekt bij hem. Verwey verantwoordt dit nergens. Mogelijk twij-
felde hij aan de authenticiteit van de lijst. Het is ook denkbaar dat hij de lijst
wegliet, omdat hij de poëzie die hij in de visioenen vond, niet in de Lijst van vol-
maakten aantrof. In de inleiding bij de vertaling van Dantes De goddelijke komedie
stelde Verwey dat hij een aantal tijdgebonden elementen wegliet, omdat zij niet met
het wezen van de tekst van doen hadden. Wellicht gold dit argument ook ten aan-
zien van de Lijst van volmaakten.

134 In Historische schets van de Nederlandse letterkunde, Groningen/Batavia 1949 (eerste druk 1908), p. 12.
Dit hoofdstuk is in de uitgave van 1949 onveranderd gebleven.
135 I. Dros/F. Willaert, Hadewijch Visioenen. Amsterdam 1996.
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2.5.4 Een microstructurele analyse van een fragment van het veertiende visioen
Een vergelijking van Verweys vertaling van het veertiende visioen van Hadewijch
(vs. 145-165) met de originele tekst, laat iets zien van de manier waarop Verwey met
de teksten van Hadewijch heeft gewerkt. Ik geef eerst de Middelnederlandse tekst
en vervolgens de tekst van Verwey. De onderstreepte passages in de Middelneder-
landse tekst zijn van belang omdat zij verschillen met de corresponderende passage
uit de uitgave van Vercoullie van 1895. De strepen in de tekst van Verwey duiden
op passages die niet corresponderen met de Middelnederlandse tekst zoals Van
Mierlo die in 1908 heeft gepresenteerd.

Jc hebbe op selke .iij. daghe ende also meneghen nacht ghelegen in opghenomenheiden van
gheeste in dat anschijn ons lieues; ende dat heuet herde dicke also langhe gheweest Ende
oec dicke also langhe altemale buten den gheeste mi ende allen menschen hier verloren
ende hem in ghebrukene te wetene hoe hi sijns selues daer pleghet: dat verwent al datmen
van hem hebben mach ende dat hi selue gheleisten mach buten den gheeste in hem te sine,
ende dan en es men niet men dan hi es. Sonder dat te sine buten den gheeste, sone ware alle
die andere vertoenessen niet teghen dat anschijn dat ic in den nuwen troen sach van onzen
lieue: want elc haddic ghesien na dat ic was ende een deel na miere vercorenheit; maer nu
saghic dit ende was gheraet oec te minen coere, daer ic toe ghecoren was, dat ic mensche
ende god in eenre const smaken soude, dat nie menschen doen en mochte, hi ne ware al alse
god ende altemale was die onse minne es.

‘Ik heb eens (1) drie dagen en even zoovele (2) nachten in geestvervoering (3) gelegen in het
aangezicht van onze minnaar (4), en (5) dikwijls heeft dat zoolang geduurd, en ook dik-
wijls even lang (6) buiten de geest mijzelf en alle (7) menschen ontzonken in gemeenschap
met hem en wetende hoe hij met zichzelf verkeert (8): dat gaat alles te boven wat men van
hem hebben mag (9), en wat hij ons (10) zelf bewerken mag (11) (12) buiten den geest (13)
te zijn, want men is dan niet minder dan hij zelf. Behalve het zoodanig (14) buiten den
geest zijn waren alle andere openbaringen niets bij dat aangezicht van ons lief, dat ik in
deze nieuwe hemel zag: want elke had ik gezien, deels (15) naar ik was en deels naar ik ver-
koren was, maar nu zag ik dit (16) en was (17) geraakt tot mijn verkiezing (18) waar ik toe
verkoren (19) was dat (20) ik mensch en God in één vermogen (21) beleven zou, wat nooit
mensch doen kon (22) tenzij hij geheel (23) als God ware en (24) was wie onze liefde is.’

1 Mommaers136 vertaalt ‘selke’ met ‘soms’; Van Mierlo (1924) vermeldt in een
voetnoot bij deze passage: ‘Extazen dus van drie dagen en drie nachten: dat zij
in den geest werd opgenomen. Zij heeft meermaals zoo lange verrukkingen ge-
had.’ ‘Eens’ voor ‘selke’ is ook te vinden in de vertaling van Dros en van Veke-
man. De vertaling ‘soms’ voor ‘selke’ is waarschijnlijk juist, volgens Willaert,
die daarbij aantekende dat ook de betekenis ‘verscheidene’ ervoor bestaat.137

2 ‘Even zoovele’ klinkt een beetje gekunsteld als je ook ‘drie dagen en nachten’
kan zeggen. Hiermee volgt Verwey het ritme van de zin in het Middelneder-
lands echter nauwkeurig.

136 De volgende vertalingen van Hadewijchs Visioenen heb ik ter vergelijking gebruikt: P. Mommaers, Nijme-
gen/Brugge 1979; Vekeman, Nijmegen 1980; Willaert/Dros, Amsterdam 1996.
137 In een commentaar bij dit onderzoek.
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3 Men moet in de visioenen ‘opghenomen inden gheest’ en ‘opghenomen buten
den gheest’ onderscheiden. Het tweede volgt na het ‘opghenomen inden
gheest’ zijn. In de eerste fase kan de visionaire nog nadenken over wat zij
schouwt, maar in de tweede is ze verloren in de genieting van minne, waar voor
denken geen plaats meer is. Verwey vertaalt deze mystieke fasen niet steeds
hetzelfde.

4 ‘Minnaar’ is een erg vrije vertaling.
5 Verwey laat ‘herde’ vervallen.
6 ‘Altemale’ (helemaal) blijft onvertaald.
7 ‘Hier’ blijft onvertaald.
8 Dit lijkt tamelijk archaïsch, maar Verwey bewaart daarmee wel het betekenis-

aspect ‘liefde’. Vekeman vertaalt ‘meedeelt’; Dros: ‘met zichzelf omgaat’,
Mommaers: ‘hoe hij daar zichzelf beleeft’. Verdam138 geeft ‘verkeren met’.

9 ‘Mogen’ betekent in het Middelnederlands meestal ‘kunnen’.
10 ‘Ons’ staat niet in de tekst.
11 Zie 9.
12 In de andere vertalingen begint hier een nieuwe zin of er staat een dubbele

punt.
13 Weggelaten: ‘in hem’.
14 ‘Zoodanig’ staat niet in de originele tekst. Wilde Verwey hier (ten onrechte)

‘dat’ mee weergeven?
15 ‘Deels’ staat maar één keer in de zin: Verwey legt het, m.i. onterecht, uit als een

samentrekking.
16 ‘Dit’ is een onduidelijke verwijzing.
17 ‘Oec’ blijft onvertaald.
18 Dros vertaalt het met ‘het koor’, Vekeman: ‘de plaats’, Mommaers: ‘de uitver-

kiezing’. Het gaat hier echter om de hierarchie van engelen. In het ‘koor’ zitten
de engelen en aan het einde van het dertiende visioen blijkt dat Hadewijch is
opgenomen bij de serafijnen (Vis.13, 217). Willaert meent daarom dat het hier
gaat om een koor van serafijnen.

19 In de tekstuitgave van Van Mierlo staat ‘gheraet’, maar bij Vercoullie staat
‘gheraect’. In beide uitgaven wordt in een voetnoot de variant uit het andere
handschrift gegeven. Mommaers vertaalt ‘gekomen’, Dros en Vekeman: ‘be-
reikt’.

20 Verwey laat het Middelnederlandse ‘dat’ onvertaald. Dat kan echter alleen als
het voorafgegaan wordt door een dubbele punt, zoals Mommaers en Vekeman
ook doen.

21 ‘In een vermogen’ is hier een niet helemaal juiste betekenis; het lijkt meer een
literaire omschrijving. ‘Zou weten te smaken’, schrijft Mommaers. ‘Samen be-
leven zou’, zegt Dros en Vekeman schrijft ‘de godsmenselijke smaak … mach-

138 Verdam 1964.
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tig zijn’. Waar het op neerkomt, is, dat Hadewijch in één keer god en mens te-
gelijk beleven zou.

22 Merkwaardig genoeg vertaalt Verwey hier ‘mochte’ wel met ‘kon’.
23 ‘Al’ vertaalt Verwey met ‘geheel’. Dros vertaalt: ‘In alles’. Daardoor kan ‘ge-

heel’ of ‘helemaal’ gebruikt worden voor het verder in de zin volgende ‘alte-
male’ dat Verwey onvertaald liet (24).

Bij het vertalen van de visioenen van Hadewijch is voor Verwey de vorm van de
oorspronkelijke tekst belangrijker dan de begrijpelijkheid van de inhoud. En niet
zonder reden, want haar proza, aldus Verwey ‘heeft een dichtheid, een dadelijk-
heid, een elementaire zekerheid van verstaan en wenden, en tevens een majesteit
van schrijdende volzin, die ten volle beamen doen wat onlangs Van Mierlo schreef:
dat dit oudste middelnederlandsch proza tevens het schoonste is.’139 Als we beide
fragmenten naast elkaar leggen, wordt duidelijk hoe Verwey heeft getracht het rit-
me en de bouw van de zin uit de basistekst te handhaven. Ook is in dit fragment te
zien dat Verwey nogal gemakkelijk woorden uit de oorspronkelijke tekst heeft
weggelaten en er nieuwe heeft ingevoegd. Veelal gaat het om bijwoorden met wei-
nig eigen betekenis of om herhalingen. Doordat Verwey bewust Middelnederland-
se constructies handhaafde, valt er op zijn zinnen grammaticaal nogal wat aan te
merken, met name wat de zinsbouw en woordvolgorde betreft. Ook maakt hij fou-
ten tegen de betekenis van het Middelnederlands en laat hij woorden onvertaald.
Het is niet helemaal duidelijk of hij alle woorden of woordconstructies die bij de
taal van de mystiek van Hadewijch horen, wel als zodanig heeft herkend. Op som-
mige plaatsen koos hij voor niet voor de hand liggende woorden en gebruikte ar-
chaïsmen of eigen constructies. Ook hiermee bleef hij dicht bij klank en sfeer van
het Middelnederlands. 

In Hadewijchs visioenen komt geen rijm voor, maar de ‘toonval’ erin wordt door
Verwey gevolgd. De beweging van de zin is immers ‘de beweging van haar ziel en
lichaam.’ De vertaling van de eerste regel van dit fragment is daar een voorbeeld
van.

Van Mierlo markeerde in de drukproef van Verweys vertaling, zoals ook uit de cor-
respondentie blijkt, alleen in het ooglopende onjuistheden, die hij in de meeste ge-
vallen verbeterde. Omdat ook Verwey in die drukproef correcties heeft aange-
bracht, is met name bij de potloodaantekeningen, niet altijd duidelijk of ze van
Verwey zelf zijn of van Van Mierlo. De hier volgende correcties geven een beeld
van de door Van Mierlo aangebrachte verbeteringen.

Vis. 1, 104 O onnosele ende troestersse elker nosen
Verwey 1917: O kwalenlooze en troosteres in alle kwalen
Van Mierlo schrijft in de marge: ‘Ik versta dit niet zo; maar: o schuldelooze

139 Zie Inleiding tot De vizioenen van Hadewych.
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(zondelooze) en troosteres in alle schulden (zonde) (cfr. De toepassing op
blz. 18)’. Van Mierlo doelt hier op het woord ‘onschuldig’ (r. 142).
Verwey 1922: O zondelooze en troosteres in alle zonden 

Vis. 1, 152 Noch in gheen ghenoeghen te vollen tote dien daghe datmen minne langhe
ghenoech gedraghen heeft na hare tamelecheit
Verwey 1917: Ook zich niet voldaan te voelen voordat men lang genoeg de
liefde gedragen heeft, zooals haar toekomt. 
Met inkt doorgestreept en toegevoegd: ‘De zin is: ‘noch in geen ten volle te-
vreden zijn’. Nog een aantekening (potlood): ‘niet in iets ten volle behagen
te hebben’. Dit lijkt een aantekening van Verwey zelf; de betekenis veran-
dert niet door de correctie.
Verwey 1922: Ook in geen ten volle tevreden te zijn 

Vis. 1, 181 ouerlidende,
Verwey 1917: …nogmaals lijdt. 
Van Mierlo plaatst een vraagteken in de marge en tekent erbij aan: ‘overlij-
den=doorstaan.
Verwey 1922: …doorstaat 

Vis. 5, 32 … leuende ende ane dode, die ic met begherten vore recht uerledeghen wou-
de uter purgatorien ende vter hillen.
Ik verlangde ze eer het billijk was uit het vagevuur en uit de hel te redden
(1917)
Ik verlangde hen, alsof het mijn recht was, … (1922)
Het is niet duidelijk of deze correctie van Van Mierlo of van Verwey zelf is.
(De correctie is van belang omdat het hier om een visie op Hadewijch gaat
die ook is terug te vinden in twee gedichten van Verwey over haar.) Dit vi-
sioen ontbreekt in de vertaling van Huebner.

Vis. 14, 61 … dat mi te meer was te gode met di dat swaerde mi te meer
Verwey 1917: zodat ik god heviger aanging dan u 
Aantekening van Van Mierlo: ‘dat=dattet ‘dat ik meer bij God begenadigd
was dan U.’ Dat het mij met mij beter bij God stond dan met U=ze wil zeg-
gen, dat ik tot hogere dingen uitverkoren was door God dan gij: dat God mij
meer genade gaf dan U.’
Verwey 1922: dat het met mij bij God beter stond dan met u. 

De volgende voorbeelden laten zien hoe Van Mierlo Verwey heeft gewezen op ka-
tholieke zaken en begrippen waar deze kennelijk niet mee vertrouwd was, zoals de
indeling van de mis en de dagindeling in kloosters.

Vis. 4, 4 binnen diere epystelen
Tijdens de dienst (1917)
Aantekening van Van Mierlo: ‘Onder de epistel’. In 1922 overgenomen.

Vis. 7, 2 ende men sanc mettenen inde kerke
… waar de vroegmis gezongen werd (1917). In 1922 op advies van Van Mier-
lo veranderd in: ‘… waar de metten gezongen werden’. Dezelfde fout maak-
te Verwey in 1917 in Vis. 9, 1.
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Van Mierlo schreef aan Verwey dat deze het woord ‘god’ maar liever met een
hoofdletter moest schrijven. Verwey nam dat van hem over, hoewel het woord in
de middelnederlandse tekst in de uitgave van Van Mierlo ook vrijwel iedere keer
met een kleine letter geschreven wordt. 

In het eerste visioen brengt Verwey ‘kunstmatig’ eenheid aan door bij het begin
en het einde het woordgebruik overeen te laten stemmen. Hij vertaalt er ‘Daer wa-
sic te kinsch toe ende te onghewassen’ (9) met ‘Ik was daartoe nog te jong en te on-
volwassen’ en ‘dat ghetal van dinen daghen daer toe, dat es noch onnagheleeft’ (381)
met ‘toch zijt ge nog rijkelijk jong daartoe’. Een dergelijke eenheid ontbreekt wan-
neer we de vertaling van Vis. 1, 231 en 245 vergelijken met Vis. 12, 9-20. Men mag
aannemen dat het hetzelfde ‘wyeel’ betreft, waar in het Middelnederlands staat:

1, 231 Ende in midden onder die sciue drayede een wiel soe vreeslike omme ende
die soe eyseleke was aen te siene dat hemelrike ende ertrike daer af verwond-
ren mochte ende veruaren. (…)

1, 243 Die diepe wiel die soe vreeselike donker es Dats die godleke gebrukelecheit
in haren verhoelnen storme. 

12, 9 ende binnen der sciuen draiede hi altoes in onseggheleke lope; ende die wiel
daer die sciue in liep daer hi in draiede, die was so onghehoerdelike diep
ende soe doncker dat en ghene eiselecheit daer ieghen gheliken en mach,

Verwey vertaalde dit zo:

1, 231 En in het midden onder de schijf draaide een wiel zo vreeslijk rond en zo ij-
selijk om aan te zien dat hemelrijk en aardrijk zich erover verwonderen
mochten en vervaren.

1, 243 Het diepe wiel dat zo vreeselijk donker is, dat is het goddelijk genieten in
zijn verborgen stormen.

12, 10 (;) maar binnen in de schijf draaide hij onuitsprekelijk snel zonder ophou-
den. De kolk waar de schijf in liep waarin hij draaide, was zo vervaarlijk diep
en zo donker dat geen ijselijkheid daarmee te vergelijken is.

Ook in visioen 11, 2/3/10 en in 12, 110 en 157 komt het woord ‘wyeel’ voor en
steeds vertaalt Verwey het met ‘kolk’. Het is niet duidelijk waarom Verwey dit in
het eerste visioen niet heeft gedaan. Mogelijk heeft hij zich daar, als gezegd, op Hu-
ebner gebaseerd, die het elfde en twaalfde immers niet vertaald heeft. Een extra ar-
gument voor de these dat Verwey Huebner volgde, ligt in het feit dat in het Middel-
nederlands ‘storme’ in 1, 243 (in haren verhoelnen storme) enkelvoud is en zowel
Huebner als Verwey het met een meervoud hebben vertaald.140 Een enkele keer
verwaarloost Verwey een vormaspect.

Vis. 1, 91 Ende ic verstont dat alle die bladre …
Toen nam ik waar dat al die bladeren …

140 Met dank aan F. Willaert.
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In de oorspronkelijke tekst wordt steeds herhaald: ‘Ende ic verstont’. Verwey gaat
voorbij aan die herhaling. Sommige woorden hadden beter vertaald kunnen worden.

Vis. 1, 22 Ende mi worden ghetoent haer namen ende de nature van haren namen. 
En mij werden hun namen gemeld en de natuur van hun namen. Verwey laat
het woord ‘natuur’ staan; een correcte vertaling had geleid tot ‘de betekenis
van hun namen’ o.i.d.

De volgende voorbeelden getuigen ervan hoe Verwey bij het vertalen de vorm vaak
liet prevaleren boven de inhoud:141

Vis. 1, 27 Mnl.: wanneer soe een storm quame, soe viele die bloeme ende dorrede.
Verwey: Als er een storm kwame zoo viel die bloem en verdorde.
Dros: dat hij bij zijn eerste storm zou afvallen en verdorren.

Vis. 1, 415 Mnl.: Altoes saltu kinnesse mijns willen hebben ende minne gheuoelen, ende
ter noet mijns ghebrukeleke gheuoelen.
Verwey: Altijd zult ge kennis van mijn wil hebben en liefde gevoelen en als ’t
nood doet142 mij genietende gevoelen.
Dros: Altijd zul je mijn wil kennen, en mijn liefde voelen en bij alle ellende
nog de zoetheid smaken met mij een te zijn in liefde.

Vis. 4, 127 Mnl.: Dat sal hare werc sijn daer si ons mede ghenoech maerghen hare seluen
volbringhen sal.
Verwey: dat zal haar werk zijn waarmede zij morgen, ons ter voldoening,
zich voltooien zal.
Dros: Dat zal de taak zijn, waarmee zij zichzelf morgen aan ons zal geven tot
volle tevredenheid van ons beiden.

Vis. 11, 17 Mnl.: In die wijtheit saghic feeste alse enen david harpende ende sloech enen
slach op die harpe.
Verwey: In die ruimte zag ik feesten als een David harpende en hij sloeg een
slag op de harp.
Dros: En ik zag in die ruimte feesten zoals van David die op zijn harp speel-
de en akkoorden aansloeg.

Vis. 11, 29 Mnl.: Daer saghic comen alse enen voghel diemen hiet fenix;
Verwey: Komen zag ik daar als een vogel die men fenix noemt.
Dros: Daar zag ik een vogel aan komen vliegen als de vogel Feniks.

141 De vertaling in hedendaags Nederlands komt uit Dros/Willaert 1996. 
142 De constructie vond ik terug in Verweys Jacoba van Beieren (Santpoort 1948, p. 20): ‘Menige ridder hier
bemint u: somgen / Zijn aan uw hof, zijn elders, die elkmaal / Voor u hun leven waagden, waagden ’t nog / Als 
’t weer eens nood deed, – en gij kent hen wel.’ In het Naschrift van de uitgave (waarin twee liederen van Beerte op
muziek van Julius Röntgen zijn ingevoegd) beschrijft C.A. Zaalberg hoe zorgvuldig Verwey in het drama met
verwijzingen naar de vaderlandse geschiedenis omsprong. Hij vermeldt daarbij niet dat Verwey ook het taaleige-
ne van het gebied waar het zich afspeelt probeert naar boven te halen. ‘De joffer spreekt brit’, wordt op p. 24 over
Jacoba gezegd. Een typisch Noordwijkse uitdrukking, die Verwey in zijn recensie over de dissertatie van M. van
der Zeyde nogmaals gebruikt. In het Woordenboek der Nederlandsche taal IX (Den Haag/Leiden 1913) wordt
ook ‘iets doet noot’ als een verouderde uitdrukking genoteerd. In het boek worden twee voorbeelden uit de 17de

eeuw gegeven (p. 2071).
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Vis. 11, 42 Mnl.: Doch woudic gherne horen die stemme die mi van lieue te hoerne
quam.
Verwey: Toch wou ik graag de stem hooren die uit mijn lief te hooren
kwam.
Dros: Maar ik wou graag de stem nog eens horen waarmee mijn liefste me
had aangesproken.

Vis. 11, 80 Mnl.: Daer bi wart mi wel cont …
Verwey: Mij was daarvan bewust geworden …
Dros: Daardoor werd me heel duidelijk …

Vis. 13, 81 Mnl.: Der minnen voeren vten oghen swerde al vol vieregher vlammen.
Hare voeren vten monde blicsenen ende dondere.
Verwey: Er voeren de liefde uit de oogen zwaarden als vurige vlammen.
Haar voeren uit de mond bliksemen en donderen. 
Dros.: Uit de ogen van de liefde schoten zwaarden vol vurige vlammen. Uit
haar mond kwamen bliksemschichten en donderslagen.

2.5.5 Reacties op Verweys vertaling
Een uitbundig onthaal heeft De vizioenen van Hadewych niet gekregen. Er zijn mij
slechts drie recensies van het werk bekend en in maar enkele studies wordt het ter-
loops genoemd.143 In de aantekeningen die Marie van der Zeyde voor haar disserta-
tie over Hadewijch heeft gemaakt, bevindt zich een niet voor publicatie bestemde
bespreking van Verweys vertaling. We zagen al dat De Vooys in een kort briefje
vermeldde dat hij de inleiding met genoegen en instemming gelezen had en de uit-
gave keurig verzorgd vond. Over het belangrijkste van het werk, het vertalen zelf,
zweeg hij echter. J. van Gennep wees in een persoonlijk schrijven op een aantal uit-
spraken in de inleiding, die bij katholieken in slechte aarde zouden vallen, hoewel
hij de vertaling zelf waardeerde. In zijn recensie van Van Mierlo’s uitgave van Ha-
dewijchs visioenen van 1924 verwijst Michels naar Verweys bewerking en stelt dat
die ‘ondanks hier en daar een betwistbaar punt het oorspronkelike ere doet’.144

Ook Van Mierlo was te spreken over deze bewerking van Verwey. Door ‘nauw-
keurige weergave van den inhoud in den woordtoon, de beweging, den zinsbouw, de
breeden, diepen zwaai van het oorspronkelijke,’ maakt de vertaling dezelfde indruk
op de lezer als het Middelnederlands proza van Hadewijch zelf, zegt hij145 en verwijst

143 Recensies: Van Mierlo in: Leuvense bijdragen, bijblad 14, 1922, p. 92-94, K. v.d. Oever in: Pogen, maand-
blad der jonge gedachte in Vlaanderen 1923, p. 174-178 en L.Reypens, in: Boekengids 4 (1926), nr. 2177. Van
Mierlo verwees in zijn herziene uitgave van de visioenen in 1924 niet naar deze ‘vertaling’ van Verwey. In Een
grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewijch, Amsterdam, 1937 schrijft E. Allard: ‘Voor de oplossing
van voor mij onverklaarbare plaatsen heb ik tenslotte misschien het meest te danken aan de vertaling van Prof.
Verwey, welke door Prof. Van Mierlo nauwkeurig (!! AvD) werd herzien’ (p. 2). Uit voetnoten blijkt dat ook
Marie van der Zeyde gebruik maakte van Verweys bewerking (Hadewijch, een studie over de mens en de schrijf-
ster, p. 28). Ook T. Guest maakte gebruikt van Verweys uitgave (Some aspects of Hadewijch’s poetic form in the
Strofische Gedichten, ’s-Gravenhage, 1975, p.288). 
144 In Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde 192, vol. 12 p. 282-283. Geen titel.
145 Dit wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk 6.
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daarmee in feite alleen maar naar het taalgebruik zonder iets te zeggen over de inhoud
of de interpretatie.146 Niet duidelijk is wat Van Mierlo hier met het begrip ‘woord-
toon’ heeft bedoeld. Wilde hij ermee verwijzen naar ‘de grondtoon’ in de betekenis
waarin Verwey die gebruikt? Dat hij diens opzet scherp heeft doorzien blijkt in ie-
der geval uit het vervolg van de geciteerde zin: ‘Toch zal Uw vertaling er wel toe bij-
dragen om had. wat beter te begrijpen. Maar dit proza blijft ook voor mij zeer moei-
lijk en duister. De Visioenen zijn wel het minst verstaanbare deel van Had.’s werk.’147

Mijns inziens bedoelde Van Mierlo dat de betekenis van Hadewijchs visioenen niet
duidelijker werd door Verweys vertaling, maar dat dat ook nauwelijks kon, omdat
deze zelfs voor een mediaevist op een aantal plaatsen grote moeilijkheden boden.
Doordat Verwey echter de sfeer en de vorm goed op de lezer van zijn tijd had over-
gebracht, kon deze in ieder geval toch iets van het karakter van de tekst begrijpen.148

Van Mierlo zag in Verwey een groot kunstenaar, die in staat was geweest Hadewij-
chs werk ‘de best mogelijke vertolking’ te geven. Als poging tot interpretatie, noem-
de hij het werk verdienstelijk, zeker in vergelijking met Huebners vertaling.149 We
zijn, aldus Van Mierlo, Verwey dank verschuldigd voor zijn bijdrage tot een diepe-
re waardering van Hadewijch en het schone dat hij ons in dit werk heeft geboden.

Vanzelfsprekend waren er ook punten van kritiek, maar Van Mierlo heeft ze in
zijn recensie minder gedetailleerd uiteengezet dan in zijn persoonlijke brief aan
Verwey. Zo stelt hij in de recensie dat de inhoud van Hadewijchs tekst, die nog op
veel plaatsen duister is, ook door Verweys vertaling niet altijd duidelijker wordt.
‘Deze vertaling in hedendaagsch Nederlandsch’, stelde Van Mierlo daarbij, ‘volgt
niet woord voor woord het middeleeuwsch proza’. 

Het onderscheid dat Van Mierlo maakte tussen ‘vertolken’ en ‘vertalen’, laat
nogmaals zien dat hij begreep met welk doel Verwey Hadewijchs visioenen had
vertaald. ‘Vertolken’ was een poging de essentie van een kunstwerk weer te geven,
terwijl het er bij een vertaling om ging de tekst zo letterlijk mogelijk in een andere
taal om te zetten. Dat Van Mierlo in deze kritiek geen zijns inziens onjuiste verta-
lingen van Verwey heeft besproken, bevestigt deze conclusie. Voor het overige
heeft hij zich in zijn kritiek beperkt tot de inleiding. Hij stelde vast dat daarin be-
schouwingen staan waarmee katholieken het zeker niet eens zullen zijn en vraagt
zich af in hoeverre deze op overgeërfde protestantse vooroordelen berusten. Met
zijn opmerking: ‘(…) het is nog een oud protestantsch vooroordeel, dat de kerk
zich plaatst tusschen de ziel en God, wat dan opgevat wordt, alsof men eerst on-
rechtstreeks, met de Kerk ertusschen, met God in gemeenschap kan treden’, heeft

146 In Leuvense bijdragen, bijblad 14, 1922.
147 Drongen, 30 jan.1922. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 9:22. Overi-
gens: Marie van der Zeyde zal in haar aantekeningen voor haar dissertatie schrijven dat de visioenen eigenlijk niet
moeilijk te begrijpen zijn. 
148 Er waren financiële problemen die onderzoek naar en uitgave van de geschriften van Hadewijch belemmer-
den. Ik denk dat daarbij Verweys uitgave (zijn bevestiging van het belang van de geschriften van Hadewijch) nut-
tig kon zijn.
149 Van Mierlo laat zich verder niet over het werk van F.M. Huebner uit.
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Van Mierlo in zijn brief aan Verwey een en ander geëxpliciteerd en eraan toege-
voegd: ‘Ook, dunkt mij, stamt de opvatting dat zulke vromen niet kerkelijk waren,
uit een romantisch individualisme’.

Verwey heeft de visioenen van Hadewijch geïnterpreteerd in overeenstemming
met de wijze waarop hij in die tijd over literatuur dacht en schreef. Dat stoorde Van
Mierlo blijkbaar niet. Wel had hij er bezwaar tegen dat Verwey onjuistheden over
de historische Hadewijch verkondigde. 

Karel van den Oever150 schreef een artikel ‘Albert Verwey en de katholieke mys-
tiek’. In dit artikel belichtte hij zowel Verweys vertaling van Hadewijchs visioenen
als het gedicht ‘De liederen van Hadewych’. Was het oudere ‘De konflikten van
Hadewych’ hem niet bekend? 

Van den Oever was een Vlaming, die er van overtuigd was dat het meest wezen-
lijke van het katholiek geloof enkel met behulp van katholieke genademiddelen kon
worden bereikt. Voor mensen als Albert Verwey, meende hij, was de ‘midde-
neeuwsch katholieke geloofsziel’ een ‘sterk onbekend gebied, dat alleen maar aan
de oppervlakte wordt aangeraakt’. Zelfs bekeerlingen als Jan Toorop en Frederik
van Eeden, onder de wijding van de genade, vergisten zich nog wel eens in de on-
dervinding van de geloofsgave. En ook in het gedicht en in het voorwoord tot deze
vertaling vindt hij die misvatting terug: ‘De genade-inwerkende H. Kerk wordt tot
een tweede-rangs-feit herleid en de persoonlijke actie van de Heilige in de plaats ge-
steld van de goddelijke handelingen van den H. Geest.’ Van den Oever stelt dat veel
mystici binnen de kerk ervaringen hadden die door de massa niet begrepen werden
en dat zij bovendien ook vaak hebben ervaren dat ‘hunne geloofswegen gevaarlijk
zijn en de geest der duisternis menigmaal te bedriegen poogt onder een vermom-
ming des Lichts.’ De mystici waren echter om hun deugd en volmaaktheid bevoor-
rechte instrumenten van de heilige geest, die zich op een bijzondere manier door
hun individualiteit heen openbaarde. Het commentaar van Verwey vindt hij voor
Roomsen dan ook niet erg waardevol en bovendien weinig wetenschappelijk. De
overbrenging in modern Nederlands echter is een ‘buitengewoon-klassieke’ daad,
waarvan Roomsen die een zuivere mentaliteit hebben meer profijt zullen hebben
dan de bewerker zelf, meent Van den Oever: ‘We mogen ons fel vereerd achten dat
een der magnifiekste proza-schrijvers uit Noord-Nederland door moderner verne-
derlandsing Hadewych dichter bij ons geloofshart gebracht heeft.’

De jezuïet Leonce Reypens, evenals Van Mierlo een van de oprichters van het
Ruusbroecgenootschap, heeft zich zeer lovend uitgelaten over Verweys verta-
ling,151 maar hij lijkt de kritiek van Van Mierlo te delen, zonder ze te onderbouwen
of toe te lichten, als hij schrijft: 

150 K. van den Oever, ‘Albert Verwey en de Katholieke Mystiek’. In: Pogen, jrg. 1 (1923) p. 174-178.
151 In Boekengids. Vierde jaargang 1926 (no. 2177, p. 105-106). De bespreking heeft geen titel. Het tijdschrift –
Orgaan van het algemeen verbond van katholieke boekerijen – is een Vlaamse periodiek, waarin Nederlandstali-
ge literatuur voor Rooms Katholieken werd besproken. 
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Het is een verheugend verschijnsel dat de grootheid van Hadewych hoe langer hoe meer
wordt ingezien, en dat een pen als die van Albert Verwey er met liefde aan gearbeid heeft
om de vizioenen onzer geniale schrijfster in het Nederlandsch over te brengen. Men kan,
wat de interpretatie betreft, hier en daar van meening verschillen, en Hadewych blijft soms
duister genoeg om meer dan een verklaring mogelijk te laten. Maar het mag gezegd wor-
den dat Verwey den ouden tekst in zijn geheel getrouw in mooie moderne taal weergeeft.
Men kan er in aanvoelen wat een persoonlijkheid Hadewych was. Aanvoelen, want om er
dieper in door te dringen is commentaar noodig. In de uitgave der Vizioenen door dr. Van
Mierlo kan de belangstellende lezers (sic! AvD) al het wenschelijke vinden om zich in Ha-
dewych’s mentaliteit in te werken, en zich een bewuster oordeel te vormen omtrent de li-
teraire en mystieke waarde van dit werk der groote schrijfster. Wat in Verwey’s Voorbe-
richt minder goed getroffen, of verkeerd opgevat is omtrent Hadewych’s mystieke
persoonlijkheid en leer, is men door Van Mierlo’s arbeid in de gelegenheid te toetsen. Het
zal een verdienste van Verwey blijven, er door zijn vertaling toe bijgebracht te hebben dat
het Nederlandsche volk een eigen grootheid te meer kan waardeeren.

In het gemeente-archief van Zutphen is het ‘Ida Gerhardtarchief’ ondergebracht.
Men treft er behalve de schriftelijke nalatenschap van Ida Gerhardt, ook die van
haar vriendin en levenspartner Marie van der Zeyde in aan. Enkele Hadewijchstu-
dies en twee cahiers waarin Van der Zeyde aantekeningen maakte van werken die
zij voor haar dissertatie (1934) bestudeerde, maken er deel van uit. Twee bladzij-
den152 hierin zijn aan Albert Verweys De vizioenen van Hadewych gewijd. Ze zijn
belangwekkend genoeg om ze hier in hun geheel te laten volgen.

Albert Verwey

De Visioenen153 van Hadewijch in hedendaags Nederlands overgebracht.

Uit de Inleiding noteer ik dat de Visioenen laat werk waren, wat mij juist lijkt; maar is dit
algemeen aangenomen? Mej. Sn. is geneigd ze vroeg te plaatsen, de Brieven later.
De Inleiding is belangwekkend, maar m.i. niet altijd juist; Verwey verwringt de zaken wel
wat sterk naar zijn eigen opvattingen. Wat hij zegt van de ‘conflicten waarin het verstand
geraakt als het door denken het ondenkbare wil naderen’, van haar ‘ sterk en onverbiddelik
denken dat niet makkelik overwonnen kan worden’, aanvaard ik, maar dat ‘het verstand
zich verhoovaardigt’ lijkt me door de tekst niet gestuurd. En dat ‘haar trots zich mateloos
opwerpt tegen het verzinken in levens-eenheid’, dat zij ‘telkens weer de macht bestrijdt
waaraan ze zich onderwierp en onderwerpen zal’ is beslist niet waar. Verzet tegen het ver-
zinken in de levenseenheid vinden we in het zeer merkwaardige xie visioen, maar daar is
het niet het verstand, maar de wil, haar stuk dynamiese, voluntaristiese natuur die zich ver-
zet.154

152 In het archief zijn deze cahiers opgeborgen onder nummer 910 en 911.
153 Van der Zeyde schrijft consequent ‘visioenen’ ook als zij de titel van Verweys bewerking lijkt te citeren.
154 Deze gedachte is in de vorm van een voetnoot terug te vinden in de dissertatie van Van der Zeyde, Hadewijch,
een studie over de mens en de schrijfster. Groningen, Den Haag/Batavia p. 28. De voetnoot nam zij op n.a.v. vi-
sioen xi, regel 83 ‘Doe eyschedic minen lieve dat hi mi des verliete.’ Van der Zeyde schrijft: ‘ Dit dunkt mij de eni-
ge passage, die aanleiding heeft kunnen geven tot de in haar algemeenheid beslist onjuiste bewering van Verwey
(De visioenen van Hadewijch, inleiding), dat ‘haar trots zich mateloos opwerpt tegen het verzinken in de levens-
eenheid,’ En ook hier is het nog minder haar trots dan haar sterke dynamische natuur, die zich verzet.’
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Zeer mooi daarentegen: De vorm van het hoofse minnedicht zwelt maar breekt niet onder
de storm van haar geestelike ontroeringen: zij temt ze tot niet enkel hun lyriese uitstorting,
tot ook hun dramatiese spraak en weerspraak er klaar in geklonken is.’
Wat de vertaling zelf aangaat, die lijkt me niet erg nuttig: de taal van Hadewijch is buiten-
gewoon eenvoudig; met wat oefening ook voor een leek wel te lezen. Het is de inhoud die
moeilikheden geeft, en die moeilikheden worden door Verwey gewoonlik omzeild, soms
goed, maar vaker verkeerd opgelost.
Wie het publiek nader tot Hadewijch wil brengen, geve een zeer grondige commentaar,
geen vertaling. 
Wat de vertaling zelf aan gaat: de naam Verwey is er borg voor dat hij kwaliteiten heeft: er
is veel weloverwogens en zuivers in. Maar hoe dieper men op de stof ingaat, hoe onbevre-
digender hij wordt: het wemelt toch van dooddoeners. Wat Verwey zelf ‘de majesteit van
de schrijdende volzin’ noemt, is ten enenmale verloren gegaan: het is geen ‘proza’ meer.
Bovendien zitten er fouten in, soms uitgesproken stommiteiten (i 232 draaide een wiel (!)),
en Verwey aarzelt voortdurend welke stijl hij kiezen zal: soms is hij archaïsch en plechtsta-
tig, m.a.w. is het geen ‘hedendaags Nederlands’ soms is hij modern en nuchter, verkort
stijlvolbrede omschrijving, geeft kort en zakelik de inhoud weer. Soms is de vertaling ge-
woon mal van nuchtere gemoedelikheid. (i 13. Dat werd me aanstonds duidelik en is het
nog. iv 104 Wat zal ’t wezen? i 381 Toch zijt ge nog rijkelik jong daartoe.)
Conclusie: de leek heeft er vrijwel niets aan; de vakman vindt er weinig stuur bij; als stijloe-
fening is het niet onverdienstelik, maar Verwey onwaardig.

Van der Zeyde heeft Verweys vertaling goed gelezen. De door haar geconstateerde
onevenwichtigheid van stijl heeft mogelijk te maken met het feit dat Verwey niet al-
les begreep wat hij vertaalde en zich bovendien wisselend baseerde op Huebners
vertaling en Van Mierlo’s tekstuitgave. Wanneer zij constateert ‘het is geen proza
meer’, bedoelt Van der Zeyde vermoedelijk eerder dat de samenhang van de tekst
soms verloren lijkt te gaan, dan dat we hier met poëzie te maken hebben, maar het
feit dat Verwey Hadewijchs visioenen als poëzie zag, inspireerde haar mogelijk tot
deze gedachte. Hoewel Van der Zeyde in de aantekeningen voor eigen gebruik zeer
kritisch was ten aanzien van Albert Verwey, klinkt er ook bewondering voor hem
in door. Verweys bedoeling heeft zij echter niet doorzien, getuige haar opmerking:
‘Wie het publiek nader tot Hadewijch wil brengen, geve een grondig commentaar,
geen vertaling.’ Verwey bewandelde, als gezegd, de tussenweg. Een commentaar
gaf hij niet en evenmin was hij er op uit de moeilijkheden die de Middelnederlandse
inhoud geeft op te lossen. Hij heeft daarentegen het originele kunstwerk willen
herscheppen, waarbij weergave van de oorspronkelijke vorm prevaleerde boven
weergave van de inhoud. 

Zo zien we hoezeer het verschil in zienswijze van gerenommeerde Hadewijch-
kenners als Van Mierlo en Van der Zeyde hun waardering voor het werk van Ver-
wey heeft bepaald. Van Mierlo omhelsde het omdat hij de dichter Verwey aan het
werk zag terwijl Van der Zeyde De vizioenen van Hadewych niet anders dan als
een poging tot een traditionele vertaling heeft kunnen zien en daarom moest con-
stateren dat deze als zodanig mislukt was.
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2.6 Andere vertalingen van teksten van Hadewijch door Verwey: enkele brieven
en gedichten

2.6.1 Brieven 
Verwey heeft ook de eerste, de vijfde en een gedeelte van de zesde brief155 van Ha-
dewijch vertaald. De vertaling van de vijfde brief is te vinden in de aantekeningen
voor de colleges over Hadewijch. Het heeft er alle schijn van dat Verwey hem aan
zijn studenten heeft voorgelezen, zoals hij vaker met literaire teksten deed.156 Deze
brief is daarvoor een goede keuze; het weinige dat over Hadewijch bekend is, zien
we er in terug. Ook wordt er kort iets over haar leer verteld. Ik laat Verweys verta-
ling in haar geheel volgen.

Hadewijch: Vijfde brief

God zij met u mijn allerliefste, en geve u troost en vrede doordat hij u zichzelve geeft. Dat
zeg ik toch meer dan eenig ding gaarne, dat god u met vrede steunde, en u troostte met zijn
goedheid, en verlichtte met de hoogheid van zijn geest, zooals hij zeker en gaarne doen zal
als gij gelooft dat hij het doen zal en u op hem verlaat. 
Ach, mijn lieve kind, zink met uw ziel geheel in hem en ver weg van alles wat geen liefde is,
wat u ook moge overkomen: want wij hebben veel te doorstaan, en wij geraken eerst tot
volle wasdom indien we doorstaan.
Er is groote volmaking in het verdragen van ieder lijden. Maar, god weet het, de grootste
volmaking ligt in het verdragen van de valsche broederen die huisgenooten van het geloof
schíjnen. Verbaas u daar niet over, al doet het me leed dat degenen die wij hebben gekozen
om met ons in ons Lief te juichen, onze gemeenschap storen en verbreken en zich willen
afscheiden, voornamelijk van mij die ze met niemand willen samenlaten. O wee, hoe on-
uitsprekelijk zoet is het wezen van de liefde, en zijn haar gaven me. Van haar mag ik geen
afstand doen, en gij ook moet haar verwachten, en volharden voor haar van wie men zegt
dat ze alle ding overwint.
Ach lieve, waarom heeft de Minne u niet nog geheel bedwongen en verzwolgen in haar
diepte? O wee, daar de Minne toch zoo zoet is, waarom stort ge u niet geheel in haar, en
waarom komt ge niet diep genoeg tot God in de diepte van zijn ondoorgrondelijke natuur?
Mijn zoete lief, geeft u om der minne wil, in minne, geheel aan God over: dat is noodig.
Want het niet te doen schaadt ons beide. Ja U schaadt het en mij bezwaart het. 
Ach, mijn lieve lief, schiet in deugden niet te kort omdat ge ze moeilijk vindt. Tezeer
houdt ge u onledig met veel dingen van weinig aanbelang. Ge verdoet te veel tijd doordat
ge al te gauw aan wat u ontmoet deelneemt. Nooit kon ik van u gedaan krijgen dat ge u
daarin matigde. Zoodra ge maar lust hebt iets te doen zijt ge onweerhoudbaar en doet ge
of ge op niets anders acht kunt slaan. Dat ge allen die u vrienden zijn troost en helpt, dat
kan ik goedvinden, mits ge het zoo doet dat gij en zij erdoor in vrede blijven: dat zou ik
goedkeuren.
Ik bid en maan u, bij de oprechte trouw van de Minne, dat gij alles doet en laat wat ik u be-
volen heb, en dat gij ter wille van onze ongetrooste droefheid alle bedroefden troost naar
uw vermogen. Bovenal beveel ik dat gij de ons eeuwig bevolen geboden van Minne geheel
houdt, ongedeerd door alle wereldsche zorgen en alle leed. 

155 Universiteitsbiblioth Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 46:62-64, xli a 38:7 en xli a 24:51. De
tekst van de eerste en de zesde brief in de vertaling van Verwey worden gegeven in de bijlage van deze studie.
156 Zie hiervoor de aan Verwey als hoogleraar gewijde paragraaf 3 van dit hoofdstuk.
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Ook de eerste brief is een goede inleiding op de geschriften van Hadewijch. Hoe-
wel de vertaling niet gedateerd is en zich niet bij de college-aantekeningen, maar
onder een apart nummer in de collectie Verwey bevindt, is het mogelijk dat Verwey
ook deze tijdens zijn colleges heeft voorgelezen. De brief is kort en de eerste zin er-
van is door Te Winkel bij de bespreking van Hadewijch en haar werk in zijn Ge-
schiedenis der Nederlandsche Letterkunde letterlijk overgenomen. Mogelijk werk-
te Verwey deze opmerking van Te Winkel, die hij in zijn colleges regelmatig
citeerde, op deze manier verder uit. Dat de vertaling niet bij de college-aantekenin-
gen lag, zegt in dit verband niet veel; dat geldt bijvoorbeeld ook voor een aantal ge-
dichten waarvan met vrij grote zekerheid valt aan te tonen dat hij ze in zijn colleges
gebruikte. 

In de eerste en in de vijfde brief schrijft Verwey het woord ‘God’ met een hoofd-
letter. Dit feit ondersteunt de theorie dat we hier te maken hebben met een verta-
ling van na 1922. Hij veranderde immers, hiertoe aangespoord door de correspon-
dentie met Van Mierlo, in de boekuitgave van De vizioenen van Hadewych (1922)
bij het woord ‘God’ de kleine letter in een hoofdletter.

Op twee plaatsen in Verweys bewerking van de eerste brief van Hadewijch vindt
men ondersteuning voor de opvatting dat hij de uitgave van Van Mierlo uit 1912 als
basistekst heeft gebruikt. Zo staat in regel 47 bij Van Mierlo ‘sijn heileghe wille’ en
bij Vercoullie ‘sijn hoeghe wille’. Verwey schrijft hier ‘zijn heilige wil’. En in regel
66 staat bij Van Mierlo ‘sere verladen met minne onghebruken’ en bij Vercoullie:
‘sere verladen met Minnen om ghebruken’. Verwey schrijft hier: ‘Zwaar beladen
met minne zonder (haar) te smaken.157 Hetzelfde geldt voor de bewerking van de
eerste brief. Zo heeft Verwey tweemaal een vraagteken en tweemaal een dubbele
punt uit de uitgave van Van Mierlo overgenomen, die ontbreekt bij Vercoullie. Bo-
vendien staat bij Van Mierlo in regel 5-6: ‘want onser stote sijn vele’ en bij Vercoul-
lie: ‘onser stoete’ wat volgens een aantekening van Lieftinck daarbij ‘gezelschap’
betekent.158 Verwey schrijft hier: ‘Wij hebben veel te doorstaan’, wat wijst naar de
Van Mierlo-uitgave. Als we er van uitgaan dat Verwey ook voor de eerste bewer-
king van de visioenen van Hadewijch Van Mierlo’s uitgaven als basistekst heeft ge-
bruikt, is dit alles echter niet erg van belang.

De vertaling van de zesde brief is onvolledig159 en niet gedateerd. Vergelijking met
de uitgaven van Vercoullie en Van Mierlo leverde niets op. De verschillen tussen
beide teksten zien we niet terug in de vertaling van Verwey, behalve dat er in Ver-
coullie’s tekst160 een aantal vraagtekens staat, dat zowel in de uitgave van Van Mier-
lo als bij Verwey ontbreekt. De spelling die Verwey heeft gebruikt, zou erop kun-

157 In alle gevallen betreft het een variant in de handschriften, waar Vercoullie in een voetnoot aandacht aan be-
steedt. 
158 De uitgave van Vercoullie die ik gebruikte, is eigendom geweest van classicus en codicoloog G.I. Lieftinck.
159 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 24:51.
160 P. 15.
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nen wijzen dat hij de brief heeft vertaald vóór de verschijning van De vizioenen van
Hadewijch in boekvorm. Het feit dat Verwey in dit fragment ‘God’ met een kleine
letter schreef, maakt dat nog waarschijnlijker. 

Volgens Van Mierlo is de zesde brief in haar geheel ‘een beknopte samenvatting
van Hadewijch’s algemeene leer; hare overige geschriften zijn slechts uitwerking of
uitbeelding van een of ander der hier aangeraakte leerstukken. Daarbij is hier alles
voldoende klaar en duidelijk. Jammer maar, dat de gedachtenontwikkeling niet
meer geordend is.’ 

2.6.2 Gedichten
De gedichten van Hadewijch die Verwey vertaalde, bevinden zich tussen de aante-
keningen die hij voor zijn colleges maakte. Het zijn wat ik gemakshalve ‘werkver-
talingen’ noem: aanzetten tot een vertaling waarin een aantal eigenschappen van de
tekst nonchalant is weergegeven, zonder dat het geheel tot een definitieve uitgeba-
lanceerde versie is geordend. Het ging er Verwey mijns inziens niet om deze ge-
dichten over te dragen op een anonieme lezer; ze waren bedoeld voor zijn studen-
ten. Hij wilde een theorie over, of een bepaalde eigenschap van, het gedicht
illustreren, bijvoorbeeld de lente als metafoor, de relatie met wereldse hoofse ly-
riek, de vraag naar het auteurschap ervan, of de manier waarop Hadewijch in haar
gedichten met de natuur werkte. In het dictaat van Bouvy is over deze gedichten
weinig terug te vinden. 

Tussen de aantekeningen lagen ook veel losse opmerkingen over het eerste stro-
fische gedicht. Omdat er van dit gedicht geen vertaling tussen de aantekeningen lag,
neem ik aan dat Verwey daarvan de originele tekst heeft voorgelezen. In de college-
stof vond ik een vertaling van het vijftiende mengeldicht en fragmenten van verta-
lingen van het vierde, zeventiende en veertigste strofische gedicht. 

Het vijftiende van de Mengeldichten, het enige gedicht van Hadewijch dat hij
compleet vertaalde, schreef Verwey als proza achter elkaar op. Uit zijn bespreking
van de dissertatie van Marie van der Zeyde blijkt dat hij, in tegenstelling tot Van
Mierlo, aarzelde met betrekking tot Hadewijchs auteurschap ervan. Mogelijk wilde
hij dat met deze vertaling verduidelijken, maar het is waarschijnlijker dat hij aan de
hand van dit gedicht de hartstocht in de middeleeuwen toelichtte. Verwey gebruik-
te in deze vertaling namelijk vier keer het woord ‘hartstocht’ en zette de tekst wel
wat naar zijn hand toen hij bijvoorbeeld ‘Jc groete dat soete dat moete / Boeten
mine orewoede’ vertaalde als ‘ik groet het zoete dat mijn hartstocht verzoenen
moet’. Van Mierlo schreef in 1952 over dit gedicht: ‘Van meet af aan zet de harts-
tocht in: met de woorden, met de klanken en versbewegingen van den hartstocht.
Kon het hartstochtelijker: “met miere herten bloet. Mi dorren mine sinne … in der
Minnen orewoet”? In de volgende strophen slingeren de woorden van hartstocht
door de smachtende versbewegingen en de op de beklemtoonde lettergrepen her-
haalde, met vollen nadruk weerkaatste klanken heen. Men leze die strophen met de
lange klanken op de toppen. Bijzonder treffend is dit in de derde en vijfde strophen,

4 Hadewijch in het proza van Albert Verwey266



doch ook in de andere. Even onderbreekt de dichteres, om zich in haar ongheduren
tot de geadresseerde te wenden. Maar gaat dan weer voort: in nog smachtender
rhythmen, met de volle klanken, die in de elfde strophe als uitdeinen in het lied van
den nachtegaal: “Dat mine pine die fine / in de sine sal al ontfaen”. De laatste twee
strophen vergaan in muziek van verlangen om één te zijn met de Liefde.’ Herinner-
de Van Mierlo zich in het begin van de vijftiger jaren het gesprek met Verwey, der-
tig jaar terug?

Waarschijnlijk wilde Verwey ook dit gedicht alleen maar voorlezen om er een im-
pressie van te geven. Daarbij valt het volgende op: de vertaling van ‘Ay, hertelike
suete minne’ in ‘ach goede liefde’ is wel erg vlak. ‘So moghen mine sinnen vander
doet ghenesen’ wordt vertaald als ‘zoo mogen mijn zinnen van de dood gered wor-
den’. Is dat een verschrijving of wist hij echt niet dat ‘moghen’ ‘kunnen’ betekent?
Bovendien vertaalde Verwey het Middelnederlandse ‘so’ vaak met ‘zoo’ in plaats
van met ‘dan’.161

In zijn tekst heeft Verwey de al door Van Mierlo gesignaleerde onderbreking aan
de geadresseerde jonkvrouw, tussen haken gezet. In diens uitgave uit 1952 wordt
de tekst afgedrukt als een gedicht dat uit kwatrijnen bestaat.

In de uitgave van Van Mierlo uit 1912, – de uitgave die Verwey gebruikt moet
hebben – is geen strofe-indeling. Hieronder volgt de vertaling van Verwey, gevolgd
door de Middelnederlandse versie volgens de uitgave van Van Mierlo uit 1912 en
een vertaling van M. Ortmanns-Cornet.162

Ik groet datgene wat ik met mijn hartebloed bemin. Mij dorren de zinnen in de hartstocht
van de liefde. Ach goede liefde wordt groot naar uw aard, zoo mogen mijn zinnen van de
dood gered worden. Ach overlieve heer, waart ge voor mij wat ge naar uw natuur zijt, zo
zou er een grens zijn van mijn onrust. Ach overzoete rust, had gij alles verkregen wat het
uwe is, zo zou mijn last licht worden, die nu zo zwaar weegt. Ach overzoete natuur, hoe
het uw hart ook gaat, ik kan geen uur rust hebben of ik moet geheel aan de liefde toebeho-
ren. (Ach, lieve jonkvrouw, dat ik zooveel tot u spreek, dat komt van mijn nieuwe ge-
hechtheid aan die trek van diepe liefde. Ach, hadden gij en ik wat we hebben (d.w.z. wat in
onze natuur ligt), zoo waren we beide rijk, zoo zou men er weinig vinden die in iets onze
gelijken waren.)
Ach, ik woed in mijn gemoed met ijver naar het goede opdat ik geheel van de liefde zij; Ach
is woede (hartstocht) wijs zijn, dat is geluk, ja hartstocht van vrije (edele) liefde. Ik keere,
ik waak, ik smaak datgene wat me zoet schijnt. Ik erken met mijn verstand dat daar de lief-
de in is, die boete doet voor zijn kwaad. Ik lijd, ik streef naar het hooge, ik voel het met
mijn bloed; ik groet het zoete, dat mijn hartstocht verzoenen moet. Ik beef, ik omvat, ik
geef me, ik leef in hooge verwachting dat mijn leed zijn einde in het zijne ontvangen zal.

161 Van Mierlo heeft de laatste strofe als volgt vertaald: Ay, ware ik geheel minne en kon ik u Minne, met die
Minne beminnen. Minne uit Minne, geef dat ik, minne geworden, u, Minne geheel als Minne moge kennen.’ Ha-
dewijch Mengeldichten, Antwerpen / Leuven, Brussel / Gent 1952. Het gebruik van hoofdletters voor het woord
‘minne’ is hier zoals Van Mierlo dat in zijn vertaling doet.
162 Van Mierlo gaf de Mengeldichten geannoteerd uit (Leuven, 1952). De vertaling van M. Ortmanns-Cornet
komt uit Hadewijch Mengeldichten of Rijmbrieven. Brugge 1988, p. 110-113. 
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Ach lief, heb ik een lief lief, zijt gij dan lief, mijn lief, gij die liefde van liefde gaf daar liefde
liefde mee verhief. Ach minne, kon ik minne zijn en met de minne voor de minne in de
minne! Ach minne, geeft ons dat minne wil dat minne de minne geheel erkenne. 

1. Ic groete dat ic minne Ik groet die ik bemin
Met miere herten bloet. met elke druppel bloed
Mi dorren mine sinne en verschrompel binnenin
Inder minnen oerwoet. van vurige minnegloed. (orewoet)

5. Ay, hertelike suete minne, O lieve, zoete Minne,
Volwasse na dijn wesen, voltooi mij naar uw aard,
So moghen mine sinne zo zullen al mijn zinnen
Vander doet ghenesen. van dood blijven gespaard.
Ay, here ouer kare, O boven al beminde,

10. Waerdi dat ghi sijt waart Gij mij wat Gij wezenlijk zijt,
In uwe natuere, so ware dan zou ik verpozing vinden
Jet mijns gheduerens tijt. in U, voor enige tijd.
Ay, ouer suete raste, Ach overheerlijk rusten,
Haddi al dat uwe vercreghen, waart gij geheel verkregen,

15. So waren mine laste dan werden mij tot lusten
verlicht die nv so weghen. de lasten die nu zo wegen.
Ay, ouer suete natuere, Allerlieflijkste nature,
Hoe ghedoet die herte dijn, mocht ik uw hart verwinnen?
Jc en can ghedueren ene vre, Ik ken rust noch geduren

20. Jc moet al der minnen sijn. tot ik al behoor aan Minne.
Ay, hertelike ioffrouwe, Geliefde jonge vrouwe,
Dat ic so vele te v spreke vindt Gij mij zo welbespraakt,
Dat doet mi nuwe trouwe het komt door het nieuw vertrouwen
Van dieper minnen treke. nu Minne mij innig raakt.

25. Ay, hadden wij dat wij hebben, O hadden wij wat wij minden,
So waren wij beide so rike, zo waren wij beiden rijk,
So soudemen luttel venden want weinigen zou men vinden
Jewerinc onse ghelike. enigszins aan ons gelijk.
Ay, ic woede in moede met spoede Met spoed wil ik verwoed in gemoede,

30. Na tgoede dat ic der minnen volsi; het geluk aan Minne te hebben voldaan.
Ay, in woet sijn vroet dats spoet, O, het is goed om wijs in woede,
Ja in woet van minnen vri, ja, vrij in orewoet van Minne te staan.
Ic hake, ic wake, ic smake Ik waak voor, ik haak naar, ik smaak
Die sake die mi dunct soete; de zaak die ik als heerlijk beschouw.

35. Jc kinne met sinne daer es inne Ik weet en begrijp het, ik raak
Die minne mijn seuels boete. in Minne bevrijd van mijn rouw.
Jc doghe, ic poghe, omt hoghe, Ik doog, ik poog te stijgen
Jc Soghe met minnen bloede; en wil drenken met mijn bloed,
Jc groete dat soete, dat moete om het zoete te verkrijgen

4o. Boeten mine orewoede. dat stilt mijn orewoet.
Jc beue, ic cleue, ic gheue Ik beef, ik leef, wil geven,
Jc leue op hoghen waen, want het vertrouwen in mij leeft,
Dat mine pine die fine dat mijn lijden hoog verheven
Jn de sine sal al ontfaen. in het Zijne, alles verworven heeft.

45. Ay, lief, hebbic lief een lief Als ik één lief kan minnen,
Side lief mijn lief, wees Gij dan, Lief, mijn lief,
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Die lief gauet omme lief o Lief, dat U door het lief liet winnen
Daer lief lief mede verhief. en met U, Lief, uw lief verhief.
Ay, minne ware ic minne O Minne, ware ik Minne,

50. Ende met minnen minne u minne! kon ik met Minne minnen! Ach,
Ay, minne, om minne gheuet dat minne geef dat uit Minne, ik Minne
Die minne al minne volkinne. word, en Minne minnend kennen mag.163

Ook de vertaling van een fragment van het vierde strofische gedicht, heeft Verwey
achter elkaar opgeschreven, zonder zich om regelindeling, strofebouw of bladspie-
gel te bekommeren. Ik laat de vertaling van Verwey volgen door de originele tekst
in de uitgave van Van Mierlo, met daarnaast de vertaling. 

Het seizoen en de vogels zullen nu droef worden, maar dat zal hij niet hoeven doen, die
zich opmerkelijk voegen wil in de zin van de verheven trouw: hij zal zijn lief met getrouw-
heid bevredigen: dat is zijn allerrijkste geluk. Hoe het ook staat met de seizoenen, wie
werkdadig in waarheid wandelt, hij verkrijgt in alle uren, bloemen, blijschap, zomer en
dag. Hij is altijd nieuw en heet van begeren. Geen winter stelt hem meer teleur. Wie ge-
trouwelijk zich aan de waarheid overgeeft en waarlijk trouw leeft, hem wordt het verbode-
ne woord gezegd, dat geen vreemde verstaan kan, dan wie het gevoeld en geproefd heeft,
en in hooge storm stilte ontving. Na nu stilte omlaag en storm van omhoog, volkomen ver-
troosting en pijnlijk verlangen. Wee hem die er bevreesd voor is, want het is enkel winst.
Verstaat en merkt, vrije edele geest, de edele bloemen met de vruchten. Ach, welke zin,
waarheen dwaalt? Hoe laat ze u ons (neerbuigen?); Gij die langer u voordeedt en de schijn
aannaamt of ge altoos op de getrouwheid teren moest, en door trouwheid altijd wart aan-
geraakt, hoe kondt ge het met minder doen.
Vele zijn geroepen en schouwen schoon, maar weinigen zijn uitverkoren (waarom hier
verbloemd?) De wereldwijzen zijn toch zelf het meest in schande als trouw na werk gelden
zal, en zij (de trouw) haar vrienden kroont met wat ze is en zijn zijn164 zal.
Maar gij edelen en welgeborenen, die beide geroepen en verkoren zijt, spaart costen noch
moeite om in de ijver van de hooge trouw te leven laat u leven geheel heilige hartstocht
zijn, totdat ge uw lief voor u wint.
Ach, harten, laat uw tallooze smerten u niet verdrieten: spoedig is het bloeien uwer, gij zult
door alle stormen heen raken tot ge in het vruchtbare land komt waar liefde zich met liefde
vermengen zal: edele trouw zij ons hier uw betaling.

1. Nu sal die tijt ende die voghele Nu gaan het seizoen en de vogels treuren.
bedroeuen;

Dies en sal hi niet behoeuen Dat hoeft hij niet te doen
Die hem met waerheiden wilt voeghen die zich waarachtig toe wil leggen
Te werkenne in hogher trouwen raet: op werken volgens de raad van hoge trouw.
5 Hi sal sine lieue met trouwen Hij zal zijn lief met trouw tevreden stellen.

ghenoeghen;
Dat es dat alre rijcste toeuerlaet. Dat is de machtigste toevlucht die er is.

Hoe dat el metten tide steet, Hoe het verder ook met het seizoen is gesteld,
Die metten werken in waerheit gheet wie met zijn werken in de aarheid staat,

163 Van Mierlo (1910), vertaling Willaert/Fraeters.
164 In de tekst staat tweemaal ‘zijn’.
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Hen es alle vren wel ghereet heeft bloeien en blijdschap, zomer en dag
10 Bloyen, bliscap, somer ende dach. voortdurend ter beschikking.

Hi es altoes nuwe ende van niede heet; Hij is altijd nieuw en vol vurige strijdlust.
Hem en doet meer winter wederslach. De winter slaat hem niet meer teneer.

Die hem met trouwen in waerheit Wie zich met trouw aan waarheid overgeeft
gheuet

Ende met waerheden dan trouwe leuet, en dan met waarheid voor trouw leeft,
15 Dat verhoelne word wordt hem aan hem wordt het verborgen woord gezegd

gheseghet,
Dat niemant vremders en mach dat geen vreemde kan verstaan,

verstaen,
Dan diet van smake gheuoelt al heuet behalve degene die het zelf ten volle heeft 

geproefd
Ende in hoech gheruchte scilentie en die in het hoge rumoer stilte heeft 

ontfaen. ontvangen.

Na neder stille ende hoech gherochte, Na de diepe stilte het hoge rumoer,
20 Volcomenne troeste ende anxtelike na volkomen troost angstig gezucht.

sochte;
Ondanc hebbe hem daer teghen duchte, Wie daar bang voor is, weze misprezen,
Sint dat al heuet dus groet ghewin. aangezien alles zo’n grote winst in zich

draagt.
Die edele bloemen metter vrochte Begrijp en beschouw, jij edele ziel,
Verstaet ende merct, vri edel sin. de edele bloemen met hun vrucht.

25 Ay, edele sinne, waer sidi henen? Ach, edele zielen, waar zijn jullie heen?
Hoe moghedi v dus neder ghelenen, Hoe kunnen jullie je zo vernederen,
Die langhe ghetoent hebt ende jullie, die lange tijd de indruk gaven

ghescenen:
Ocht ghi op trouwen altoes moest dat jullie altijd van trouw zouden leven?

teren,
Ocht ghi van trouwen ie wordt Als jullie ooit door trouw werden aangeraakt,

gherenen,
30 Hoe moghedi v met min gheneren? hoe kunnen jullie je dan met minder tevrden

stellen?

Uele esser gheroepen ende scone Velen zijn geroepen met mooie beloften,
ghetoent

Ende luttel vercoren (wat hulpet maar weinigen zijn uitverkoren – wat helpt
verscoent?) het dit te verbloemen?

Die lose sijn selue doch meest ghehoent De trouwelozen komen zelf toch het meest
bedrogen uit,

Als trouwe na werke sal ghelden al wanneer trouw alles naar werk zal belonen
35 Ende si hare vriende al croent en zij al haar vrienden kroont

Met dat si es ende wesen sal. met wat zij is en zal zijn.

Maer, vri edele sinne ende welgheboren Maar vrije, edele en welgeboren zielen,
Beide gheroepen ende vercoren, zowel geroepen als uitverkoren,
Ende spaert cost noch pine daervoren spaar kosten noch moeite
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40 Te leuene in hogher trouwen vlijt; om te leven met de strijdlust van hoge trouw.
V leuevn si alheylich toren Moge jullie leven één en al heilige hartstocht

zijn,
Tote ghi uws liefs gheweldich sijt. tot jullie heersen over je lief.

Ay, herten, en laet u niet vernoyen Ach, harten, laat jullie vele smarten
U meneghe smerten: u sal saen bloyen; je niet ontmoedigen: jullie zullen spoedig

bloeien.
45 Ghi sult alle storme dore royen, jullie zullen alle stormen doorroeien

Tote dat ghi comt in dat weldeghe lant tot jullie in het weldadige land aankomen
Daer lief in lief sal al dore vloyen: waar lief volledig in lief zal vervloeien.
Dies si hier edele trouwe v pant. Daarvoor weze edele trouw hier je 

onderpand.

God moete den edelen redennen God moge de edelen inzicht geven,
gheuen

50 Die hen verlichte dellendeghe leuen, waardoor het ellendige leven lichter wordt
Die nu ghequetset sijn ende sere van hen die nu gekwetst zijn en ver weg-

verdreuen gedreven
Onder den wreder vremder slach. onder de slagen van de wrede vreemden. 
Alse lief in lief sal werden verheuen, Wanneer lief in lief zal worden opgenomen,
Hoe wel dat hem dat liken mach. hoezeer zal hen dat dan behagen!

Ook deze vertaling lijkt een improvisatie. Zo wordt ‘Ay, edele sinne, waer sidi he-
nen?’ ‘Ach welke zin, waarheen dwaalt?’ ‘Uele esser gheroepen en scone ghetoent’
vertaalt Verwey met ‘Velen zijn geroepen en schouwen schoon’ en van ‘die hem
met waerheiden wilt voeghen / te werkenne in hogher trouwen raet’ maakte hij ‘die
zich opmerkelijk voegen wil in de zin van de verheven trouw’. Opmerkelijk is bo-
vendien dat Verwey de laatste strofe wegliet. In die strofe, die begint met de zin
‘God moete den edelen redennen gheuen …’ komt juist het religieuze karakter van
het gedicht naar voren. Wilde Verwey alleen maar over Hadewijch als dichter spre-
ken, toen hij dit gedicht behandelde?

Verwey begon ook aan een vertaling van het veertigste strofische gedicht, maar
voltooide die niet. Het vertaalde fragment bevat veel doorhalingen, die het op
schrift gestelde vrijwel onleesbaar maken. In deze schets probeerde Verwey de
bouw en het rijmschema van het oorspronkelijke gedicht na te bootsen, maar in fei-
te kwam hij niet verder dan de eerste strofe, die hieronder wordt weergegeven, ge-
volgd door de oorspronkelijke tekst165 en de vertaling van Willaert/Fraeters.

Als ons dit nieuwe jaar begint166

Zoo hoopt men dat haast komen zal
De tijd daar menigeen op zint
Die bloemen brengt op berg en in dal
Toch komt opeens geen lentewind.

165 Van Mierlo 1910.
166 Eerste strofe van het 40ste strofische gedicht in een vrije bewerking van Verwey. 
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Zoo ook al geeft ge u heel en al,
Opdat u de hooge minne bindt
Verwint ge niet daadlijk de verheid der minne.

Als ons dit nuwe jaer ontsteet, Als het nieuwe jaar aanbreekt,
So hoeptmen dat saen comen sal dan hoopt men dat het seizoen snel komt
Die tijt daer menich op verveet, waarvan velen heil verwachten
Die groyen doet berch ende dal; en dat berg en dal in bloei zet.

5 Doch es die bliscap onghereet. Toch blijft de blijdschap nog achterwege.
So es hem oec die ghevet sijn al Zo is het ook met hem gesteld die zich 

volledig geeft
Op hoghere minnen scone beheet, vertrouwend op de mooie beloftes van hoge

minne,
Eer hi verlinghet die verheit der minnen. Voordat hij de voorsprong van minne heeft

ingelopen.

De zin ‘Toch komt opeens geen lentewind’ kan nauwelijks een vertaling genoemd
worden, tenzij we hier de criteria volgen die Verwey toepaste bij de Shakespeare-
sonnetten in de bewerking van H. Moulijn-Haitsma Mulier. Bij een vertaling moest
immers vooral de toon van het gedicht getroffen worden; daarbij mocht afgeweken
worden van de beeldspraak in de oorspronkelijke tekst als de vertaler dat nodig
oordeelde.

Verwey had zich eerder in zijn leven beziggehouden met Middelnederlandse
poëzie bij de uitgave van Jacob Maerlant met proza van A. Verwey.167 G. Colmjon
wees erop dat Verwey in zijn vertalingen de schoonheid wilde overbrengen die hij-
zelf in die teksten gevonden had en verwijt hem dat hij zich souverein oordeelde ten
opzichte van gangbare betekenissen. Hij gebruikt daarbij deze Van Maerlantuitga-
ve als voorbeeld.168 Fouten die gemaakt zijn in de annotatie van deze uitgave en die
in vertalingen uit de tijd van Verweys colleges dertig jaar later, liggen mijns inziens
te ver uit elkaar om zinvol vergeleken te kunnen worden. Het hier besproken voor-
beeld zou ook als een dergelijke fout genoteerd kunnen worden, maar moet mijns
inziens beschouwd worden als een dichterlijke vrijheid van de vertaler. Dat geldt
minder voor de zin ‘Op hoghere minnen scone beheet’, waarin de indruk wordt ge-
wekt dat de vertaler de betekenis van het woord ‘beheet’ niet kende. Het gaat hier
echter om niet meer dan een aanzet voor een vertaling.

De vertaalde gedichten lagen tussen de collegeaantekeningen van Verwey, maar
er wordt niet bij vermeld waar hij ze voor gebruikte. Ze zijn zeker niet representa-
tief voor het werk van Verwey als vertaler, met uitzondering mogelijk van het vijf-
tiende mengeldicht, en ze zijn ook door Verwey zeker niet als zodanig gepresen-
teerd. 

167 Jacob Maerlant, met proza van A. Verwey. Amsterdam. 1894. Zie hoofdstuk 2, paragraaf 3 over Albert Ver-
wey en de middeleeuwen.
168 G. Colmjon, De Beweging van Tachtig, een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw. Hoofd-
stuk xx Albert Verwey. Utrecht 1963, p. 274-278.

4 Hadewijch in het proza van Albert Verwey272



2.7 Samenvatting

Verwey vertaalde op een eigen, ongebruikelijke wijze. In zijn vertalingen, corres-
pondentie en andere geschriften lijkt hij vaak het woord ‘vertalen’ te vermijden. Hij
gebruikte in de inleiding bij De goddelijke komedie termen als ‘vertolken’, ‘over-
zetten’ en ‘bewerken’, al luidde de ondertitel: Vertaling in terzinen. Mogelijk is het
woord ‘vertaling’ hier op aanraden van de uitgever in de titel gevoegd. Bij De vi-
zioenen van Hadewych. In hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert
Verwey een jaar eerder gebruikte Verwey het woord ‘vertalen’ niet. 
Om te begrijpen hoe Verwey vertaalde, moet gelezen worden wat hij daar zelf over
schreef, onder andere in de inleiding op zijn Dantevertaling en in een brief naar
aanleiding van een recensie bij de vertaling van Shakespearesonnetten door H.
Moulijn.

Weergeven wat er letterlijk staat, was voor hem uitgangspunt bij vertalen, maar
bij literaire teksten ging het om ‘vertolken’ en kwam de dichterlijke, poëtische
kern, het literaire van de tekst, centraal te staan. Voor Verwey was zo’n vertaling
ideaal als de vertaler trouw bleef aan de grondtoon van het oorspronkelijke werk,
de muzikale eenheid van waaruit de vertaler het gedicht weer kon doen opgroei-
en. 

Verwey beschouwde de visioenen van Hadewijch als poëzie. Hij meende dat ze
nooit voor iedereen duidelijk konden worden vanwege het mystieke karakter er-
van, maar hij probeerde ze zo te bewerken dat zij toch leesbaar werden, zonder dat
de vorm en de kracht van de formulering werden aangetast. Daarbij trachtte hij de
taal van Hadewijch en het gebruik van woorden die bij haar mystiek idiolect horen
te handhaven. De rijkdom van de oorsponkelijke klank moest daarbij zowel in het
rijm als in de zinsbouw doorklinken. 

Verwey vertaalde Hadewijchs visioenen zoals hij ook Dante had vertaald en dat
was, in de eerder geciteerde terminologie van Bierens de Haan, als een ‘herschep-
ping van een verwante inspiratie, waarbij het leven uit zijn gedeeltelijkheid wordt
geheven en ingevoegd in een Universum’. Historische achtergronden waren daarbij
van ondergeschikt belang. Het hoeft dan ook niemand te verbazen dat de Lijst van
volmaakten mogelijk ook door Verwey een wat bizarre aanvulling werd gevonden,
die niets toevoegde en daarom bij De vizioenen van Hadewych ontbreekt. 

Verwey begon aan de vertaling van Hadewijchs visioenen in 1917, nadat hij een
Duitse vertaling van F.M. Huebner onder ogen had gekregen. Hij stelde dat hij zich
voor de vertaling van de visioenen van Hadewijch baseerde op de tekstuitgave van
Van Mierlo uit 1908, maar nauwkeurige lezing wijst uit dat hij mogelijk ook gebruik
maakte van de Duitse vertaling van F. Huebner. In de eerste versie van de inleiding
is te lezen hoe Verwey in 1921 tegen Hadewijchs visioenen aankeek. Vermoedelijk
paste hij die versie aan, na de brief die Van Mierlo hem op 30 januari 1922 schreef.

169 Zie hierover verder in hoofdstuk 6 de paragraaf over Verwey en Van Mierlo.
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Mogelijk had Verwey gehoopt dat Van Mierlo de vertaling heel nauwkeurig na zou
kijken, maar deze haalde er alleen maar de meest opvallende fouten uit.169

Doordat Verwey probeerde het ritme, de zinsbouw en de woordvolgorde van Ha-
dewijch trouw te volgen, construeerde hij veel zinnen die een Middeleeuwse sfeer
ademen en de klank van het origineel benaderen, maar de tekst van Hadewijch werd
niet dichter bij de lezer gebracht, omdat vaak de betekenis ervan niet duidelijker werd
door de vertaling. Hier en daar liet Verwey woorden weg, of voegde woorden toe
waar dat niet nodig was. Ook maakte hij fouten tegen de betekenis van woorden en
gebruikte archaïsche formuleringen. Moeilijke woorden omschreef hij, noch lichtte
hij toe. Ook maakte Verwey fouten tegen interpunctie, zinsbouw en grammatica; dit
alles op de eerste plaats om de ‘grondtoon’ van het werk weer te geven. 

De vertaling is in verschillende recensies besproken: lang niet iedereen heeft be-
grepen wat Verwey ermee voor had. Zo hebben M. van der Zeyde en E. Allard Ver-
weys vertaling (als een wetenschappelijke vertaling?) voor hun dissertatie gebruikt.
Allard was enthousiast, maar Van der Zeyde had de nodige bedenkingen, blijkt uit
persoonlijke aantekeningen. Zij stelde dat Verwey in De vizioenen van Hadewych
voortdurend lijkt te aarzelen welke stijl hij zal kiezen. Mogelijk hing die oneven-
wichtigheid samen met de invloed van Huebners vertaling op het werk van Ver-
wey, maar dat heeft Van der Zeyde niet gezien. Zij vond het werk wat stijl betreft
beneden Verweys niveau, al waren enkele vondsten wel de moeite waard; waar-
schijnlijk heeft ze de bedoeling van de vertaling niet helemaal begrepen. Van Mierlo
spreekt consequent van een ‘vertolking’ en meent dat Verweys vertaling ‘door
nauwkeurige weergave van den inhoud in den woordtoon, de beweging, den zins-
bouw, de breeden, diepen zwaai van het oorspronkelijke’ op de lezer dezelfde in-
druk maakt als de oorspronkelijke tekst en er toe bijdraagt dat de visioenen, on-
danks hun moeilijkheidsgraad beter begrepen kunnen worden. 

Dat Verwey zich bij het weergeven van datgene waarin hij meende dat de groot-
heid van Hadewijch was gelegen niet liet leiden door wat Van Mierlo ‘katholieke
zaken’ noemde, heeft niet te maken met Verweys protestantse achtergrond; het
ging hem om iets anders, zoals uit de inleiding tot de vertaling blijkt. Hadewijchs
dichterschap stond bij hem namelijk voorop.

Wat Van Dooren bij Verweys Dantevertaling schreef, geldt ook voor De vizioe-
nen van Hadewych: in zijn pogingen om de stijl en de vorm van de visioenen te vol-
gen, heeft Verwey kansen om ze inhoudelijk te verduidelijken, laten liggen. Marie
van der Zeyde had dat al gezien. Wie primair begrijpelijkheid eist bij de vertaling
van Hadewijchs visioenen, kan het werk van Verwey dan ook niet anders dan nega-
tief beoordelen, maar daarbij ziet hij de intentie van de vertaler over het hoofd. Het
blijft moeilijk een uitgewogen oordeel over de De vizioenen van Hadewych te ge-
ven. Daarbij mag men niet vergeten dat er in 1917 geen uitgave met een grondige in-
leiding en annotaties van Hadewijchs werk bestond. 

Verwey vertaalde ook enkele brieven en gedichten van Hadewijch. Mogelijk heeft
hij ooit het voornemen gehad alle brieven van Hadewijch te vertalen, zoals hij met
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de visioenen deed. Bij één brief (het fragment van de zesde) en de vertaalde gedich-
ten gaat het vermoedelijk om niet voor publicatie bedoelde vertalingen of aanzetten
daartoe. Ze zijn onnauwkeurig, waarschijnlijk alleen maar bedoeld om bepaalde as-
pecten van die tekst tijdens de colleges te behandelen, zoals hoofse liefde, hartstocht,
lente, strofenbouw of zelfs het te betwisten auteurschap van Hadewijch. Met betrek-
king tot de intentie van het vertalen moeten deze teksten dan ook niet in het verleng-
de van De vizioenen van Hadewych worden bezien. Als overgeleverde werkvertalin-
gen zijn zij niet meer dan een curiositeit in het werk van Verwey.

3 De hoogleraar Albert Verwey en Hadewijch

3.1 Inleiding

In de tijd van zijn professoraat besteedde Albert Verwey veel zorg aan zijn colleges.
Dat geldt ook voor de manier waarop hij Hadewijch en haar geschriften besprak.
De betekenis daarvan wordt vooral duidelijk als we bekijken wat Verwey met zijn
onderwijs beoogde en hoe hij tegen zijn professoraat aankeek. 

In de aantekeningen die Miep Bouvy tijdens de colleges maakte170 is terug te vin-
den wat Verwey zijn studenten over Hadewijch vertelde. Uit zijn eigen notities, die
aanzienlijk uitvoeriger zijn dan het daaruit voortgekomen dictaat, blijkt bovendien
hoe hij deze colleges voorbereidde.171 Met behulp van het dictaat en die aantekenin-
gen kunnen we een beeld vormen van de Hadewijch die Verwey in zijn colleges
voor zijn studenten neerzette en van de wijze waarop hij haar in de Nederlandse
letterkunde plaatste. 

3.2 Verwey als hoogleraar

Op 24 november 1924 werd Albert Verwey bij Koninklijk Besluit benoemd tot
hoogleraar letterkunde en wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zijn leer-
opdracht betrof ‘Nederlandse letterkunde, haar geschiedenis en de esthetische kri-
tiek’. De benoeming was in academische kringen een sensationele gebeurtenis: Ver-
wey had geen academische achtergrond en het gemeentebestuur van Amsterdam
dat zes jaar tevoren de benoeming van Verwey tot hoogleraar letteren ‘als een ab-
surditeit had gewraakt,’172 moet verbaasd geweest zijn dat men in Leiden de stap
durfde zetten. Met de benoeming van Verwey als opvolger van G. Kalff, kwam men
tegemoet aan Kalffs idee dat poëzie ook op academisch niveau door een dichter zou
moeten worden gedoceerd. Vanaf het begin van zijn loopbaan als hoogleraar reali-

170 J.M.C. Bouvy was studente en later assistente van Verwey. 
171 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 38:7-8.
172 M. Uyldert 1959, p. 132-133.
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seerde Verwey zich echter dat het dichterschap en het professoraat niet automa-
tisch in elkaars verlengde lagen. In zijn inaugurele rede Van Jacques Perk tot nu,
rede ter aanvaarding van het hoogleeraarambt aan de universiteit te Leiden op 14
januari 1925173 noemde hij, behalve zijn leeftijd, dan ook het feit dat hij zich tot dan
toe alleen maar met dichterlijk werk en de beoordeling van letterkundige geschrif-
ten had beziggehouden een bezwaar tegen aanvaarding van een positie als deze,
waarin onderwijs en wetenschap zo zwaar wogen. Maar dat nadeel probeerde hij in
een voordeel om te zetten. Kunst en wetenschap, meende hij, waren begrippen die
men in elkaars verlengde moest zien. Een historicus bijvoorbeeld, hoorde zich niet
te beperken tot de reconstructie van een voorbije werkelijkheid, het opsporen van
wetten voor een abstract stelsel of het construeren van een systeem. Er kwam een
dimensie bij, waarbij het nadrukkelijk niet om de visie op geschiedschrijving ging.
Door de esthetisch-creatieve normen die de geschiedschrijver zich eveneens opleg-
de, vielen de doelen van de wetenschapper en de dichter samen en bestond er in fei-
te nauwelijks een grens tussen wetenschap en kunst. Behalve in zijn inaugurele rede
werkte Verwey die gedachte onder andere uit in een onuitgegeven stuk Gedachten
over geschiedschrijving (uit het dagboek van een landbewoner)174 uit 1929. 

In zijn eerste college legde Verwey zijn studenten uit wat hij met zijn onderwijs
in de letterkunde beoogde en hij stelde daarbij nadrukkelijk dat het hem niet ging
om ‘het gereedmaken van leraren teneinde te kunnen voldoen aan behoeften van nu
eenmaal bestaande inrichtingen van onderwijs,’ maar om wat Uyldert beschrijft als:

1 ‘het bijbrengen van kennis van en bewondering voor de Nederlandse dicht- en proza-
werken,

2 het bijbrengen van de zijns inziens juiste denkbeelden omtrent de kunst van dichten en
schrijven,

3 het leren onderscheiden tussen verschillende Nederlandse literaire werken van vroeger
en later,

4 het vergelijken van die werken met buitenlandse door het vaststellen van algemene ka-
raktertrekken die zij met elkander en buitenlandse werken gemeen hebben, om zodoen-
de te geraken tot historische overzichten,

5 het onderzoek van alles wat tot de geschiedenis van schrijvers en boeken behoort, en dit
in verband met de geschiedenis en andere kunsten en geestesuitingen, teneinde tenslotte
de letterkunde als deel van het menselijk kunst- en geestesleven te kunnen plaatsen.’175

3.3 Verwey en zijn studenten

Het kostte Verwey moeite al zijn doelstellingen te verwezenlijken. Hij werkte hard
en hield weinig tijd voor andere zaken over. ‘Dat het leven veel te kort is heb ik
nooit zozeer ingezien als gedurende mijn leidse tijdperk. Onophoudelijk werd ik

173 Santpoort 1925.
174 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 29. 
175 M. Uyldert 1959, p.140-142.
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genoopt mij te verdiepen in telkens weer een nieuw onderwerp’, zou hij later
schrijven.176 Tijdens zijn professoraat schreef hij behalve kritieken ook een aantal
studies zoals Vondels vers (1927) en Ritme en metrum (1931), maar het belangrijk-
ste deel van zijn tijd besteedde hij aan onderwijs.177 Dat hij onder zijn studenten ge-
liefd was, blijkt bijvoorbeeld uit een schrijven dat hij in 1935 ontving: ‘Ik wilde u
graag mijn hartelijke dank betuigen voor alles wat ik in mijn studententijd van u
heb mogen genieten. Steeds meer heb ik ’t mij tot een grote eer gerekend, dat ik uw
leerling mocht zijn. […] Hoeveel ik aan uw leiding gehad heb, kan ik moeilijk om-
schrijven. Elke dag voel ik het als een bijzonder voorrecht, dat u mijn professor
was. Het verheugt me daarom dat ik dit nu eens tegen u kan uitspreken, en dat ik
zonder enige zweem van vormelijkheid, uit de grond van mijn hart u daarvoor
dank zeggen kan.’178 Veel persoonlijke getuigenissen dateren uit de tijd kort na
Verweys overlijden in 1937. Miep Bouvy schreef: ‘Ik heb mijn tweeden Vader ver-
loren. (…) Professor Verwey was een groot man, een groot Nederlander en zijn le-
ven is een geschenk voor allen.’ 

In de proefschriften die onder Verweys leiding geschreven werden, onder andere
door W. Smit,179 Th. Weevers,180 M. de Haan,181 J. Bouvy182 en T. Langeveld-Bak-
ker183 zijn veel van Verweys opvattingen terug te vinden. M. Bouvy schreef in het
voorwoord van haar dissertatie over G. Bosboom-Toussaint: ’Alleen een zich ver-
diepen in, een zich overgeven aan het werk van een kunstenaar, verruimt ons in-
zicht en opent ons een onvermoede horizon, bevrijdt ons van het vooropgezette
oordeel en brengt ons in een andere wereld; wij worden dan opgeheven, want wij
zijn altijd kleiner dan de kunstenaar.’ Het einde van Bouvy’s dissertatie is in dit op-
zicht eveneens interessant. Bouvy concludeert daar dat Bosboom-Toussaint tot de
weinigen gerekend kon worden ‘die de hartstochten eener periode in hare werken
wist te belichamen’ en ‘die zich niet als dilettanten voor hunne kunst hebben gezet,
maar zich er tegenover stelden met den ernst van een ernstige kunstenaarsziel.
Want zij heeft de woorden gedwongen den rhythmus harer stemmingen te volgen,
en ze niet naast elkaar geschreven als doode teekenen eener gehuichelde geest-
drift.’184 Zij eindigt: ‘Aldus zijn er in haar werk, door rhythme, toon en visie, voor-

176 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a31:1
177 Toen ik met dit onderzoek begon, was het niet meer mogelijk te spreken met mensen die colleges bij Ver-
wey gevolgd hadden, maar een aantal van hen heeft herinneringen aan hun leermeester vastgelegd, onder wie G.
Gossaert en W.A.P. Smit. Zij beschrijven dat Verwey zich bij zijn studenten betrokken toonde als dat nodig was,
maar zich verder meestal afstandelijk gedroeg. In De Stem benevens het Critisch Bulletin 1937, aflevering 7/8.
Juli-augustus, p. 808-810.
178 Uyldert 1959, p. 234. De afzender van de brief wordt niet genoemd. 
179 W.A.P. Smit, De dichter Revius. Amsterdam 1928.
180 Th. Weevers, Coornhert’s dolinghe van Ulysse. De eerste Nederlandse Odysee. Groningen/Batavia 1934.
181 M.H. de Haan, Adriaan Loosjes. Utrecht 1934.
182 M. Bouvy, Idee en werkwijze van mevrouw Bosboom-Toussaint. Rotterdam 1935.
183 T.J. Langeveld-Bakker, Herman Gorter’s dichterlijke ontwikkeling in Mei, verzen en eerste sonnetten. Gro-
ningen/Den Haag/Batavia 1934.
184 Bouvy, 1935, p. 284.
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boden der nieuwe kunst van ’80, die de nationale romantiek doorbreekt en de di-
recte expresssie vindt voor het zinnen- en zieleleven van de universele mens.’185 In
dit laatste stuk klinkt Verweys onderwijs door: zijn visie op ‘hartstocht’ en zijn
ideeën over poëzie en vooral over ritme. 

3.4 De colleges van Verwey

Het dictaat van Miep Bouvy over Hadewijch stamt uit het cursusjaar 1925-1926.
Verwey gaf dat jaar drie colleges per week: ‘Poëzie en proza van vóór en na 1880’,
‘Belangrijke dichters en schrijvers uit de Middeleeuwen en de Renaissance’ en ‘De
gang van de Nederlandse literatuur in verschillende tijdperken’. In het tweede jaar
van zijn hoogleraarschap kwam daar een uur bij. Esthetische kritiek, zoals die in
zijn leeropdracht genoemd was, zag hij niet als een apart vak, maar als een vanzelf-
sprekend onderdeel van zijn colleges, dat verder niet benoemd werd.186 In de ar-
chieven van de Leidse universiteit vond ik de colleges van Verwey anders verwoord
in de volgende schema’s terug:

1924-1925

1 Overzicht van de geschie- 1 uur Indeeling 25 studenten
denis der Nederlandse H.v.Veldeke
letteren

2 Nederlandse letteren 1 uur Voorgeschiedenis van de 30 studenten
sinds 1880 Nieuwe-Gidsbeweging

3 Jonker Jan van der 1 uur Werken van Jan van 6 studenten
Noot der Noot
(post-candidaten)

1925-1926

1 Nederlandse letterkunde 1 uur Ontstaan en eerste 30 studenten
na 1880 Jaargang van

De Nieuwe Gids

2 Overzichtsgeschiedenis 1 uur Walewein 30 studenten
der Nederlandse en Hadewijch
Letterkunde

3 Nederl. dichtkunst 1 uur Vondel 10 studenten
17de eeuw t/m Gijsbrecht

4 Bespreking 1 uur Enkele oude maar 12 studenten
en waardering van meerendeels 
Nederl. geschriften Nederduytsche werken

185 Bouvy 1935, p. 284. 
186 Uyldert 1959, p. 140.
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Verwey behandelde niet ieder jaar dezelfde onderwerpen en week tijdens de cursus
ook nog wel eens van zijn programma af. Zo blijkt uit de dictaten dat hij na Hade-
wijch De roman van de roos besproken heeft, terwijl die niet op het programma
stond. Behalve met hoorcolleges werkte hij met colleges waarin de studenten zelf
actief moesten zijn tijdens zo genoemde ‘leesoefeningen’. Verwey vertelde daarin
niet alleen óver literatuur, maar wilde zijn studenten ook literatuur laten beleven.
Maria de Haan187 beschreef hoe hij met dat doel voor ogen zijn leescolleges inrichtte.

Op dat kleine prakticum, dat later door den grooten toeloop het intieme karakter verloor,
in die uren, waaraan ik de beste herinneringen heb van mijn studententijd, bleek weldra dat
er specialiteiten onder ons schuilden. (…) Bij zoo’n bespreking op het prakticum, waar de
studenten zelf aan het woord kwamen, was het altijd heerlijk om te merken hoe al wat van
onwaarde was, alle ijdel gebruik van woorden, alle ‘gezwam’ ongemerkt in het niet ver-
dween. Want Verwey ging regelrecht tot de kern van het langwijligste betoog en toetste
het aan de feiten. Hij sprak daarbij geen oordeel uit over onze gebrekkige pogingen, omdat
zijn aandacht steeds gericht bleef op het essentiëele, op de waarheid, die wij gezamenlijk
zochten te benaderen. 

Verwey zelf vond de leescolleges zwaar. In een brief aan M. Uyldert (25 januari
1925) schreef hij: … ‘Ik heb mijn eerste collegeweek: drie colleges, achter de rug en
de twee waarin ik zelf sprak gaven me veel voldoening. Het derde, het lees-college
niet zoozeer. Het is moeilijk met ongeschoolde studenten tot goede leesoefening te
komen …’ W. Smit schrijft: 

Verwey gelóófde in de zin en de schoonheid der literatuurstudie. Zijn uiterlijke rust was
tenslotte een bedwongen en geactiveerde geestdrift – zo beheerst, dat zij nooit uitbundig
uitsloeg, maar ook nooit in haar eigen as dreigde te vergaan. Ik geloof dat deze bezielende
bezieldheid het geheim is geweest van Verwey’s hoogleraarschap. Nog zie ik onze kleine
groep zitten om de leestafel in een der kamers van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Aan
het hoofdeinde, met de rug naar het raam: Verwey. Het licht viel door zijn witte, wijduit-
staande haar, zodat dit als een aureool glansde om zijn hoofd. Iedere keer was dit opnieuw
een verrassing en gaf het een bijzondere wijding aan het luisteren naar zijn rustige, van le-
venswijsheid doorlichte woorden. Persoonlijk heb ik aan deze colleges mijn definitieve
keus te danken voor de studie der literatuurhistorie. Verwey’s voorbeeld dwong tot bezin-
ning en bracht mij van een vage voorliefde tot een bewuste daad.188

3.5 Inleiding bij het collegedictaat van Miep Bouvy

In verschillende universiteitsbibliotheken (Leiden, Amsterdam) liggen aantekenin-
gen die studenten tijdens Verweys colleges gemaakt hebben. Daar zijn ook dictaten
over de middeleeuwen bij. De aantekeningen die tijdens Verweys colleges over Ha-

187 ‘Prof. Albert Verwey als leermeester’. In: De Stem benevens het Critisch Bulletin 1937, aflevering 7/8. Juli-
augustus, p. 811-814.
188 W.A.P. Smit, ‘Ter gedachtenisse van Albert Verwey’. In: De Stem benevens het Critisch Bulletin 1937, afle-
vering 7/8. Juli-augustus, p. 808-810.
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dewijch gemaakt werden, worden in Amsterdam bewaard in twee schriftjes van
Miep Bouvy. Deze dictaten tikte zij later, toen zij zijn assistente geworden was,
voor Verwey uit.189 In diens eigen aantekeningen vond ik wanneer hij die colleges
gaf: het waren er zeven, in de periode van 22 april tot 3 juni 1926.190 Of de leesoefe-
ningen daar ook een deel van waren, is me niet duidelijk geworden.

In de bijlage van deze studie wordt de tekst gegeven van het college over Hade-
wijch uit het getypte Amsterdamse dictaat van M. Bouvy. Verweys eigen aanteke-
ningen voor dat college zijn ongeordend en veelal geschreven op de achterkant van
drukproeven van ander werk. Omdat die bladzijden waarschijnlijk niet meer in de
volgorde lagen waarin Verwey ze gebruikte en het bovendien niet steeds om de-
zelfde drukproef gaat, was aanvankelijk moeilijk terug te vinden in welke volgorde
de aantekeningen gelezen moeten worden. Daar komt bij dat ze niet alleen over
Hadewijch gaan, maar afgewisseld worden met stukken over de Tachtigers, alsof
Verwey zijn colleges van week tot week voorbereidde. Het collegedictaat van M.
Bouvy maakt het mogelijk de volgorde waarin Verwey met zijn Hadewijchnotities
werkte, vast te stellen. Een deel ervan heeft hij vrijwel letterlijk gebruikt, maar zijn
aantekeningen vormen achteraf ook vaak een aanvulling op het door Bouvy geno-
teerde. Het collegedictaat van M. Bouvy verschilt niet alleen van Verweys losse
aantekeningen omdat het veel overzichtelijker is, maar ook omdat de gedichten die
Verwey in dit college besproken heeft, en die terug te vinden zijn in zijn aanteke-
ningen, er niet of nauwelijks in terugkomen. Verweys vertalingen van Hadewijchs
gedichten zijn besproken in het vorige hoofdstuk; bij de bespreking van dit college-
dictaat komen ze alleen aan de orde als het voor beter begrip van het college van be-
lang is. Verwey moet, getuige zijn aantekeningen, op 22 april 1926 als volgt begon-
nen zijn: 

Ik was van plan na de Walewein het verdere verloop van de epische poëzie te behandelen.
We moeten daarvan zeker spreken omdat deze epische poëzie een natuurlijke en interes-
sante ontwikkeling gehad heeft, waaraan ook nederlandse dichters hebben deelgenomen.
Maar ik bedacht, in de rust van de Paaschvacantie, dat ik met het schetsen van die ontwik-
keling al dadelijk het tijdperk zou verlaten dat ons tot nu toe bezighoudt, het tijdperk vóór
1250. En dat wil ik niet.
We hebben gezien dat die poëzie van vóór 1250 één oudste element bevat, namelijk de ver-
eering van de liefde, in haar hoofse vorm. In de liederen en in de Eneïde van Veldeke en in
de fragmenten van Segher Diergotgaf zien we die liefde, de hoofsche, de ridderlijke. Ze is
daar heel en al wereldsch, en verbonden aan de Klassieke overlevering. In de daaropvolgen-
de Britse romans neemt ze een meer christelijke tint aan. Ze wordt niet geestelijk, maar ze
wordt zeer nadrukkelijk verbonden met de christelijke deugden. Tegelijkertijd evenwel ont-
staat er een poëzie waarin de hoofsche, de ridderlijke vorm van liefde, blijft bestaan, maar
die liefde richt zich nu niet op de wereld, maar op geestelijke gestalten. Van deze poëzie be-
zitten wij een prachtige productie in de werken van een vrouw, die misschien al in de 12de

189 Al deze teksten liggen in de collectie Verwey van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Bij-
zondere Collecties. De schriftjes onder nummer xli a 50:12. Het dictaat over de middeleeuwen onder nummer
xli a 14: 1 (73 pagina’s; de pagina’s 37 tot en met 46 gaan over Hadewijch).
190 Er staat in de aantekeningen: ‘College 22 April-3 Juni 1926. (7 uur) Hadewijch.’ 
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eeuw geboren is, en die stellig in de eerste helft van de 13de eeuw geschreven heeft. Die vrouw
is Hadewijch. Het heeft lang geduurd eer de beschrijvers van onze literatuur zich van Ha-
dewijch een goed denkbeeld vormden. Ontdekt werd haar werk eerst in 1838. Een werke-
lijk goede uitgaaf verscheen eerst in 1910. Een merkwaardig 19de eeuws verschijnsel dat men
nauwelijks kon of wou begrijpen wat geestelijke hartstocht is. Het onderscheid tusschen na-
tuurlijke en geestelijke hartstocht. Het richten van de hartstocht op een gestalte van geeste-
lijke beteekenis. Dit te belangrijker omdat zulk een groot deel van de middeleeuwers uit deze
geestelijke hartstocht geleefd heeft. Terwijl de liefdepoëzie wereldsch was – de provençaal-
se – bestond naast de Chansons de Geste – die toch ook al uit de kruistochten, uit de liefde
tot het graf van Christus voortkwamen, de legende-poëzie. Die had ook bij ons nog nage-
werkt in Veldeke’s leg. van St. Servaes. De volksepen zelf trouwens waren niet zonder me-
dewerking van de geestelijkheid ontstaan. Het kon niet anders of de geestelijke drang van
die eeuwen moest proberen de hoofsche liefdekunst geheel in beslag te nemen. Dit nu zien
we gebeuren in de kringen van de mystici, zij die de wereld loslaten om geheel voor de be-
wegingen van hun geest te leven, – en die toch uit de weereld kwamen.191

3.6 Bespreking van het collegedictaat van Miep Bouvy

In deze inleiding, voorafgaand aan zijn college over Hadewijch, legde Verwey twee
voor hem zeer belangrijke ideeën neer. Op de eerste plaats stelde hij dat de verering
van de liefde in de middeleeuwen aanvankelijk een wereldse aangelegenheid was,
die steeds meer vorm kreeg binnen de godsdienst. Verder introduceerde hij bij zijn
studenten het begrip geestelijke hartstocht. Die laatste had hij in 1894 al beschreven
in de onuitgegeven tekst ‘Over de liefde tot de middeleeuwen’, maar nu illustreerde
hij zowel de veranderde visie op de verering van de liefde als het begrip geestelijke
hartstocht aan de hand van leven en werk van Hadewijch. Het eerste behandelde hij
naar aanleiding van zijn stelling dat juist bij Hadewijch een wending heeft plaatsge-
vonden van hoofse wereldlijke naar hoofse geestelijke poëzie. Het tweede kwam
vooral aan bod toen hij de mystiek van Hadewijch uitlegde. 

Hoewel Verwey zijn colleges zorgvuldig voorbereidde, verviel hij af en toe in her-
halingen, bijvoorbeeld met betrekking tot Hadewijch en ketterij en bij zijn bespre-
king van aspecten van de middeleeuwse feodaliteit in Hadewijchs gedichten. Bouvy
heeft die herhalingen bij het uittypen van haar dictaten niet weggelaten. Verwey be-
handelde in zijn colleges Hadewijch en haar geschriften echter naar aanleiding van
zeven punten, die ik in de hieronder geformuleerde volgorde zal bespreken:

1 Studies over Hadewijch en uitgaven van haar teksten (Bouvy, getypte versie, p.
37-38),

2 Omzetting van wereldlijke naar geestelijke poëzie vindt plaats bij Hadewijch
(Bouvy, getypte versie, p. 37-40), 

3 Wie was Hadewijch? (Bouvy, getypte versie, p. 38-40),
4 Mystiek en hartstocht in de middeleeuwen (Bouvy, getypte versie, p. 40-41), 

191 Onderstreping is van Verwey zelf.
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5 Strofische Gedichten (Bouvy, getypte versie, p. 41-45),
6 Proza – Brieven (Bouvy, getypte versie, p. 45),
7 Proza – Visioenen (Bouvy, getypte versie, p. 45-46).

1 Verwey noemde in zijn college de belangrijkste aan Hadewijch gewijde tekstuit-
gaven en publicaties van zijn tijd. Het moment waarop Van Mierlo zich met de haar
geschriften bezig ging houden, markeerde hij, zoals we al zagen, als een keerpunt in
de geschiedenis van de Hadewijchreceptie. Eindelijk kwam het werk in goede han-
den. In zijn aantekeningen schreef Verwey: 

Een jaar na Kalffs hoofdstuk over Hadewijch, verscheen van een doctoranda die zich met
geestdrift zijn leerlinge noemde een proefschrift: De Liederen van Hadewijch. Dit werk
van Joh.a Snellen (Versluys 1907) was in sommige opzichten voorbarig. Zij zag Hadewijch
vooral als gevoelsmensch. Begreep niet dat een duidelijk inzicht in haar geestesleven voor-
af moest gaan. Haar uitgaaf van de liederen bleef daarom een voorloopige, die men niet in
allen deele vertrouwen kan. De gedichten van Hadewijch waren het eerst uitgegeven in
1875; en wel door Heremans te Gent (zie Jonckbloet!) – Joh. Snellen gaf een betere, niet
naar 2, maar naar 3 handschriften, en deed het met interpunctie en tekstverklaring. Een de-
finitieve uitgaaf evenwel gaf enkele jaren later pater J. van Mierlo Jr. – Bij hem was inder-
daad het werk in goede handen. Hij had niet enkel het ware gevoel voor de schoonheid van
H’s verzen en proza, maar ook het ware begrip van haar geestesleven. 

In haar studie over Hadewijchs gedichten besprak Snellen de aard van de mystiek van
Hadewijch niet,192 in tegenstelling tot Van Mierlo die de kunstenares in Hadewijch
weliswaar herkende, maar zich toch voornamelijk richtte op de mystica. Hij zocht
uit hoe zij in de mystieke tradities van haar tijd pastte en door wie zij beïnvloed was.
Verwey gaf de theorieën van Van Mierlo door aan zijn studenten. Hij waarschuwde
naarnaast tegen de opvattingen van Prinsen,193 die Hadewijch karakteriseerde als
iemand die buiten het leven stond en al het menselijke versmaadde. ‘Een geestelijke
hartstocht hebben en niet levend zijn is uitgesloten,’ stelde Verwey daar tegenover
(p. 38). Met zijn citaat van Prinsen liet hij zien dat deze Hadewijch bekijkt alsof zij
een van de decadenten van zijn eigen tijd is. In de aantekeningen vond ik: 

Waarschuwing tegen Prinsen: ‘Prinsen zegt (p. 117): Er is zeer stellig een zeker genot in, de
geestesstaat van Hadewijch te ontleden, de diepte van deze ontredderde ziel te peilen, con-
tact te krijgen met de phosforescerende trilligen van dit buitenaardsch wezen, en ik kan me
voorstellen dat zij in een periode als de onze, die verfijning en vergeestelijking zoekt, door
enkelen met liefde wordt gelezen en bestudeerd, maar ik meen, dat we hiervan moeten
doordrongen blijven, dat een kunst, die gebaseerd is op zoo grenzelooze versmading van
het leven en verachting van al het menschelijke, nimmer groote en machtig levende kunst
kan zijn. Hoe ziet Prinsen haar? Zijn karakteristiek. P 116. Wie zich in het werk van Hade-
wijch verdiept, maakt lange onderaardsche tochten door geheimzinnige holen, langs grillig
verlichte kristalformaties, die in duistere hoeken opflitsen en parelschittering, langs
spookachtige, zinderende zwarte wateren, langs donkere afgronden waarboven gierige
grijparmen zich uitslaan naar ijle schimmen; schrijnend schuren de sombere klaagtonen,

192 Snellen (1907) verwijst alleen naar wat Kalff daarover geschreven heeft. p.v.
193 Zie ook hoofdstuk 1, paragraaf 1, noot 45.
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de wanhoopsgillen langs dreigende rotsgevaarten. En wat doet het dan goed, weer te ko-
men in de zuivere, lieve, vrije natuur, in de streeling van de koesterende zon, tussen de goe-
dige witte wolkengevaarten, bij de eenvoudige vogeltjes, die sjilpen en tierelieren, wat een
weldadig gevoel – Ach ja! Wat een weldadig gevoel in die koesterende zon bij die eenvou-
dige vogeltjes! – Sjilpen en tierelieren doet Hadewijch nu niet precies. Maar al die poespas
van geheimzinnige holen, zwarte wateren en vangarmen past toch ook niet op haar.

2 Verwey meende dat Hadewijch uit een poëtische traditie kwam die eerder Rom-
aans dan Germaans was, ondanks het Germaanse karakter van de accenten in haar ge-
dichten. Ook Van Mierlo noemde haar mystiek Romaans, niet alleen omdat zij haar
inspiratie voor een deel in de Provençaalse beweging van de hoofse lyriek vond, maar
vooral omdat haar geschriften gebaseerd waren op de leer van de Parijse school der
Victorijnen. Zo plaatste hij haar gedichten, brieven en visioenen zowel in een literai-
re als in een theologische traditie.194 Verwey deed weinig moeite Hadewijch in een
traditionele, mystieke traditie te plaatsen: waar nodig verliet hij zich op Van Mierlo
(zie 3) en verder zag hij haar als vrouw uit een wereld, die door het feodale stelsel be-
heerst werd. Hij plaatste haar liederen in de beweging van de hoofse liefde en de rid-
derromans, hoewel hij begreep dat de liefde erin niet tot een mens gericht was. Hij
noemde haar geschriften daarom ‘ridderlijk, maar niet hoofs’. 

De beelden en stijlmiddelen die hij in Hadewijchs werk en ook in de wereld van
de ridderromans aantrof, waren er volgens Verwey het bewijs van dat aspecten van
de wereldlijke ridderliteratuur overgenomen waren door de kerkelijke. In zijn aan-
tekeningen trof ik een uiteenzetting over feodaliteit en de manier waarop ook in de
kerkelijke organisatie het feodale systeem ingang vond.195 In aansluiting op die ge-
dachte probeerde Verwey alles wat Hadewijch deed in dat patroon te plaatsen.
Haar manier van denken paste volgens hem bij de tijd waarin het feodale stelsel aan
kracht en maatschappelijke waarde verloor. Haar mystiek zag hij als een streven
naar zelfstandigheid binnen de kerk, waarbij zij echter de oude, godsdienstige
waarden respectvol behield. 

Hoewel hij in de gedichten van Segher Diergotgaf en Heynric van Veldeke
hoofsheid herkende die uitsluitend ‘werelds’ was, meende Verwey dat men latere
ridderromans toch vooral op hun symbolische waarde moest bekijken. Bij de Ro-
man van Walewein bijvoorbeeld, zag hij het schaakbord als symbool voor de kern
van het leven waar alles om draait en in het verlengde van die traditie situeerde hij
ook Hadewijchs werk. Verwey baseerde zich hiervoor op een wat ouder artikel van

194 In latere geschriften noemde Van Mierlo Hadewijchs mystiek Germaans. Daarmee spreekt hij zijn eerdere
geschriften niet tegen, omdat hij daar alleen maar bedoelt dat zij aansloot bij een aantal mystici die in een bepaald
gebied leefden. Voor deze mystici wordt ook de term ‘Rijnlandse mystiek’ gebruikt. 
195 Het feodale stelsel was een onderwerp dat hoge prioriteit bij de letterkundigen had. Zie ook de strijd tussen
Kalff en Van Mierlo hierover in het hoofdstuk over de brieven van Verwey over Hadewijch. En Prinsen betoog-
de in De Gids 84, b.3 1920, p. 126-139 De standenindeeling voor de Middeleeuwsche litteratuurgeschiedenis dat
de standsgrenzen weliswaar hun invloed drukten op tijd en personen, maar dat er voorzichtig met die verschillen
moet worden omgegaan, omdat men, sprekend over middeleeuwse kunstenaars, toch moet denken aan weliswaar
(stands)verschillende, maar allemaal sterke persoonlijkheden.
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J. Frantzen,196 waarin deze stelt dat de poëzie van Hadewijch geïnspireerd werd
door hoofse poëzie als die van Heynric van Veldeke en Jan van Brabant. Frantzen
herkende er een ‘overgeleverde phraseologie’ in, die ‘in zekeren zin stereotiep was
geworden’, maar in feite hoorde bij de Duitse ‘Minnedichtung’, die deze elementen
weer uit de hoofse lyriek overgenomen had. Van Mierlo zag die elementen uit de
hoofse lyriek bij Hadewijch ook wel, maar besteedde er niet zoveel aandacht aan. 

3 Voor het antwoord op de vraag wie Hadewijch was, baseerde Verwey zich voor-
namelijk op de serie artikelen die Van Mierlo in 1921 in Dietsche Warande en Bel-
fort publiceerde onder de titel Uit de geschiedenis van onze Middeleeuwsche letter-
kunde197 en op diens Hadewych en Eckhart.198 Hij kon niet anders dan constateren,
dat over Hadewijch en haar historische achtergrond weinig concreets te zeggen
viel. In zijn aantekeningen vond ik: 

In de middeleeuwen wordt door sommige geestelijke schrijvers een venerabilis virgo beata
Hadewijch vermeld. Men kopieert haar brieven, maakt er uittreksels uit en parafraseert ze
in de 15e eeuw. Jan de Leeuw, de ‘goede kok’ en leerling van Ruysbroek, noemt haar een
zeer heilige vrouw en haar leer goddelijk. Hs. C. bevat een aant. begin 14e eeuw, waarin ze
Beata Hadewigis de Antwerpia genoemd wordt; – zoo, leert men daar, wordt ze genoemd
in een catalogus van handschriften 15de eeuw in het klooster van de heilige Martijn van
Leuven;199 en dit is bewaarheid door de ontdekking van een copie van die catalogus. Meer
weet men niet van haar.200

Het gebrek aan gegevens over de historische Hadewijch heeft tot veel vooronder-
stellingen en hypotheses geleid, ook bij Van Mierlo. Verwey ging daarin niet altijd
met hem mee. Jonckbloet en Kalff hielden Hadewijch bijvoorbeeld voor de in 1248
gestorven abdis van ’t klooster Aquiria in Waals Brabant. Van Mierlo geloofde dat
niet, omdat Aquiria een Franssprekend klooster was, maar Verwey sloot niet uit
dat zij toch de betreffende abdis was geweest. 

Van Mierlo concludeerde verder uit beschrijvingen van het leven van de heilige
Lutgardis (1248) en uit het allegorische Biënboec (1256-1262) van Thomas van
Cantimpré201 dat er een visionaire vrouw had bestaan, die in het begin van de der-
tiende eeuw in Nijvel een mystieke beweging van zo’n 2000 begijnen leidde. Tussen
wat Thomas van Cantimpré over die vrouw vermeldde en wat over Hadewijch be-
kend was, zou volgens Van Mierlo verband gelegd kunnen worden. Hij ontdekte

196 J.J.A.A. Frantzen, ‘Duitsche lyriek in de Middeleeuwen’. In: De Nederlandsche Spectator 1893, p. 189-190.
197 J. van Mierlo, ‘Uit de geschiedenis van onze Middelnederlandsche letterkunde’. In: Dietsche Warande en
Belfort, xxi, 1921, Eerste half jaar: 1. ‘Wanneer heeft Hadewijch geleefd?’, p. 135-140; 2. ‘Hadewijch heeft nog
vóór de veertiende eeuw geschreven’, p. 140-144; 3. ‘Argumenten uit den tekst zelf van Hadewijch. De lijst der
volmaakten’, p. 144-148; 4. ‘Kan Hadewijch nog in de twaalfde eeuw geschreven hebben?’ p. 148-150; 5. ‘Meester
Robbaert’, p. 151-153; 6. ‘Heer Hendrik van Breda’, p. 309-327; 7. ‘De geestelijke atmosfeer van de lijst der vol-
maakten’, p. 441-456; 8. ‘Wie was Hadewijch?’ p. 456-462; 9. ‘Slot’, p. 462-465.
198 In Dietsche Warande en Belfort 1923, p. 1138-1155. 
199 Het kloosters St. Maartensdaal of St. Martensdal bij Leuven.
200 De onderstreping in de tekst is van Verwey zelf.
201 W.A. van der Vet, Het biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen. ’s-Gravenhage 1902, p. 33.
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namelijk dat er in die periode inderdaad een Helewidis of Helwigis meer dan zestig
jaar in Nijvel geleefd had. Daarnaast werd in de beschrijving van het leven van de
heilige Maria van Oignies gewag gemaakt van een inclusa Heldewidis, die in 1201
nog een jong meisje was. Het zou hier om dezelfde vrouw gaan, mogelijk Hadewij-
ch, volgens Van Mierlo: ‘Zo hebben we Hadewych: niet alleen een groote dichteres
en prozaschrijfster, maar een pracht van een vrouw, moeder van 2000 jonkvrouwen
die ze opleidde in de Minne.’202 Verwey verwierp de hypothese als te ver gezocht;
Van Mierlo zou er later zelf ook van terugkomen. 

Daarnaast twijfelde deze, evenals Verwey, aan de authenticiteit van een aantal
brieven en enkele Mengeldichten van Hadewijch. Maar daarbij ging het niet steeds
om dezelfde brieven en gedichten. Van Mierlo betwijfelde de authenticiteit van een
aantal Mengeldichten op grond van taal- en woordgebruik, afwijkende vormen,
voorstellingen en toepassing van de mystieke leer,203 maar Verwey baseerde zijn
oordeel als dichter vooral op klank, ritme en sfeer. 

Verwey nam de theorie van Van Mierlo over met betrekking tot de vraag of Ha-
dewijch niet samen zou kunnen vallen met de ketterse Bloemaerdinne uit diezelfde
tijd. Van Mierlo wees identificatie van Hadewijch met Bloemaerdinne af.204

Uit zijn aantekeningen blijkt voorts dat Verwey geprobeerd heeft dichter bij Ha-
dewijch te komen door de verschillende literaire genres die zij beoefende onafhan-
kelijk van elkaar te beoordelen. Zo schreef hij: 

Met de Brieven en Vizioenen van Hadewich, dus met haar proza, leren we twee fasen van
H. kennen, die ons tot nu toe bedekt bleven. En wel, door de Brieven de in de praktijk
werkende leidster van een vrouwengemeenschap, en door de Vizioenen de bezitster van
innerlijke ervaringen die ze aan onmiddellijk goddellijke inwerking toeschreef. Die twee
persoonlijkheden vindt men in de gedichten niet. In de gedichten is zij de geestelijke ridder
die strijdt om het bezit van de Liefde. (…) Dat nochtans Brieven, Vizioenen en Gedichten
alle het werk van één persoon zijn, is door Van Mierlo heel duidelijk gemaakt. (Zie Van
Mierlo!). Gedachte, zinsbouw, woordkeus, eigenaardige voorstellingen, temperament, ge-
voeligheid, – alles wijst er op dat wij met een zelfde vrouw te doen hebben. 

4 In zijn college gaf Verwey aan wat de mystiek van Hadewijch (de woorden ‘mys-
tiek’ en ‘mysticisme’ gebruikt hij door elkaar) inhield, namelijk ‘de persoonlijke
verhouding tot de centrale geloofsvoorstellingen’. In navolging van Van Mierlo205

stelde hij: ‘Een systeem van Mystiek, zooals Ruysbroeck, heeft Hadewijch niet.’
De visioenen berustten volgens hem op eigen innerlijke ervaring, die aan onmiddel-
lijke goddelijke inwerking werd toegeschreven. ‘Het centrale beginsel is de minne,
waarmee zij bij Augustinus aansluit’, stelde Verwey, maar hij verdiepte zich verder
niet in de historische achtergrond van Hadewijchs mystiek. Wel lezen we op p. 45

202 Dit wordt besproken in Ch. de Borchgrave, Eerst Vlaanderen voor Christus. De pionierstijd van het Ruus-
broecgenootschap. Averbode 2001, p. 112.
203 J. van Mierlo, ‘Hadewych en Eckhart’. In: Dietsche Warande en Belfort 1923, p. 1138-1155.
204 J. van Mierlo, ‘Was Hadewijch de Ketterin Blomardinne?’ In: Dietsche Warande en Belfort 1908, p. 267-286.
205 J. van Mierlo, Hadewijch Strophische Gedichten. Leuven 1910, p. 222.
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van het dictaat: ‘Haar mystiek berust op één idee, komt in de verzen het minst uit,
daar die haar eigen emotie geven, doch in de brieven heele tractaten en in visioenen
een stijging, drukken een idee uit, namelijk: de mensch verwint de goddelijkheid
van Christus alleen door de liefde voor de menschelijkheid van Christus. Dus niet
direct, de weg tot den God Christus, is die van de vereeniging met de mensch.’ Hier
neemt Verwey opnieuw de theologische benadering van Van Mierlo over en maakt
onderscheid tussen een benadering van Hadewijch vanuit de literatuur en vanuit de
theologie. In de aantekeningen voor donderdag 26 mei 1926 schreef hij: ‘De Minne
bij Hadewijch. Van Mierlo’s volgorde op p. 225 van de Str. Ged. klaarblijkelijk die
van een theoloog.’ Verwey doelde hier op de uitgave van Strofische gedichten uit
1910, waarin Van Mierlo uitlegt hoe Hadewijch past in de traditie waarin Richard
van St.Victor haar was voorgegaan206 en waarin hij aan de hand van een schema de
verschillende mystieke fasen en de betekenis van ‘Minne’ daarin uitlegde. Het ging
om een model, waarbij God als eerste beginsel werd gehanteerd.207

Verwey nam het model dat Van Mierlo naar aanleiding van de mystieke leer van
Richard van St. Victor gemaakt had, in zijn colleges over208 en legde daar een inter-
pretatie vanuit zijn eigen dichterschap overheen. Wat Van Mierlo ‘de abstracte God-
delijke Liefde’ noemde, heette bij hem ‘de liefde als abstractie, dus de liefde zelf, zon-
der betrekking op god of mensch’. Deze ‘abstractie’ noemde hij in zijn eigen dich-
terlijke terminologie ‘Verbeelding’ en die verbeelding, stelde hij, kunnen we ook bij
Hadewijch terugvinden. Verwey onderscheidde evenals Van Mierlo, zes met elkaar
samenhangende manieren, die hij in zijn aantekeningen aldus formuleerde:

1e – Hadewijch heeft een conceptie, een verbeelding van de liefde.
Deze is een Jonkvrouw, een Koningin, haar naam is Amor, d.i. van de dood, het leven dus.
(Zie i, 2 en 5209). Die Minne is van aard niet rustig, maar ongedurig. (V. 3 en 4) Ze is vrij

206 Over Richard van St. Victor zie Baers, Brinkman, Jelsma en Steggink 2003, p. 1060; ‘In zijn theorie over
contemplatie onderscheidt hij zes vormen, elk met een eigen object, vanaf de zichtbare dingen tot en met de god-
delijke natuur en de Drie-eenheid. Deze vormen betekenen een opstijgen tot God volgens een corresponderende
groei in de liefde.’
207 Zie hiervoor bijvoorbeeld S. Axters, O.P. Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. Deel xli a De
vroomheid tot het jaar 1300. Antwerpen 1950, pag, 259-260.
208 Van Mierlo 1910, p. 225-226.
209 i, 2 Ende die van fieren moede sijn En wie een dapper hart hebben,

Wat storme hen dore die minne met wat voor aanvallen zij door de minne
Ontmoet, ontfaense also fijn ook bestookt worden, ze vangen ze zo knap op,
Alse: ‘dit es daer ic al an winne alsof ze zeggen: ’Hiermee win ik
Ende winnen sal; god gheue mi al en zal ik alles winnen. Moge God me alles geven
Datter minnen best become; wat de minne het meest bevalt.
Na haere ghenuechten weghe mesual Als zij het wenst mag een nederlaag
Si mi die meeste vrome’. me het meeste voordeel brengen.’
Ay vale, vale milies, – Ach, vale, vale millies –
Ghi alle die auontuere jullie allen die avonturen
– Si dixero, non satis est – – si dixero, non satis est –
Wilt doghen om minnen natuere. Om minne willen doorstaan.

i, 5 Ay arme, ic en mach mi seluen niet Ach, ik heb leven en dood
Doen leuen noch steruen! niet in eigen hand.
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draaiierig, d.w.z. voortbrengend, niet het een of het ander, maar het een en het ander, het
middelpunt dat al het bestaande beweegt en alle tegenstrijdigheid, alle veelheid in zich op-
heft. De Liefde dus, is voor haar Het levende, scheppende, bezielende beginsel van al het
bestaande.
2e Door ons denken valt ze samen met God, voor ons zien met Christus, voor ons voelen
met de Heilige Geest.
3e Wij hebben tot hen een persoonlijke verhouding. Wij hebben lief, maar wij moeten de
Liefde liefhebben. Wij moeten haar bezitten. Wij moeten haar zijn. Op deze verhouding
berust de poëzie van Hadewijch. Zij stort zich met de sterke liefdesdrift uit naar de liefde. 
( 4e Onder liefde verstaat ze dus ook de liefde in haarzelf, zooals die in haar naar dat Ene en
naar alles wat ermee in verband staat, uitgaat. )
5e geestelijke hartstocht, dus het op en neergaan van alle aandoeningen die met innerlijke
nood in betrekking staan.
geestelijke stilte – zaligheid, klaarheid, bevrediging
geestelijke strijd tegenover de geheele overgave
6e de vorm van het ridderschap.

In schema zien de weergaven van Minne van Van Mierlo en Verwey naast elkaar er
als volgt uit.

Van Mierlo Verwey

1 Onderlinge Liefde der Het levende, draaiende, bezielende beginsel van
drie goddelijke personen het bestaande: de Liefde. Dit beginsel valt door

ons denken samen met God, voor ons zien met
Christus en voor ons voelen met de Heilige Geest.

Ay, soete god, wat es mi ghesciet Ach, lieve God, wat is er met me gebeurd,
Dat mi die liede bederuen? dat de mensen mij te gronde richten?
Lietense u mi allene doch slaen, Lieten ze het toch alleen aan u over om me te treffen:
Ghi soudet best gheraden gij zoudt het best bepalen,
Na rechte al dat ic hebbe mesdaen, naar recht, wat ik allemaal misdaan heb,
Ende bleuen buten scaden! en dan zouden zij geen schade lijden.
Ay, vale, vale milies – Ach, vale, vale millies –
Die gode niet ghewerden en laten, wie God niet laten begaan
– Si dixero, non satis est – – si dixero non satis est -
Ende niet en minnen, ende haten. en niet minnen, maar haten. 

V, 3 Der minnen pleghen es onghehoert, De handelwijze van minne is verschrikkelijk,
Als hi wel kint dies heuet becoert. zoals hij die het ondervonden heeft wel weet,
Want si in midden den troest testoert, want midden in de troost doet ze deze teniet.
Hine can ghedueren: Hij klan het niet uithouden,
Dien minne gheraect, die door minne geraakt wordt.
Hi ghesmaect Hij ervaart
Vele onghenoemder vren. vele onuitsprekelijke uren.

V, 4 Bi wilen heet, bi wilen cout; Nu eens heet, dan weer koud,
Bi wilen bloede, bi wilen bout: nu eens bedeesd, dan weer dapper:
Hare onghedueren es menichfout. haar wispelturigheid is zeer groot.
Die minne al maent De minne vordert
Die grote scout de grote schuld helemaal op
Haerre riker ghewout aan haar machtige heerschappij
Daer si ons toe spaent. waartoe ze ons uitnodigt.

3 De hoogleraar Verwey en Hadewijch 287



2 Abstracte goddelijke Liefde zelf, bepaal-
delijk als God opgevat, of als abstractie Dit is de Verbeelding.

3 Dezelfde Liefde, maar nu vereenzelvigd Het denken, zien en voelen leidt tot een persoon-
met Christus alleen, ‘den waren lijke verhouding, waarin wij de Liefde liefhebben
Minnaar’ en willen bezitten. Op deze verhouding berust

de poëzie van Hadewijch. 

4 De Liefde van den mensch tot God De geestelijke liefde die Hadewijch zelf voelt
voor de Ene.

5 Dezelfde Liefde als onder 4, maar nu De geestelijke liefde is een geestelijke hartstocht,
ook als Abstractie opgevat het op- en neergaan van alle aandoeningen die

met innerlijke nood in betrekking staan; geeste-
lijke stilte, geestelijke strijd 

5 De minnende ziel zelf De liefde, afgebeeld in de vorm van ridderschap.

Bij het eerste punt lijkt Verwey vooral aansluiting te zoeken bij de 28ste zang van het
Paradiso, het punt in. Dantes Divina Comedia waarin de dichter het middelpunt
van alle kosmische sferen bereikt in cirkelbewegingen die tegen elkaar ingaan, maar
tegelijk raakt Verwey aan de bij Hadewijch steeds zo aanwezige Triniteitsmystiek
met de toevoegingen ‘door ons denken’, ‘voor ons zien’ en ‘voor ons voelen’, waar-
bij God de Vader in het denken vorm krijgt, Christus in het zien en de Heilige
Geest in het voelen. ‘God’ is voor Verwey een abstract begrip. ‘God de Vader’ valt
voor hem samen met het menselijk denken, Christus ziet hij als de Godmens zoals
Hadewijch hem in het zevende visioen waarneemt en de ‘geestelijke hartstocht’, die
hij bij punt 5 noemt, ziet hij als de Liefde, die in de uitleg van Van Mierlo door ons
voelen samenvalt met de Heilige Geest,

Bij het vierde punt maakt Verwey van de liefde een paradoxale beweging, door te
stellen dat die beweging uitgaat naar ‘het Ene’, maar tegelijk al in haarzelf is. Het
lijkt te gaan om de beweging die hij in De konflikten van Hadewych beschrijft,
wanneer hij haar zegt: (dat) ‘gij dat Al / Woudt liefhebben en met uw zinnen zui-
gen, / In uw verbeelding zien, een mens als gij, / Hem in u leven, buiten u getuigen,
(…).’ Door te spreken over ‘dat Ene’ verglijdt Verwey van de terminologie van Van
Mierlo naar zijn eigen dichterlijk idiolect. In de aantekeningen vond ik: ‘Door haar
gedachten voelt zij het leven, zij zijn er niet een aparte brok in.’ Het betreft hier de
uitwerking van een opmerking van Van Mierlo, waarmee Verwey naar zijn eigen
dichterlijk concept kon verwijzen. Van Mierlo: 

(…) hare gedachten ziet zij niet slechts als afzonderlijke en alleenstaande brokken uit het
zijnde; maar zij voelt het leven dat er in ademt, het bloed dat er door ruischt, de duizenden
spier- en zenuwslingeringen van de eene naar de andere; en zij zet die om, levensvaardig, in
grootsche, machtige, altijd, hoe vreemd soms ook, indrukwekkende beelden. Hoe diep zij
de dichterlijkheid harer beelden gevoelde, kan blijken uit den schroomvollen ernst die haar
kenteekent, wanneer men deze beelden en visioenen vergelijkt met de beelden en visioenen

4 Hadewijch in het proza van Albert Verwey288



van zoovele harer tijdgenooten, die niet zelden lachwekkend, of smakeloos, of kinderach-
tig zijn.210

Verwey hoefde nu alleen maar het woord ‘leven’ met een hoofdletter te schrijven,
om de geschriften van Hadewijch in zijn eigen systeem te passen. Hij stelde immers
steeds dat in de afzonderlijke delen het totale Leven zich beweegt, waarbij hij speel-
de met het woord ‘amor’ dat hij in navolging van Hadewijch als het tegendeel van
‘mors’ uitlegde. Bij het vijfde punt is Verwey terug bij de theorie die hij al eerder
uitwerkte. Hij brengt minne in verband met hartstocht, zoals we die ook zagen in
‘Over de liefde tot de Middeleeuwen’. Het woord ‘klaarheid’ gebruikt Verwey hier
niet toevallig: we zagen het al bij zijn vertaling van het veertiende visioen (‘Zijn
klaarheid dat was de afwezigheid van menige vlek waar de vreemden in vervallen
…’, p. 22). 

Met het zesde punt tenslotte rondt Verwey het verhaal zonder verder commen-
taar af en plaatst de mystiek opnieuw in de Romaanse traditie door de aan de hoof-
se epiek ontleende aspecten te accentueren. Ook hierin volgt hij Van Mierlo.211

Uit zijn inleiding tot dit college en uit zijn aantekening ‘Over de liefde tot de mid-
deleeuwen’ blijkt dat Verwey meende dat men niet een geestelijke hartstocht kon
hebben zonder in de wereld te staan. In de college-aantekeningen noteerde Bouvy
op dit punt over Hadewijch: 

Zij kent, meent hij, geen andere leer dan ‘men moet geheel voor minne leven’. Dit drukt zij
uit in metaforen en symbolen. Dat zij die ontleent aan het dagelijks leven, bevreemdt Ver-
wey niet. In zijn colleges, maar ook al eerder zagen we, constateerde hij dat het hebben van
een geestelijke hartstocht en toch buiten het leven staan uitgesloten is, omdat de helft van
het menselijk leven zich in geestelijke sferen afspeelt. De hartstocht van Hadewijch is vol-
gens Verwey een elementaire oerkracht, die het verlangen naar minne aanzet en die in het
Middelnederlands orewoet genoemd wordt. 

Terwijl Kalff212 nog aarzelde, ontkent Verwey dat we bij Hadewijch aan zinnelijk-
heid moeten denken. Hij noemt het werk van Hadewijch in zijn college met na-
druk: ‘Weinig zinnelijk of kettersch wat blijkt uit de plaats van de rede. Recht-
streeks uit het menschelijk hart in overvloed van rhythme en beelden geuit, waarbij
de moderne dichter het niet halen kan.’ Hij heeft deze gedachte van Van Mierlo, die
haar echter anders inbedde: ‘Deze elementaire gedachten van alle tot mystische
innigheid vervroomde Liefde drukt Had. uit in een overvloed van rythmen en beel-
den, waarbij een moderne dichter het moeilijk halen kan.’213 In 1928 zou Van Mier-
lo dat, in zijn hoofdstuk over mystiek in zijn literatuurgeschiedenis van de midd-

210 Strophische gedichten 1910, p. 225-226.
211 Van Mierlo 1910, p. 222.
212 Verwey wijst hier naar de al eerder geciteerde zin: ‘Een walm van zinnelijkheid verdonkert hier de zuivere
vlam, waarmede de minne doorgaans in haar brandt.’ In G. Kalff Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
deel 1, p. 161.
213 Van Mierlo 1910, p. 223. De cursiveringen zijn van Van Mierlo zelf.
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deleeuwen, als volgt uitleggen: ‘In de dertiende eeuw heeft nog een juiste opvatting
der kunst onze dichters geleid: als de uitbeelding van het leven in zijn eeuwige stre-
vingen, niet het abstracte redeneeren erom of erover, in zijn toevallige uitingen.’214

Voor zowel Van Mierlo als Verwey geldt dat de rede in de geschriften van de
kunstenaar, waar het vooral om de wijze van uitdrukken en het beleven gaat, een
andere plaats heeft dan bij de wetenschapper. Beide stellen dat Hadewijch een kun-
stenares is, maar bij Van Mierlo is haar katholiek geloof uitgangspunt en bij Verwey
haar poëzie. Bij mystieke geschriften komt er nog iets bij. Een mysticus is in feite
altijd in strijd met het gezag, omdat zijn contact met God een directe verbinding is,
die per definitie om het kerkelijk gezag heengaat. Als een mystica gerespecteerd
wordt, is dat volgens Verwey dan ook omdat ‘men hier met een uit het volk opko-
mende beweging te doen heeft, die alleen maar niet buiten de palen van de kerk
raakte, omdat de kerk haar palen uitzette. Want tusschen kerk en mysticisme is een
tegenstrijdigheid’. Van Mierlo stelde evenwel dat Hadewijch binnen de grenzen
van de dogmatiek bleef. 

In Eenzame volzinnen tenslotte vond ik het volgend aforisme van Verwey: ‘Ket-
ters zijn altijd ware gelovigen’.215 Deze uitspraak hangt ongetwijfeld samen met het
feit dat Verwey het calvinisme verwierp als geïnstitutionaliseerd geloof, maar wel
geboeid was door de oorspronkelijke gerichtheid ervan, die bijvoorbeeld tot uit-
drukking kwam in de strijd om geloofsvrijheid en die volgens Gerlof Verwey be-
antwoordde aan de Nederlandse neiging tot verinnerlijking van de waarheid.216 In
Hadewijchs geschriften vond Verwey die oorspronkelijke gerichtheid ook.

Wanneer hij in zijn colleges uitlegt wat Minne in de Strofische gedichten is, signa-
leert Verwey een hartstocht die in strijd lijkt met de leer van de kerk, maar dat komt
door Hadewijchs dichterschap. In zijn eigen woorden: ‘wel opgenomen, maar af-
wijkende stroming.’ Ook hij bedoelt daarmee dat Hadewijch als kunstenaar gele-
zen hoorde te worden en niet als theologe.

5 Verwey hield zich verder niet meer bezig met de vraag hoe Hadewijchs mystiek
binnen geloofskaders geduid moest worden, maar richtte zich op de ‘dichteres’ Ha-
dewijch. Ook haar proza, zagen we al, noemde hij poëzie. De gedachte dat Hade-
wijchs proza poëzie genoemd kan worden, vinden we al bij Van Mierlo: ‘Ha-
dewych is dichteres van huis uit. Het dichterlijke temperament is haar aangeboren
aard, haar bloedeigen wezen. (…) Zoowel als hare Ritmata, zijn hare Visioenen ook
gedichten: machtig-beeldende poëmen soms; hare Brieven zijn gedichten (…)’ Van
Mierlo geeft hiervoor zowel een inhoudelijk als een vormargument: het gaat niet
om losstaande beelden, maar Hadewijchs gedachten zijn stuk voor stuk weergave
van dat ene wat in haar leeft en haar beheerst, en ‘Ieder woord uit haar pen draagt

214 J. van Mierlo, Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche Letterkunde. Antwerpen/Brussel/Leu-
ven 1928, p. 156.
215 In Proza VIII. Amsterdam 1923, p. 45, no. lxxxv.
216 Gerlof Verwey 2002, p. 55.
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een droppel van haar leven; iedere zin wiegt op het rythme van haar ziel; ieder beeld
groeit uit de volheid van haar stemming.’217

Verwey zag het werk van Hadewijch als een eenheid, zoals hij die ook in zijn
eigen werk probeerde te bereiken. Om Hadewijch te begrijpen, moest je vooral
naar de vorm van haar gedichten kijken. Hoewel zij volgens hem zonder systeem
vanuit haar gevoel schrijft, – in tegenstelling tot de schematische en systematische
Ruusbroec – is zij niet moeilijk te begrijpen. De lezer krijgt te maken met een mys-
tiek taaleigen dat inhoudelijk en technisch niet lastig is voor wie weet dat het alleen
gaat om minne en om de strijd in bezit genomen te worden. De waarde van Hade-
wijch, zoals bij elke dichter, lag voor Verwey niet in haar denkbeelden, maar in de
wijze van beleven en uitdrukken. ‘Zij was een groot menschekind, bovendien dich-
ter en kunstenaar. Als zoodanig moet ze erkend en verstaan worden. Dat tusschen
twaalf en dertienhonderd nederlandsch proza als het hare geschreven werd, is voor
de nederlandsche stam waardevoller dan de omwenteling van dertig.’218 Tenslotte,
aldus Verwey, bewijst Hadewijchs werk dat de stelling dat het Nederlands proza
door de eeuwen heen langzamerhand steeds meer tot verfijning kwam, onwaar is.
Hij schreef dat ook in 1933, toen hij de bundel van J. Snellen besprak.219

In de aantekeningen voor dit college vond ik een citaat van Kalff, waarvan ik me
kan voorstellen dat Verwey het aan zijn studenten voorgelezen heeft: ‘Wel ons dat
zij van “minne” gezongen heeft, want wij hebben daaraan ’t bezit te danken van
geestelijke poëzie, niet zelden duister, ook wel eens eentonig en onbeteekenend,
maar vaker in haar onbestuurde gangen voortzwevend met onbewuste gratie en bij-
wijlen treffend door eene diepte en innigheid van gevoel, zooals we ze in onze mid-
deleeuwsche literatuur niet dikwijls zullen aantreffen.’220 Met uitspraken als deze
geeft Kalff Hadewijch de erkenning die zij ook volgens Verwey verdient, waarbij
hij impliciet naar commentaren van Te Winkel en Prinsen verwijst door de termen
‘eentonig’, ‘onbeteekenend’ en ‘onbestuurde gangen’, te herhalen en in een ander
licht te plaatsen. Verwey stelt, naar aanleiding van de plaats van Hadewijch in de
geschriften van Kalff: ‘Ieder woord is aantastbaar. Goed bedoeld, maar onjuist. Ha-
dewich onrecht doend.’ Kalff heeft zijns inziens de geestesgesteldheid van Hade-
wijch niet echt begrepen, al zag hij als eerste wel haar grootheid. Elders in het dic-
taat stelt Verwey dat Van Mierlo de verdienste van Kalff met betrekking tot de
Hadewijchstudie te laag heeft aangeslagen. 

Dat Hadewijchs poëzie niet nieuw was en ook niet uniek in zijn soort, was Verwey
met Kalff eens. ‘Poëzie die op zoo hooge trap van ontwikkeling staat als deze, kan
kwalijk de eerste in haar soort zijn geweest. Hadewijchs geestelijke liederen en ge-

217 Strophische gedichten, 1910, p. 226.
218 Verwey zegt dit in zijn bespreking van Van Mierlo’s tweede uitgave van Hadewijchs visioenen, in 1924. 
219 Dit staat haaks op de opvatting dat de literatuur in Nederland in feite pas bij de Tachtigers begon.
220 Deel i, p. 167-168.
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dichten vertoonen een onomstrengbare verwantschap met de wereldlijke lyriek,
zooals die zich lang vòor haar in de aangrenzende landen en ook te onzent had ont-
wikkeld. Onder al dit “singhen van minne” verneemt men heldere klanken en mo-
tieven die ook in de wereldlijke minne poëzie voorkomen.’221 Verwey verwijst in
zijn aantekeningen onder andere naar Walther von der Vogelweide en Heynric van
Veldeke, en plaatst de poëzie van Hadewijch, opnieuw in navolging van Kalff, tus-
sen de profane poëzie van haar tijd. Hij noemt de Strofische gedichten lentepoëzie,
omdat de lente in zoveel van deze gedichten een rol speelt.222 Hij verwijst naar de
hypothese van Gaston Paris over de oorsprong van de beweging van de hoofse lief-
de.223 Deze zou ontstaan zijn uit lentefeesten, waarbij de liefde op een vrije manier
ritueel genoten werd. Bij Hadewijch daarentegen blijft de liefde op geestelijk ni-
veau. Verwey brengt het nieuwe leven dat de lente geeft ook in verband met het
woord ‘nuwe’, dat in haar mystiek een eigen, eschatologische betekenis lijkt te heb-
ben. 

Over de theorie van Paris heb ik niets terug kunnen vinden in Verweys aanteke-
ningen. In de uitgave van Strofische gedichten uit 1942 besteedt Van Mierlo wel uit-
voerig aandacht aan de beweging van de hoofse liefde en stelt ondubbelzinnig vast
dat de kern van Hadewijchs lyriek is gegroeid uit de hoofse Franse lyriek en die van
haar ‘mystiek en hare prozastijl’ uit de in het Latijn geschreven Franse mystiek.224

In deze uitgave telt ook Van Mierlo, zoals Verwey dat in 1926 voor zijn colleges
deed, het aantal gedichten waarin de lente een rol speelt. Hij maakt echter geen ge-
wag van lentefeesten.

Naar aanleiding van het negentiende strofische gedicht meende Verwey dat Ha-
dewijch om het begrip tijd heendraait. Het gaat hem om de laatste regels, die voor-
afgegaan door de laatste strofe als volgt luidden:

Dat ic van minnen vele songhe,
Dat hulpe mi niet vele, maer lettel goet.

221 G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel i, p. 171
222 Lente:i,ii,iii, iv weggaan van de zomer, V al droevet die tijt, vii 2 regels, ix 2 regels altoos, X – gelegen – ge-
zegen=zegevieren, xi groot vaer, xii, xiii 2 strofen, xiv, xv, xvi, xvii, xviii xix, xx, xxi, – xxii niet, ? ja – xxiii, xxiv,
xxv in allen tide tegenspraak dus de lente toch als achtergedachte, xxvi, xxvii weggaan van de zomer.
223 Gaston Paris, La poésie du Moyen Age en La littérature française au Moyen Age. Paris 1885 en 1888. Paris
publiceerde een viertal artikelen over de oorsprong van de amour courtois uit de zg. meiliederen in Journal de sa-
vants november 1891-juli 1892. In De Gids van 1895 (p. 487-528) wijdde A.G. van Hamel aandacht aan Paris en
zijn leerlingen. In een voetnoot stelde hij: ‘Telkens, bij voorbeeld, wordt de aandachtige lezer van het leerboek La
littérature française du moyen âge (met name in de hoofdstukken over de ‘Epopée nationale’ of den ‘Cycle bre-
ton’) of van de ‘Introduction’ der Extraits de la chanson de Roland getroffen door een ‘sans doute’, ‘probable-
ment’, ‘il se peut’, door een veelvuldig gebruik der werkwoorden ‘paraître’ en ‘sembler’ En daartegenover stelle
men, bij voorbeeld, in zijne bespreking van Jeanroy’s werk over den oorsprong der lyrische poëzie, die geniale
hypothese, dat de geheele lyrische poëzie, zoowel die der Zuidelijke troubadours als die van Noord-Frankrijk, is
voortgekomen uit de dansliederen die, bij gelegenheid der Meifeesten, in Poilou (het land waaruit koningin Alié-
nor afkomstig was) en Limousin (de bakermat van het letterkundig provençaalsch) gezongen zijn. Zeker, ook
hier nu en dan eene omzichtige uitdrukking; maar verder dan de uitdrukking reikt hier de omzichtigheid niet.’
Zie ook J.J.A.A. Frantzen Over den ontwikkelingsgangder erotische lyriek bij Germaansche volken. Rede bij de
aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. Leiden 1908, p. 24.
224 J. van Mierlo, Hadewijch Strophische gedichten. Deel i, Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven 1942, p. 50-51.
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Maer dien ouden ende dien ionghen
Coelt sanc van minnen haren moet.

Maer van minnen mijn heel
Heuet so clenen deel:
Mijn sanc, mijn wenen scijnt sonder spoet.

R/n.Jc roepe, ic claghe:
Die minne heeft die daghe,
Ende ic die nachte ende orewoet.225

De opmerking ligt een beetje verloren tussen al het overige collegemateriaal. Dat Ha-
dewijch volgens Verwey op een speciale manier in de tijd stond, vinden we echter ook
terug in zijn vertaling van Hadewijchs visioenen. Dit aspect van die vertaling komt
aan de orde in hoofdstuk 4 paragraaf 2, in het gedeelte over Hadewijch en Dante. 

Verwey wees in zijn aantekeningen ook op het ritme van de strofische gedichten.
Opnieuw beschreef hij de verwantschap met Duitse, Franse en Toskaanse minne-
poëzie. Verwey las zijn studenten andere gedichten uit dezelfde tijd voor, onder
andere van Jan van Brabant. Hij wees erop dat er gedichten waren waarin de vertel-
ler zich tot de wereld richtte en gedichten waarin de auteur zich juist van de wereld
afwendde. In zijn aantekeningen vond ik daar iets over terug: 

Tegenstelling tusschen de ridderlijke dichters van de hoofsche poëzie en Hadewich. Naar
de wereld gewend: voorlezen W.v.d.V’s Aan Vrouw Wereld. Van de wereld gewend en naar
de Minne toekeren p. 112/114 van minnen benic onder. De ene richting niet een voortzet-
ting van de andere, al was de beste tijd van de hoofsche poëzie, want nog iets later dan Ha-
dewich Jan van Brabant, de eenige hoofsche minnelyriek die we na Veldeke bezitten. J.v.B.
beroemd door de overwinning te Woeringen (1288) over de graaf van Gelder regeerde tot
1299226 stierf aan een wond op ’t toernooi te Bar. 9 liedjes,227 waarvan drie voorlezen. 

Het is onduidelijk welke gedichten van Jan van Brabant door Verwey werden
voorgelezen. Ik vond echter drie andere vertaalde middeleeuwse gedichten onder
een apart nummer in de collectie Verwey228 en acht het waarschijnlijk dat dit ge-
dichten zijn die Verwey voorlas om voorbeelden te geven van wereldlijke hoofse
lyriek. Het gaat om de volgende drie teksten: een anoniem middelhoogduits ge-
dicht en twee gedichten van Walther von der Vogelweide. De aard en de kwaliteit
van de vertaling laat ik buiten beschouwing.

225 Van Mierlo 1910, p. 88. De vertaling van Willaert/Fraeters luidt: Dat ik veel van minne zou zingen / hielp
me niet veel, maar slechts weinig vooruit. / Bij de oude en de jonge minnaars / lucht minnezang het gemoed juist
op. / Maar bij mij heeft geluk / zo’n klein aandeel in de minne: / mijn gezang, mijn geschrei lijkt vruchteloos. / R
Ik roep, ik klaag: / de minne bezit de dagen en ik de nachten en razende hartstocht.
226 Volgens H. Jansen, Kalendarium. Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen stierf Jan i van Brabant in
1294. Utrecht 1971, p. 226.
227 Verwey verwijst hier naar J. Kalff, Het lied in de Middeleeuwen. Arnhem 1884, p. 254. Ook W.J.A. Jonck-
bloet, Nederlandsche letterkunde, deel ii, p. 268. Kalff stelt in zijn letterkundegeschiedenis uit 1906 dat mogelijk
maar vijf van de genoemde liedjes werkelijk van Jan van Brabant zijn. 
228 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 40:10-12. 

3 De hoogleraar Verwey en Hadewijch 293



i
Ik ben dine en gij zijt mijn
Daarvan kunt ge zeker zijn
Ge zijt besloten
In mijn zin
Het sleuteltje is verloren
Voor altijd blijf je erin.

ii
Op een plek waar ’t lieflijk was
Had hij mij bescheiden
Waar de bladeren en het gras
Staan op groene heiden
Toen hij kwam en ik daar was
Wat kreeg ik te lijden!
Loricandei, loricandere.

iii
Vrouwe, waarom zo bloô?
Lach met de zomertijd
Die komt u maar zoo
Rozen en leliën houdt hij bereid.
Vrouwe, waarom zo bloô?
Ge deed toch maar zoo
Of ge dienstig zijt.
De klaver springt al omhoog.

De vertaling Aan vrouwe Wereld vond ik ook niet bij de college-aantekeningen van
Verwey, maar op een aparte plaats, tussen enkele andere vertalingen. Dat ze bij de
colleges horen wordt aannemelijk door de datum die erop vermeld staat, namelijk
mei 1926.229 Naar aanleiding van ‘naar de wereld gewend’ las Verwey mogelijk de
volgende vertaling voor:

Aan vrouwe Wereld

Wereld, doe wat ik U vraag.
Volg de wijzen en hun deugd.
’t Is uw eigen grootste plaag:
Doen gelijk de domme jeugd.
Bid toch dat de vroegere Eere
Tot uw huisvolk wederkeere
Opdat ieder van haar leere.

Daarna, ter vergelijking de vijfde strofe uit het vierentwintigste strofische gedicht
van Hadewijch (‘van de wereld gewend’):

229 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere collecties hs.
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Van minnen benic onder:
Dat en heeft mi gheen wonder,
Want si es starc ende ic ben cranc.
Si doet mi

45 Mijns zelfs onvri
Altoes an minen danc.
Si doet met mi dat si ghebiet, 
Mijns selues en es mi bleuen niet;
Dies ic rike was te voren,

50 Dies benic arm: in minnen eest al verloren.

Verwey stelde dat de gedichten in elkaars verlengde liggen. In beide doet zijns in-
ziens de ‘ik’ afstand van het wereldse om zich te kunnen concentreren op dat waar
het werkelijk om gaat: in het eerste gedicht om waarden die op het leven gericht zijn
en in het tweede om minne die buiten het aardse leven ligt. Met deze gedichten
heeft Verwey getracht de poëzie van Hadewijch in te bedden in de sfeer van hoofse
lyriek door te illustreren dat de gedichten inhoudelijk meer verwantschap tonen
dan men in eerste instantie zou denken. De keuze lijkt me echter niet erg gelukkig.
In Aan vrouwe Wereld gaat het mijns inziens vooral om wijsheid tegenover dom-
heid. In het citaat van Hadewijch gaat het niet over afwenden van de wereld: de ‘ic’
van het gedicht was aanvankelijk rijk door minne die hij nu ontbeert. 

6 Ik wees er al op dat Verwey ook Hadewijchs Brieven poëzie noemt, in navolging
van Van Mierlo. In de paragraaf over Verwey als vertaler besprak ik enkele brieven
en fragmenten van brieven die hij mogelijk vertaalde om ze tijdens zijn college voor
te lezen. 

7 Verwey constateert dat het bij Hadewijchs visioenen om een letterkundig genre
gaat. Dat kan tot de gedachte leiden dat het fictie betreft, maar dat is nu ook weer
niet het geval, want: ‘Op latere leeftijd vertelt ze de gezichten die ze gehad heeft.’
Hij vraagt zich af, in navolging van Van Mierlo, of Hadewijch deze mogelijk op-
schreef voor haar biechtvader. Het visioen van de boomgaard (het eerste) vinden
we weliswaar in andere visioenenliteratuur terug, maar dat betekent niet dat er geen
ervaring aan vooraf gegaan kan zijn. ‘Het gaat samen met de uitwerking van de ken-
nis van wat bij haar tijdgenooten is geweest, al mag zij het zelf ook gehad hebben.’
‘Zij schrijft niet alleen wat zij gezien heeft, maar ook literaire herinnering.’

De inhoud van de mystiek van Hadewijch komt volgens Verwey beter in de vi-
sioenen dan in de gedichten tot uitdrukking, omdat er zoveel emotie in de gedich-
ten zit. In de visioenen gaat het steeds om hetzelfde: de mens krijgt de goddelijk-
heid van Christus door de liefde voor de mens Christus. Van Mierlo vindt de
brieven qua stijl het beste, maar Verwey prefereert de visioenen vanwege de kracht
en de daarin aanwezige hartstocht.

Hij volgt Van Mierlo wel als deze stelt dat het tweede en derde visioen als één ge-
heel gezien moeten worden, evenals het zevende en achtste. Het veertiende visioen
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meent hij, is ook geen nieuw visioen. Over de lijst van volmaakten spreekt hij alleen
met betrekking tot de datering van Hadewijch en haar geschriften.

Verwey gebruikte voor zijn colleges de bekende letterkundegeschiedenissen van
zijn tijd, zoals Ten Brink, Jonckbloet, Te Winkel, Kalff en Prinsen. De literatuurge-
schiedenis van Van Mierlo was nog niet officieel uitgegeven, maar Verwey kende
het werk als manuscript.230 Ook had Van Mierlo tussen 1920 en 1922 een serie arti-
kelen in Dietsche Warande en Belfort geschreven. Onder de titel Uit de geschiede-
nis van onze Middeleeuwsche letterkunde besprak hij hierin een aantal vragen die
rond de historische Hadewijch gerezen waren. Verweys opmerkingen over de
‘geestelijke atmosfeer van de lijst der volmaakten’ zijn zonder twijfel ontleend aan
het gelijknamige hoofdstuk. Daarnaast gebruikte hij in ieder geval: 

A. Angillis, ‘De klooster-zuster Hadewig’. In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche
letterkunde,oudheid en geschiedenis, uitgegeven door C.A. Serrure. Deel ii, Gent 1858, p.
136-141.

P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Leiden 1912, 4 delen.
T. Brandsma, O. Carm. ‘Wanneer schreef Hadewych hare visioenen?’ In: Studia catholica,

maart 1926 p.238-251.
J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, Amsterdam 1897, p. 163-165.
J.J.A.A. Frantzen, ‘Duitsche lyriek in de Middeleeuwen’. In: De Nederlandsche spectator

1893, p. 189-191.
M. Jöris, Untersuchungen über die Werken van Zuster Hadewijch (I Gedichten). Strassburg

1894.
G. Kalff, ‘Hadewych en hare poëzie’. In: Handelingen en mededeelingen van de maatschap-

pij der Nederlandsche letterkunde, Leiden 1903, p. 56-58.
J. Kern, Limburgsche sermoenen. Leiden 1895.
J. Knuttel, ‘Hadewijch-Bloemaerdinne’. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letter-

kunde. 35, 1916, p. 81-94.
J. van Mierlo, Hadewijch Strophische gedichten. Leuven 1910.
J. van Mierlo, ‘Over het ontstaan der Germaansche mystiek’. In: Ons geestelijk erf I, 1927.
J. van Mierlo, ‘Hadewijch en Eckhart’. In: Dietsche Warande en Belfort, 1923.
W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming, deel II. Utrecht 1867. 
L.M.J. Philippen, De begijnhoven. Antwerpen 1918. 
C.A. Serrure, ‘De Klooster-zuster Hadewig’. In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche 
letterkunde, oudheid en geschiedenis, uitgegeven door C.A. Serrure. Deel ii, Gent 1858, p.

141-145.
J. Snellen, Liederen van Hadewych, Amsterdam 1907.
J. Snellen, ‘Hadwigiana’. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en Letterkunde 27, 1908, p. 1-

14. 
J. Snellen, ‘Hadewijch mystica’. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 31,

1912, p. 114-170. 

230 Recensie van Beknopte geschiedenis van de Oud- en Middel-Nederlandsche Letterkunde door dr. J. van
Mierlo door A. Verwey. In Algemeen handelsblad 1930, ciii, 13 september.
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3.7 Invloed van Verwey op zijn studenten

De invloed van Verweys colleges over Hadewijch is terug te vinden in het werk van
een aantal van zijn studenten. Zij besteden allen aandacht aan de hartstocht bij Ha-
dewijch en aan de schoonheid van haar poëzie. Al in 1925 schrijven J. Greshof en J.
de Vries: ‘Wie de vervoeringen harer mystieke liefde kan meevoelen en in zijn hart
gelijksoortige aandoeningen ondervindt, voor hem zullen deze gedichten tot de
edelste en verhevenste openbaringen der Middeleeuwen behooren. Wie echter
door eigen geestesaanleg die innerlijke muziek niet kan vernemen, die zal zeer dik-
wijls worden teleurgesteld (…)’.231 J.L Walch wijst in 1947 in zijn Nieuw handboek
der Nederlandsche letterkundige geschiedenis232 op de hartstocht bij Hadewijch:
‘… haar stem is een der hartstochtelijke soli in een oratorium waarvan de koorpar-
tijen slechts fragmentarisch overgeleverd zijn … ’ en op haar grootheid als dichte-
res. F.W. van Heerikhuizen spreekt in 1949 in Spiegel der eeuwen233 eveneens over
Hadewijchs hartstocht: ‘Haar verzen zijn vervuld van één grote hartstocht …’.
Ook hij noemt vooral haar grootheid als dichteres. H. ’t Hooft (1938) eindigt zijn
inleiding over Hadewijch met een opmerking over haar als taalkunstenares: ‘een
dichteres met aesthetische opvattingen en een ‘schoonheidsdrang’, die we tever-
geeft zoeken bij onze latere mystici; én om haar poëzie én om haar klassiek proza
zal zij een der voornaamste figuren blijven uit onze Middelnederlandse letterkun-
de.’ Invloed van Verwey blijkt ook uit de opmerking van ’T Hooft: ‘Wát Hadewijch
ons in haar visioen meedeelt, is op zichzelf niet zo belangrijk als wat zij ons van de
dichteres zelf doen zien door de manier waarop zij ons haar indrukken meedeelt’
en ‘De eeuw, waarin zij leefde, was het tijdperk van de verbeelding en gevoel, dat
plaats moest maken voor de bespiegeling der 14de eeuw …’.234

D.C. Tinbergen schrijft: ‘Als men de moeilijkheid van de taal, die zich tal van
woorden, betekenisschakeringen, uitdrukkingen schept, enigszins te boven is, wordt
men getroffen door haar bewogen rhythme, door het edele klankgehalte, die deze ge-
dichten naast het allermooiste van onze latere lyriek doen plaatsen.’235 Een laatste
voorbeeld van Verweys invloed vinden we bij Th. Weevers in Poetry of the Nether-
lands in its European context 1170-1930. Dit werk bestaat uit een inleiding van ruim
200 pagina’s, waarna van alle besproken dichters een aantal gedichten in de oorspron-
kelijke taal met de Engelse vertaling ernaast volgen. Weevers koos voor het veertien-
de strofische gedicht van Hadewijch. Hij wijst op de invloed van de hoofse liefde bij
de strofische gedichten van Hadewijch (‘the nightingale, whose joyful song awake-
ned Bernard de Ventadorn to full awareness of his joy, makes her feel the more keenly

231 J. Greshof en J. de Vries, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Arnhem 1925, p. 34. Opmerkelijk is
hier de verwijzing naar ‘innerlijke muziek’. In het vervolg van de tekst gaan ook deze auteurs verder met de
beeldspraakvan de eentonigheid bij de strofische gedichten. Hier wordt die van de deinende zee, die we al zagen
in hoofdstuk1, paragraag1,opnieuw uitgewerkt.
232 Den Haag 1947, p. 17.
233 Rotterdam 1949, p. 33.
234 H.G. ’T Hooft, Uit de verzen en het proza van Hadewijch. Zutphen 1938. Beide citaten p. xi.
235 D.C. Tinbergen, De Nederlandse literatuur in de Middeleeuwen. Den Haag 1947, p. 38.
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the sorrow of this perpetual longing’), maar de invloed van Verwey blijkt vooral uit
zinnen als: ‘Only the original will reveal the formal mastery, the mightily pulsing
rhytm, and the sonorous reverberations of the intricately patterned rhymes and as-
sonances throughout these stanzas, but even in a translation one perceives the tre-
mendous range of Hadewijch’s imagination.’ ‘… with merciless precision, again and
again, the sharp knife of dissecting intellect uncovered the streams of passionate fee-
ling, observing, contrasting and opposing them in their ever-shifting conflicts …’ en
‘The conflicting thoughts and feelings, intensified acutely by intellectual analysis, be-
come transparant in stanzas of paradoxical precision’.236

Weevers is de enige die uitvoerig aandacht besteedt aan Hadewijchs mystiek.

3.8 Samenvatting

Verweys eigen aantekeningen en het collegedictaat van M. Bouvy tonen aan dat hij
in zijn colleges een beeld van Hadewijch schetste, waarin hij niet alleen probeerde
haar historisch verantwoord neer te zetten, maar ook aandacht besteedde aan de
techniek van haar geschriften en de belangrijkste op dat moment verschenen stu-
dies over haar. Hij gaf daarbij vaak uiting aan zijn bewondering voor haar werk en
rekende haar tot de grootste dichters. Verwey meende dat Hadewijch gedreven
werd door een hartstocht, zoals hij die ook bij Dante waarnam. Dat was een geeste-
lijke hartstocht, de hartstocht voor een idee, die volgens hem voor negentiende eeu-
wers maar moeilijk te begrijpen was. Dat zou verklaren waarom de aard van Hade-
wijchs geschriften na de herontdekking ervan in 1838, aanvankelijk niet goed
uitgelegd is. In zijn colleges probeerde Verwey dat aan te tonen. Hij stelde dat een
geestelijke hartstocht niet kon bestaan zonder een wereldlijke kant, die de harts-
tocht aanwakkert en waarmee je in balans moet komen. In Hadewijchs geschriften
is zijns inziens dan ook sprake van een strijd, in tegenstelling bijvoorbeeld tot die
van Ruusbroeck. 

Volgens Verwey nam de kerk in Hadewijchs tijd steeds meer uit de hoofse cul-
tuur over, niet alleen literaire beelden, maar ook vormen van bestuur in de samenle-
ving bijvoorbeeld. Omgekeerd signaleerde hij dat in de middeleeuwse hoofse epiek
en lyriek naast de wereldse component de geestelijke component steeds meer over-
hand ging krijgen. Zo meende hij dat het schaakspel en het zwaard met de twee rin-
gen in Walewein een symbolische functie binnen de geschiedenis van de ontwikke-
ling van de held hadden en niet alleen gezien moesten worden als een element in het
verhaal om de tocht naar de geliefde spannender te maken. In de geschiedenis van
de hoofse lyriek onderscheidde hij drie stadia. In het eerste stadium ging het uitslui-
tend om wereldse poëzie. In het tweede kwam er een symbolische functie bij en in
het derde werd wereldlijke liefde in geestelijke omgezet. In de gedichten van Hade-
wijch herkende Verwey de laatste beweging. 

236 London 1960, p. 31.
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Verwey onderscheidde een theologische visie en een dichterlijke visie. Van Mierlo
duidde Hadewijchs geschriften steeds binnen de geloofstraditie, maar zelf richtte
hij zich in zijn colleges voornamelijk op haar dichterschap en liet haar waarde bin-
nen de traditie en de leer van de kerk vrijwel onbesproken. Hij stelde met nadruk
dat Hadewijch werkte als een kunstenares, die de kerk en de door haar voorge-
schreven wetten en dogma’s uiteraard op een andere manier verwoordde dan een
theoloog. Zij was kunstenaar, want zij beschreef een beleving, in tegenstelling tot
Ruusbroec bijvoorbeeld, die een (mystiek) systeem overzichtelijk maakte en daar-
om in een andere cathegorie viel.

Van de mystieke leer van Richard van St. Victor die aan Hadewijchs geschriften
ten grondslag ligt, nam Verwey de theorie van de zes vormen van contemplatie
over, door Van Mierlo’s formulering daarvan om te zetten in zijn eigen poëtisch
jargon. 

Volgens Van Mierlo was Hadewijch geen ketter, zoals Bloemaerdinne, want ze
bleef binnen de kaders van de leer van de kerk. Maar voor Verwey waren ketters
juist echte gelovigen die de grenzen van hun kerk en haar dogma’s opzochten. Hij
gebruikte het woord ‘ketter’ dan ook om zijn bewondering voor Hadewijch uit te
drukken.

In zijn colleges stelde Verwey dat Hadewijch met haar geschriften binnen de leer
van de kerk bleef. Ook op een aantal andere punten lijkt hij Van Mierlo blindelings
te volgen. Zo bewonderde hij hem om de manier waarop deze de historische Hade-
wijch probeerde te dateren en situeren, maar toch had hij wel kritiek op hem. Die
kritiek betreft de volgende punten. 

1 Verwey vindt dat Van Mierlo in zijn bewondering voor Hadewijch teveel met
gevoelsargumenten werkt. Dat is bijvoorbeeld het geval als hij Thomas van
Cantimpré leest en in diens beschrijving van de vrouw die op Pinksteren ken-
nis kreeg van alle talen Hadewijch meent te zien. Daar onder andere, meent
Verwey, laat Van Mierlo zich door zijn enthousiasme te veel meeslepen. Van
Mierlo had dat standpunt inmiddels zelf overigens al verlaten.

2 Het feit dat Aywières een Franstalig klooster was, betekent niet dat Hadewijch
er geen abdis geweest kan zijn geweest, zoals Van Mierlo stelde. 

3 Van Mierlo heeft onvoldoende gezien wat de verdiensten van Kalff met be-
trekking tot de geschriften van Hadewijch waren. 

4 Van Mierlo heeft onvoldoende gezien dat tussen Hadewijch en Walther von
der Vogelweide verwantschap bestaat doordat zij beiden teruggaan op een tra-
ditie van Franse hoofse lyriek. 

In navolging van Van Mierlo stelt Verwey dat de mystiek van Hadewijch Romaans
is en noemt hij alles wat Hadewijch schreef poëzie. Het gaat daarbij om gevoels-
poëzie meent hij, die niet op een metafysisch model gebasserd is. Het betreft hier
meer een ‘elementaire oerkracht’. De taal van Hadewijch is niet moeilijk te begrij-
pen, als de lezer zich maar realiseert dat zij zich bedient van mystieke terminologie.
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Hadewijch is een lentedichteres, die echter lente als metafoor gebruikt en koppelt
aan het begrip ‘nieuw’ of ‘nuwe’. Daarbij gaat het niet om vernieuwingen in de na-
tuur, maar in de geest. Rijm en accenten in haar poëzie zijn Germaans. Verwey
plaatst Hadewijch in dezelfde traditie als Walther von der Vogelweide en Heynric
van Veldeke, en gebruikt de begrippen ‘van de wereld afgewend’ en ‘naar de wereld
gekeerd’. Hij wijst er op dat Von der Vogelweide in feite al over onpersoonlijke
(onvergankelijke) liefde schrijft.

In geschriften van studenten van Verwey wordt, evenals bij Verwey zelf, veel
aandacht aan Hadewijch als kunstenares besteed, maar over de aard van haar mys-
tiek vinden we daar weinig terug. Zij leggen veel nadruk op schoonheid en harts-
tocht uit het werk van Hadewijch en alleen Th. Weevers belicht ook haar mystieke
en historische achtergrond.
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1 Albert Verwey en Jozef van Mierlo 

1.1 Inleiding

Wie wil begrijpen wat Albert Verwey betekent in de receptiegeschiedenis van Ha-
dewijch, kan niet om Jozef van Mierlo heen. Van Mierlo was een kleurrijk man, met
een veelzijdige belangstelling, grote werkkracht en enorme schrijfdrang. Hij heeft
zich op verschillende manieren met letterkunde bezig gehouden: als criticus, lite-
rair-historicus en ook – maar naar verhouding weinig – als auteur met eigen verha-
len, sonnetten en toneelstukken. Hij beschreef de geschiedenis van de middeleeuw-
se letterkunde, verdiepte zich in de Nederlandse taal en de Vlaamse kwestie,
polemiseerde fel met vakgenoten en zou tenslotte de geschiedenis ingaan als Hade-
wijchkenner bij uitstek voor zijn eigen tijd en nog jaren daarna.

De ontmoeting in 1921 tussen Albert Verwey en deze Vlaamse literatuurhistori-
cus, was voor beiden belangrijk. Dat blijkt niet alleen uit de daarop volgende cor-
respondentie, maar ook uit de college-aantekeningen van Verwey en diens biogra-
fie door M. Uyldert.1 Alvorens in te gaan op zijn contacten en samenwerking met
Albert Verwey, wil ik Van Mierlo introduceren. Over de ontmoeting met Verwey
en de daarop volgende correspondentie, schreef Ch. de Borchgrave in zijn boek
Eerst Vlaanderen voor Christus, de pionierstijd van het Ruusbroecgenootschap.2

Hij maakte daarbij gebruik van de correspondentie die in de Bijzondere Collecties
van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam te vinden is. Over Van Mierlo, zijn
persoon en werk, schreven onder andere R. Roemans,3 R. Lissens,4 F. Willaert,5 G.
Warnar6 en F. van Oostrom.7

1 In Uit het leven van Albert Verwey, deel III Naar de voltooiing. Amsterdam 1959, p. 104-105. 
2 Averbode 2001, p. 115-118.
3 ‘Bibliografie van Prof. Dr. J. van Mierlo S.J’. In: Verslagen en mededeelingen van de koninklijke Vlaamsche
academie voor taal- en letterkunde, juli-aug. 1956, p. 437-599.
4 R. Lissens, ‘Jozef van Mierlo en de literatuurgeschiedenis’. In: Verslagen en mededeelingen der koninklijke
Vlaamse academie voor taal- en letterkunde, 1959, p. 149-166.
5 F. Willaert, ‘Van Mierlo, de voordelen van vooroordelen’. In: Literatuur, tijdschrift voor Nederlandse taal en
letterkunde, deel 6, 1989, p. 345-349.
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1.2 Leven en werk van Van Mierlo

Jozef van Mierlo (1878-1958) werd in Turnhout geboren. Op negentienjarige leef-
tijd trad hij in bij de jezuïeten. Hij studeerde Germaanse filologie in Leuven, waar
hij in 1910 ‘met de grootste onderscheiding’ promoveerde met een studie over Ha-
dewijch. Intussen studeerde hij van 1909 tot 1913 ook theologie in Innsbruck. In
1924 werd hij lid van het door D. Stracke opgerichte Ruusbroecgenootschap in
Antwerpen en in 1925 van de Koninklijke Vlaamse Academie voor taal- en letter-
kunde. Hij was van 1925 tot 1948 hoogleraar aan de jezuïetenfaculteiten Notre-
Dame de la Paix in Namen. 

Als fel katholiek vond Van Mierlo dat zijn onderwijs niet beperkt moest blijven
tot letterkunde. Hij besteedde daarom ook tijd aan lessen in godsdienst en geloofs-
verdediging.8 Daarnaast hield hij zich bezig met de Vlaamse kwestie. Hij beheerste
het Nederlands uitstekend en schonk aandacht aan verzorgde taal en uitspraak op
de kansel, maar ook in het dagelijks gebruik liet hij de streektaal achterwege ten
gunste van correct Nederlands om op die manier zowel bij het gewone volk als bij
Vlaamsvijandige kringen respect af te dwingen voor de moedertaal. Van Mierlo
pleitte voor een Vlaams klimaat in zijn klooster in Drongen. Ook op de jezuïeten-
colleges moest meer ruimte voor het Nederlands worden gemaakt; ze moesten ver-
vlaamsen om een jeugd te vormen die in staat was haar sociale plichten te vervullen. 

Zijn felle katholicisme en hartstochtelijke inzet voor de Vlaamse kwestie bezorg-
den Van Mierlo af en toe blinde vlekken bij zijn wetenschappelijk werk. Zo stond
liefde voor Vlaanderen zijn objectiviteit enigszins in de weg, toen hij bijvoorbeeld
stelde dat het Franse Chanson de Roland terug te voeren was op een verloren gega-
ne Vlaamse versie ervan. Dergelijke uitschieters hebben zijn reputatie aangetast,
schreef Van Oostrom, die daarnaast echter stelde: ‘De spankracht van Van Mierlo’s
oeuvre demonstreert per saldo toch vooral hoeveel het tot de wetenschap kan bij-
dragen om in vuur en vlam te staan voor je object’.9 F. Willaert meende zelfs dat het
juist de vooringenomenheid was, die Van Mierlo in staat stelde een literair-histo-
risch oeuvre tot stand te brengen dat het werk van zijn voorgangers in coherentie en
visie in belangrijke mate overtrof.10 R. Roemans stelde anderhalf jaar vóór het over-
lijden van de pater een bibliografie op, die 2177 titels omvatte. Daaronder bevond
zich een reeks baanbrekende artikelen over Middelnederlandse literatuur. In 1928

6 G. Warnar in W. van Anrooij, D. Hogenelst en G. Warnar, Der vaderen boek, beoefenaren van de studie der
Middelnederlandse letterkunde, Amsterdam 2003. Het gaat om het hoofdstuk Van Mierlo (1878-1958) en de an-
deren (p. 179-193).
7 Frits van Oostrom, ‘Van Middelnederlandse literatuurgeschiedenis naar universiteit en maatschappij’. In: Ne-
derlandse letterkunde, jaargang 8, nr. 3 2003, p. 193-216. In Namen gaf Van Mierlo overigens Europese letter-
kunde.
8 D.R. Bauer, ‘Dr. Van Mierlo wordt vandaag gevierd’, in: De standaard, 24 juli 1938. Zie ook Roemans, p. 440.
9 F. van Oostrom, ‘Van Middelnederlandse literatuurgeschiedenis naar universiteit en maatschappij’. In: Ne-
derlandse letterkunde, jaargang 8, no. 3, september 2003, p. 193-216. Ook ‘De religieuze literatuur binnen de
Middelnederlandse literatuur’. In Ons geestelijk erf 2001, deel 75, p. 20-31.
10 Willaert 1989, p. 345-349.
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verscheen Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandse letterkunde; in 1939
volgde De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300 (=Geschiedenis
van de letterkunde der Nederlanden, deel I) en een jaar later De Middelnederland-
sche letterkunde van omstreeks 1300 tot de renaissance (=Geschiedenis van de let-
terkunde der Nederlanden, deel II). 

In 1908 kwam het eerste deel uit van de volledige werken van Hadewijch. Tot
tweemaal toe verzorgde Van Mierlo een uitgave van haar geschriften. De tweede
complete versie staat nog steeds als een monument in de Middelnederlandse filolo-
gie. Iedere tekst is voorzien van woordverklaringen en annotaties en wordt vooraf-
gegaan door een uitvoerig commentaar met een bespreking van de inhoud, een
overzicht van algemene leerstukken, belangwekkende ideeën en moeilijke plaatsen.
Warnar stelt: ‘Iedere bladzijde in deze grandioze tekstuitgaven is met even veel aan-
dacht, eerbied en devotie gemaakt. Nimmer heeft een filoloog zich zo liefdevol
dienstbaar gemaakt aan teksten uit de Lage Landen.’11 Behalve aan deze uitgaven
van haar werk, wijdde Van Mierlo vanaf 1908 bijna honderd andere publicaties aan
Hadewijch. 

Naast deze grote stroom artikelen schreef hij over andere Middelnederlandse let-
terkundige onderwerpen, maar ook bijvoorbeeld over de poëzie van H. Roland
Holst,12 over Engelse poëzie uit de 18de eeuw,13 over ritme en poëzie14 en over Von-
dels Lucifer.15 Volgens Willaert is het niet overdreven te stellen dat de hele mediae-
vistische bedrijvigheid van Van Mierlo in feite een uitwerking is geweest van een
aantal stellingen die hij in het begin van zijn loopbaan verdedigde, steeds meer uit-
werkte en in de loop van zijn verdere leven zou blijven uitdragen.16

Over de dichter-schrijver Van Mierlo is weinig bekend. Hij schreef vier toneel-
stukken (over Karel de Grote, keizer Domitianus, Franciscus Xaverius en Ignatius
van Loyola), een bundel sonnetten en wat verhalend proza. 

G. Warnar verdiepte zich in de mens J. van Mierlo,17 waarbij hij aandacht be-
steedde aan de wijze waarop deze zich in wetenschappelijke kringen bewoog. On-
der de titel Van Mierlo en de anderen besprak hij de problemen die Van Mierlo met
vakgenoten had. Al in 1909 schreef Van Mierlo aan professor W. de Vreese, bij wie
hij drie jaar eerder kandidaatsexamen Germaanse filologie had gedaan, een brief

11 Vanrooij, Hogenelst en Warnar 2003, p. 183-184.
12 ‘Henriëtte Roland Holst, De nieuwe geboort’. In: Dietsche Warande en Belfort iv 1903, tweede halfjaar, p.
189-193.
13 ‘Het ontstaan de Romantiek in de Engelsche poëzie uit de 18de Eeuw’. In: Jong Dietschland viii, 1905-1906,
p. 53-71.
14 ‘Iets over rhythme en poëzie’. In: Dietsche Warande en Belfort, tijdschrift voor letterkunde en geestesleven
1906, deel vii, p. 131-157.
15 ‘Lucifer van Vondel. Over de grondgedachte van dit treurspel’. In: Jong Dietschland, tijdschrift voor kunst
en letteren, 1907-1908, aflevering 2, p. 1-16; ‘De idee van Vondel’s Lucifer’. In: Vondeljaarboek 1908, p. 53-65.
16 Willaert 1989, p. 345-349.
17 G. Warnar, ‘De studie van de geestelijke letterkunde tussen 1900-1950. Van Mierlo (1878-1958) en de ande-
ren’. In:W. van Anrooij, D. Hogenelst en G. Warnar, Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middel-
nederlandse letterkunde, Amsterdam 2003. 
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naar aanleiding van omissies in diens studie over Ruusbroec. De brief was aanmati-
gend van toon en de correspondentie die dit schrijven tot gevolg had, was volgens
Warnar kenmerkend voor de manier waarop Van Mierlo over de Middelnederland-
se letteren polemiseerde. Hij wijst op soortgelijke ervaringen met Van Mierlo bij Te
Winkel, Kalff en De Vooys. Het opmerkelijkst zijn daarbij aanvaringen naar aan-
leiding van publicaties over Hadewijch, vooral als het om geschriften ging van
auteurs die niet katholiek of niet theologisch geschoold waren. Een voorbeeld
daarvan is de manier waarop Van Mierlo met de aan Hadewijch gewijde dissertatie
van Marie van der Zeyde omging. Een ander voorbeeld in dit verband is de wijze
waarop Van Mierlo reageerde op het artikel ‘Richard van St. Victor en Hadewijchs
tiende brief’ van J.M. Willeumier-Schalij.18

G. Warnar wijst op een merkwaardige tegenstrijdigheid in Van Mierlo’s weten-
schappelijk werk: de studie van Hadewijch is door hem zowel vooruitgeholpen als
lamgelegd. In zijn mateloze bewondering voor haar letterkundig meesterschap kon
Van Mierlo namelijk geen enkele aantasting van het door hem ontworpen beeld van
de mystica verdragen. Hoe zou de studie van Hadewijch er zonder Van Mierlo zou
hebben uitgezien? Zou de gedachte dat Hadewijch dezelfde is geweest als de ket-
terin Bloemaerdinne, in 1905 al geopperd door K. Ruelens, misschien algemeen ge-
accepteerd zijn? Zou Jonckbloets visie op de Strofische gedichten meer aandacht
gekregen hebben? De stelligheid waarmee Van Mierlo zijn mening over deze kwes-
ties poneerde, leidde ertoe dat Hadewijch binnen de neerlandistiek in ieder geval
lange tijd een geïsoleerd en eenzijdig bestudeerd fenomeen is geweest.19

Van Mierlo ging schrijven na een periode waarin veel onzekerheid over de per-
soon van Hadewijch en de status van haar teksten bestond. De contacten tussen
Nederland en Vlaanderen verliepen in de jaren 1914-1918 moeizaam vanwege de
politieke situatie. Zo kon het gebeuren dat Verwey, die zich pas in 1917 in Hade-
wijchs geschriften ging verdiepen, nog steeds Van Mierlo’s eerste uitgave van Ha-
dewijchs werk niet volledig in bezit had en zich slecht op de hoogte had kunnen
stellen van diens vorderingen in zijn studies naar haar werk

1.3 Van Mierlo en de geschiedenis van de letterkunde

In de bespreking van de eerste twee delen van De ontwikkelingsgang der Neder-
landsche letterkunde van Jan te Winkel20 zette Van Mierlo voor het eerst zijn kijk
op de evolutie van de Nederlandse letterkunde uiteen. Hij richtte zich vooral tegen
de historisch-positivistische benadering, die zijns inziens vaak alleen maar leidde

18 In Tijdschrift voor taal en letterkunde 62, 1943, p. 219-288. J. Willeunier had bij Richard van St. Victor een
tekst gevonden die de basis voor een gedeelte van de tiende brief van Hadewijch is. Zie hierover Van Anrooij,
Hogenelst en Warnar, p. 188.
19 Van Anrooij, Hogenelst en Warnar 2003, p. 189.
20 ‘Over den “Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde” door Dr. J.te Winkel’, in: Tijdschrift voor
taal en letteren ix, 1923, p. 145.
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tot een opsomming van feiten: zelf daarentegen streefde hij ernaar die feiten te
overstijgen. Op basis van reconstructie van wat hij ‘de inwendige ontwikkeling’
noemde (de evolutie van de woordkunst, vorm en geest) wilde hij tot een benade-
ring komen van ‘het volle leven’. Literatuurgeschiedenis moest niet alleen een in-
ventarisatie zijn van wat in de loop van de eeuwen geschreven was, maar ook een
kunst- en schoonheidsgeschiedenis. Daarmee sloot hij aan bij de ideeën van Albert
Verwey, wat af en toe ook blijkt uit zijn formuleringen. In het onderstaand citaat
valt in verband daarmee bijvoorbeeld het gebruik van de termen ‘werkelijkheid’ en
‘verbeelding’ op:

Men heeft wel eens gezegd, dat de ideale geschiedschrijver van de letterkunde wetenschap
en kunst in zijn werk harmonisch zou moeten vereenigen. Zeer juist: maar men weze zich
dan ook bewust over de vereischten van zulk een kunst. Zij moet, n.o.m. geboren worden
uit de aanraking met de volle werkelijkheid zelf: objectief-scheppende kunst, door de
kracht der verbeelding, waarmede zij ’t verleden opwekt. En daarom is het grootste ver-
wijt, dat men o.i. aan T.W.’s geschiedenis21 mag doen, niet dat hij alleen zuiver zakelijk
heeft willen zijn, maar dat hij niet zakelijk, niet objectief genoeg is geweest; ik meen: niet
de geheele werkelijkheid heeft uitgebeeld.22

Van Mierlo wilde met zijn geschiedenis van de Middeleeuwse letterkunde een aan-
vulling geven op de bestaande literatuurgeschiedenissen, die door Nederlanders ge-
schreven waren. Als Vlaming en vanuit het katholicisme meende hij de Middeleeu-
wen op een nieuwe manier te moeten belichten. Daarbij kon hij domineeszoon Te
Winkel allerlei ongerijmdheden verwijten als het ging om katholieke aangelegenhe-
den. De Borchgrave wijst er bijvoorbeeld op dat volgens Van Mierlo Te Winkel in
mystiek niets anders zag dan geslachtsdrift en psychopathologie. En Marnix van
St.-Aldegondes De Byencorf der H. Roomsche Kercke (1569) was volgens Van
Mierlo niet een louter zakelijke uiteenzetting en weerlegging van de katholieke
leerstellingen zoals Te Winkel meende, maar een platvloers spotschrift waarin de
bijbel en de katholieke leer op hoogst onbeschaamde wijze verdraaid werden. 23

Belangrijker dan deze kritiek is evenwel dat Van Mierlo in zijn eigen geschiede-
nis een aantal kerkelijke of gelovige onderwerpen uit de Middelnederlandse letter-
kunde vanuit de theologie ging uitleggen. Dat gold bijvoorbeeld voor de mystiek.24

Daarbij ging hij terug op de kerkvaders en de middeleeuwse traditie die daarop
volgde. Uit de manier waarop hij in verschillende studies met de geschriften van
Hadewijch omging, blijkt dat hij het werk van deze auteurs goed kende. Over de
betekenis van de visioenen van Hadewijch schreef hij, met in de laatste regel een
impliciete verwijzing naar Kalff:25

21 Van Mierlo bedoelt hier J. te Winkel.
22 Van Mierlo 1923, p. 181-182.
23 De Borchgrave 2001, p. 120.
24 Antwerpen/Brussel/Leuven 1928, p. 137 vv.
25 Van Mierlo 1928, p. 151.
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(…) Feitelijk beteekenen deze ook een uitbeelding in visioenen vorm van de stijging in het
mystieke leven, van den groei in de gelijkvormigheid met den Godmensch. Krachtige
scheppingen, zoowel om haar sterk mystisch intellectualisme als om de soms cosmische,
steeds grootsche verbeeldingen.’ (…) ‘Duidelijk is alles wel niet; wanneer men echter een-
maal dit intellectualistisch karakter der beeldspraak heeft opgemerkt, waardoor meer de
gedachten dan de beelden worden vastgehouden en beteekenis krijgen, wordt veel opge-
helderd en het gevaar geweerd enkele plaatsen al te zinnelijk op te vatten. 

Van Mierlo besteedde veel zorg aan de inhoud, maar ook aan de beschrijving van de
vorm van een literair werk. In zijn literatuurgeschiedenis schreef hij bijvoorbeeld
over Hadewijch: 

En zij kende hare taal: rijke, volle, mooie woorden, die zij verbond tot prachtige volzinnen,
niet heenhinkende op ende’s en want’s,26 maar kloek, ja klassiek gebouwd, met al de stijlei-
genaardigheden van de meest bewuste kunst, zooals zij dit wellicht uit de kerkvaders had ge-
leerd: met symmetrie in de zinsdeelen, omoioteleuta, isocola, enz.; rythmisch-musikaal
breed, episch; met aaneenschakeling van zinnen en paragraphen door dezelfde woorden of
klanken, waarop de zinnen worden voortgedragen in wijd-orgelende muziek. Zij was een
kunstenares met de taal als zij een kunstenares was met het leven, dat een machtig poëem
worden moet ter verheerlijking van de Liefde, waardoor men leeft in waarheid, of liever leeft
waarheid, in schoonheid, of liever leeft Schoonheid. Vaert wel ende levet scone.27

Maar ook zelf wilde hij zich in zijn publicaties af en toe dichterlijk uitdrukken. Een
voorbeeld daarvan staat in het artikel over Vondels Lucifer,28 waarin hij uitlegt dat
Vondel zich, vooral sinds hij katholiek geworden was, bezig hield met psychologi-
sche problemen: 

Altoos sedert zijne bekeering, voornamelijk in zijn laatste gedichten, naarmate de avond
naakte waarop hij zijn ‘dadige’ handen ter eeuwige rust zou te zamen vouwen voor de
komst van den Bruidegom, neeg zich zijne ziel, met klaarblijkelijke voorliefde, over ter
mystiek en ter behandeling van het innige leven en streven in ons menschelijk bestaan.

1.4 Van Mierlo en Hadewijch

Van Mierlo, als katholiek en theoloog, duidde Hadewijchs werk vanuit haar achter-
grond. Hij plaatste haar in de cultuur van haar tijd en probeerde een beeld te geven
van de mens die zij geweest moest zijn, maar dat viel hem moeilijk. Hoe haar leven
er uit gezien had, kon hij alleen invullen met behulp van haar geschriften. Daarbij
maakte hij af en toe gebruik van een aantal bestaande vooroordelen en trok soms
erg snel conclusies. Zo meende hij dat de passage: ‘si souden u gherne van ons trec-
ken met hen. Haren herten es wee om onse sonderlinghe trouwe’ in de vijfde brief,

26 Cursivering van Van Mierlo.
27 Van Mierlo 1928, p. 154.
28 Van Mierlo 1907, p. 8-9.
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te maken had met de sfeer binnen de gemeenschap van vrouwen die met Hadewijch
leefden. ‘Dus ook hier is vrouwelijke naijver, vrouwelijke jaloerschheid aan het
werk. Het zal dus wel eerst en vooral de sterke persoonlijkheid van Hadewijch zelf
zijn geweest, die deze tegenkanting heeft opgewekt’.29 Ook noemt hij Hadewijchs
‘diepe menschenkennis’ en ‘fijne psychologie, zooals men die niet in de 13de eeuw
zou verwachten en nog wel van een vrouw.’30 Lang voor Van Oostrom wezen reeds
Basse en Verwey erop dat Van Mierlo zich, ondanks zijn enorme verdiensten voor
de geschiedenis van de geschriften van Hadewijch, af en toe te veel door zijn emo-
ties liet leiden. Een samenvatting van Hadewijchs leven en werk heeft Van Mierlo
nooit geschreven, al was hij dat in 1909 al van plan, zoals onder andere blijkt uit een
brief aan De Vreese.31

Van Mierlo was zich ervan bewust dat de geschriften van Hadewijch op verschil-
lende manieren gelezen konden worden. Hoewel in zijn studies het accent op de
leer en de gelovigheid van Hadewijch ligt, maakte hij wel onderscheid tussen de
mystica en de kunstenares die zij was. Hij probeerde de schoonheid van haar werk,
ook los van de daarachter liggende leer, duidelijk te maken voor zijn lezer. Een
voorbeeld daarvan is de volgende passage uit zijn inleiding tot de brieven van Ha-
dewijch.32 In deze passage vergelijkt hij de 41ste preek van de Limburgse sermoenen
met de tiende brief van Hadewijch, om te beargumenteren waarom deze preek niet
van Hadewijch kan zijn. Daarin zou men eveneens de invloed van Albert Verwey
kunnen zien, bijvoorbeeld bij het gebruik van uitdrukkingen als ‘zij ziet haren ge-
dachten spontaan in beelden van groei, beweging en leven’ en ‘de verruimende uit-
drukking (…) die de uiting zelf van het leven is.’

Men merke wel op: ik zeg niet dat die 41e preek slecht geschreven is. Neen: het is klaar,
duidelijk, en voor het doel der beleering zuiver proza genoeg. Er is wel meer goed proza
geschreven, ook vóór Ruusbroec. Ik beweer alleen, dat het niets van de kenmerken heeft,
waardoor men dadelijk een bladzijde van Hadewijch of door Hadewijch ingegeven bij an-
deren aanvoelt: al ware het slechts door den hoogen ernst van de edele Minne en de aristo-
cratische voornaamheid van geheel haren persoon, waarvan al weer niets in de overige
preek voorkomt. Hadewijch’s proza is psychologisch, dit is logisch; is dynamisch, dit is
statisch; Hadewijch’s proza is steeds poetisch, de groote dichteres der Strofische Gedichten
waardig; dit is proza, goed proza, zonder meer. De groote bekoorlijkheid van Hadewijch’s
stijl ligt niet alleen in dien symetrischen, of laat ons zeggen kunstvollen klassieken zins-
bouw, maar nog in veel meer: zij ziet hare gedachten spontaan in beelden van groei, bewe-
ging en leven, welke beeldspraak juist er niet weinig toe bijdraagt om de gedachte op te
voeren buiten de enge perken van het abstracte begrip in ruimten van spel voor geest en ge-

29 Hadewijch brieven, uitgegeven door Dr. J. van Mierlo S.J. Antwerpen/Gent/Brussel/Leuven 1947, deel 2, p.
130.
30 Bijvoorbeeld in zijn uitgave van Hadewijchs brieven. Deel i, 1947, p. 81.
31 Warnar 2003, p. 183.
32 Hadewijch brieven, uitgegeven door Dr. J. van Mierlo S.J. Antwerpen/Gent/Brussel/Leuven 1947, deel 2, p.
36.
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voel. Zij heeft inderdaad de verruimende uitdrukking, die, juist, niet altijd bepaald kan
vastgelegd worden, maar die de uiting zelf van het leven is.
In de L.S.33 golft een enkele maal de stijl wat op in verontwaardiging; maar dit is heel wat
anders dan de diepe levenshartstocht van den Xn Brief en van Hadewijch.

1.5 Van Mierlo en Verwey

Van Mierlo en Verwey ontmoetten elkaar in 1921. Die ontmoeting maakte indruk
op Verwey: hij zou er in zijn colleges (1926) en in de recensie die hij wijdde aan de
dissertatie van M. van der Zeyde (1934) op terugkomen. Het is mogelijk dat zij el-
kaar daarna vaker persoonlijk gesproken hebben, maar ik heb niets kunnen vinden
dat daarop wijst. Wel zijn er brieven van Van Mierlo aan Verwey bewaard geble-
ven.34 Van Mierlo kende Verweys werk en hij bewonderde hem. Al voor zijn ont-
moeting verwees hij in publicaties naar diens geschriften en uitspraken. Verwey
stelde bijvoorbeeld in zijn Inleiding tot Vondel:35

Zoolang men staande houdt dat een drama van Vondel op een duitsch schema of op een
fransch drama lijken moet, zal men niet in staat zijn onbevangen te voelen hoe of wat het is.
– Zoo min als men een tulp kan bewonderen als men zich in het hoofd gehaald heeft dat
een tulp een soort roos is; – zoodat men geen tulp zien kan zonder uit te roepen: maar die
lijkt niet op een roos, maar die is heel anders dan een roos; net zoo min kan men het rechte
voelen van een drama van Vondel als men zijn drama’s fransch of duitsch wil, en bij elk er-
van uitroept dat het niet lijkt op een duitsch of fransch. – Zooals een tulp een bloem op
zichzelf en anders dan een roos is, zoo is een Vondelsch drama een apart drama en geen
fransch of duitsch.36

Van Mierlo nam deze gedachte, met bronvermelding, over in zijn artikelen over
Vondels Lucifer.37 Ook stelt hij daar: 

Men heeft veel kwaad gesproken van Verwey’s Vondelstudiën. Dikwijls hebben zijn
mooie wit- en roodgeluiden daartoe aanleiding gegeven. Ik erken nochtans dat ik, veel
meer dan door breedvoerige plannen en verklaringen, ben geholpen geweest, om Vondel’s
grootheid in te voelen, door de weinige regels welke hij aan Maria Stuart of aan den Luci-
fer en den Adam in Ballingschap heeft laten voorafgaan.

Verwey schreef, in zijn Inleiding uit 1906 dat de voorspelling van de zondeval wel-
iswaar een laatste wraak van Lucifer was, maar dat de uiteindelijke overwinning
toch bij God lag, die Lucifer tenslotte naar de hel verbande en Jezus’ komst op aar-
de in het vooruitzicht stelde. In zijn beide artikelen over Vondel citeert Van Mierlo
met instemming deze passage. 

33 Bedoeld worden Limburgse sermoenen.
34 Deze wordt besproken door De Borchgrave 2001, p. 114 vv.
35 Amsterdam 1893 (ongedateerd).
36 P. 458.
37 J. van Mierlo jr. S.J. ‘De idee van Vondel’s Lucifer’. In: Vondeljaarboek 1908, p. 53-65. J. van Mierlo jr. S.J.,
‘Lucifer van Vondel. Over de grondgedachte van dit treurspel’, in: Jong Dietschland, tijdschrift voor Kunst en
Letteren. p. 1-16, 1907.
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In het artikel dat Van Mierlo in 1923 wijdde aan Te Winkels herziene Ontwikke-
lingsgang der Nederlandsche letterkunde38 verweet hij de auteur onder andere een
grondig tekort aan kennis van de geschriften van Hadewijch. Hij refereerde daarbij
opnieuw aan een uitspraak van Verwey: ‘Ook zijn degenen, die in de laatste jaren
hunne aandacht aan Had. zijn gaan wijden, het met ons eens geworden: dat dit oud-
ste Dietsche proza tevens het schoonste is.’ In een voetnoot voegde hij er aan toe:
‘Dit verklaarde b.v. nog een man als Alb. Verwey, die toch wel iets van kunst en
proza afweet, in zijne vertaling van de Visioenen van Hadewijch.’

Albert Verwey op zijn beurt schreef een recensie over Van Mierlo’s Geschiedenis
van de Oud- en Middelnederlandse letterkunde. De recensie was heel kort en ver-
scheen in het Algemeen Handelsblad.39 Hij stelde dat het hier niet ging om een een-
voudig bruikbaar overzicht van onze oudste letterkunde, maar om een ‘persoonlijk
en eigenaardig tafereel daarvan, niet alleen door opvatting (katholiek en Vlaamsch),
maar ook door eigen studieresultaten en hypothesen.’ Hij vond het moeilijk dit
boek in het kort te bespreken, maar zeker was dat Van Mierlo ‘in zijn onderzoek
een vurigheid, en dikwijls ook een juist gevoel voor het karakter en de schoonheid
van letterkundige werken aan den dag legde, zooals ze zelden bij de geschiedschrij-
vers van onze letteren worden aangetroffen. Dat die eigenschappen, benevens zijn
Vlaamsche vaderlandsliefde, hem soms meesleepen tot gewaagde stellingen, is ze-
ker. Voor leeken is deze beknopte samenvatting niet aantrekkelijk, voor geleerden
is ze nuttig, in de eerste plaats om tot een grondige uiteenzetting te geraken van ge-
schilpunten.’40

De recensies die Verwey en Van Mierlo aan elkaars werk over Hadewijch wijd-
den, waren vriendelijk en over en weer bevatten zij een aanbeveling tot het lezen
van de besproken teksten. De kritiek van Van Mierlo op de inleiding van Verweys
De vizioenen van Hadewych wordt onmiddellijk verzacht door de positieve op-
merkingen over de vertaling zelf. Eenzelfde sfeer treffen we aan in de correspon-
dentie.

Zowel Van Mierlo als Verwey stelden Hadewijch ver boven Ruusbroec vanwege
haar schrijfstijl. In 193141 schreef Van Mierlo over Hadewijch: ‘In al wat zij schrijft
is stijl. Men legge om het even welke van haar goede bladzijden, en die zijn zeer tal-
rijk, uit den zesden, den tienden, den dertigsten brief b.v. naast de beste bladzijden
van Ruusbroec: niemand kan ongevoelig blijven voor het verschil in de kunst, dat
zich hier openbaart. (…) Hadewijch verstaat het uitstekend den zin te laten dragen
op breede, zuivere geluiden, passend door elkander slingerend, op het forsche ryth-

38 J. van Mierlo jr. S.J. ‘Over den Ontwikkelingsgangs der Nederlandsche letterkunde door dr. Jau te Winkel’.
In: Tijdschrift voor taal en letteren deel xi, 1923, p. 145-182.
39 13 september 1930, ciii. De recensie is gesigneerd met ‘A.’.
40 In deze bespreking wees Verwey er ook op dat er al een aantal jaren een manuscript van deze geschiedenis in
gebruik was. 
41 In De Poëzie van Hadewijch. Antwerpen 1931. n.v. Standaardboekhandel. Cfr. ook Van Mierlo 1910, p.
225-226.
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me waar de klemtoon valt, met aanzwellende alliteraties, als een rijk orgelspel. Bij
Ruusbroec zelden iets van dit alles: de woorden spoeden elkaar na, buiten alle
waarde om van toon en beweging, waardoor het leven der gedachte voor ons op-
zwelt en in ons overslaat. Ook zijn rythme is niet sterk.’ Een dergelijke opmerking
wijst opnieuw naar de invloed van Verwey.

1.6 De correspondentie van Verwey en Van Mierlo

Uit de correspondentie tussen Albert Verwey en Jozef van Mierlo zijn tien brieven
van J. van Mierlo aan Verwey bewaard gebleven.42

De eerste brief (25 september 1921) is heel kort. Verwey had Van Mierlo ge-
vraagd of hij hem kon bezoeken en deze antwoordde bevestigend, stelde data voor
en beschreef de route vanaf het station. Over het bezoek zelf is niet erg veel bekend:
waarschijnlijk heeft Verwey Van Mierlo bij die gelegenheid gevraagd zijn vertaling
van Hadewijchs visioenen te bekijken. Uit Verweys overige correspondentie blijkt
dat hij die begin januari van het volgend jaar aan Van Mierlo gestuurd heeft.

Uit de tweede brief ( 30 januari 1922), die waarschijnlijk de gecorrigeerde druk-
proef (in ieder geval nog zonder inleiding) begeleidde, wordt duidelijk dat Van
Mierlo weliswaar onmiddellijk aan het werk is gegaan, maar niet erg veel tijd aan de
bewerking heeft besteed. In grote lijnen klopte het allemaal wel, vond hij; een klei-
nigheid hier en daar had hij toch maar verbeterd. De vertaling zou wel bijdragen tot
beter begrip van Hadewijch. 

Zo weinig commentaar is opmerkelijk, omdat Van Mierlo de meeste aan Hade-
wijch gewijde werken tot in het kleinste detail uitspitte en bekritiseerde. Over de
aard van de visioenen schreef hij in deze brief expliciet dat een katholiek ze niet
hoefde te geloven, omdat het toch vooral prachtige afbeeldingen waren. Die op-
merking is bijzonder; Verwey werd er mijns inziens voor zijn inleiding bij de vi-
sioenen door geïnspireerd. Ook stelde Van Mierlo dat hij er niet in slaagde een stu-
die over Hadewijchs persoonlijkheid te schrijven, maar hij kwam wel tot een
commentaar op haar werk. Hij sprak in deze brief vooral over Hadewijch als dich-
teres, die haar ‘drang naar het Absolute, naar God geweldigst en hartstochtelijkst
heeft uitgedrukt’. Met het gebruik van het woord ‘Absolute’ kwam hij mijns in-
ziens de dichter Verwey tegemoet. 

Op 11 maart 1922 schreef Van Mierlo Verwey opnieuw. Hij betuigde zijn spijt
over het feit dat hij maar weinig tijd aan de drukproeven had besteed. Hij had ge-
dacht dat er haast bij was. De meeste ruimte in deze brief besteedde hij echter aan de
beschrijving van een conflict dat hij met Kalff had over de ‘standentheorie’. Het
lijkt erop dat Kalff vooral ontstemd was over de toon waarop Van Mierlo zijn gelijk

42 Zij worden bewaard in de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam als hs. xli b
9184-9191. Dat C. de Borchgrave maar negen brieven kende, komt omdat de brief van 30 januari 1922 niet tussen
de correspondentie bewaard wordt, maar bij de door Van Mierlo bekeken drukproef van Verweys De vizioenen
van Hadewych ligt (Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a9:22).
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verkondigd had. Van Mierlo daarentegen betuigt in zijn brief aan Verwey bij her-
haling zijn bewondering voor Kalff en hij eindigt: ‘Ik wilde alleen maar dat Prof.
Kalff toch niet zou meenen dat ik mij een grooter gezag in de literatuurgeschiedenis
wil toeschrijven dan aan hem. Wat toch niet belet, dat men het met sommige zijner
voorstellingen niet eens is.’ Mogelijk hoopte hij dat Verwey bij zijn Noordwijkse
buurman G. Kalff een goed woordje voor hem zou doen. 

De vierde brief schreef Van Mierlo 18 juni 1922, toen hij twee exemplaren van
Verweys De vizioenen van Hadewych ontvangen had. Deze brief had Verwey in
het verkeerde keelgat kunnen schieten. Van Mierlo gaf namelijk een lange beschrij-
ving van Hadewijchs volste katholieke gemoedsleven naar aanleiding van Verweys
opmerking in de inleiding: ‘Vromen als de hier bedoelde waren nooit in de eerste
plaats kerkelijk,’43 een opmerking waartoe Verwey, als gezegd, mogelijk geïnspi-
reerd was door Van Mierlo’s schrijven van 30 januari van dat jaar. Hadewijch was
wel degelijk in de eerste plaats kerkelijk, meende Van Mierlo en besloot: ‘persoon-
lijk en kerkelijk staan niet vijandig tegenover elkaar (tenminste niet bij ons Katho-
lieken) evenmin als in literatuur. Maar ik vrees u al te zeer door mijn preek te heb-
ben ontstemd. Ik hoop toch van neen. Daarom verklaar ik mij tenslotte toch steeds
te uwen dienste bereid en sluit met Hadewijch’s hartewens: Vaert wel ende levet
scone!’

Van Mierlo gebruikte een gedeelte van deze brief ook voor zijn recensie van Ver-
weys De vizioenen van Hadewych. In de recensie was hij echter minder belerend
over de inleiding en prees nadrukkelijk de vertaling.

Verwey heeft de brief van Van Mierlo niet verkeerd opgevat. Hij stuurde hem het
inmiddels verschenen vijfde deel van zijn verzameld Proza, dat voor een groot deel
besteed was aan de literatuurstudie van onder andere J. ten Brink, G. Kalff, J. Prin-
sen en J. Koopmans. Ook Verweys artikel Oude en nieuwe Idee in de geschiedenis
van onze Letteren stond in deze bundel. Ongetwijfeld wist hij dat Van Mierlo zelf
een geschiedenis van de letterkunde schreef en wilde hij door het zenden van dit
werk een mogelijk in het najaar daarover gevoerde discussie nieuw leven inblazen.
Van Mierlo las het boek met genoegen, meldde hij in de vijfde brief (30 juni 1922).
Toen hij in 1923 de literatuurgeschiedenis van Te Winkel besprak,44 verwees hij
daarin waarderend naar Verweys opmerking over de grootheid van Hadewijchs
schrijverschap in de inleiding bij De vizioenen van Hadewych, maar in deze brief
legde hij nadruk op de onkunde van Prinsen. Impliciet kwam hij ook terug op zijn
vermeend conflict met Kalff: op bepaalde punten was Verwey in zijn geschriften
strenger tegen Kalff dan hijzelf zou zijn. Van Mierlo bood zijn diensten aan: hij
moest naar de Mazarijnse bibliotheek in Parijs en wilde daar ook best iets opzoeken
voor Kalff of Verwey.

43 In De vizioenen van Hadewych, in hedendaagsch Nederlands overgebracht door Albert Verwey. Amster-
dam/Santpoort 1922, p. 9.
44 J. van Mierlo: ‘Over den “Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde” door Dr. Jan te Winkel’. In:
Tijdschrift voor Taal en Letteren ix, 1923, p. 145-182.
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In de zesde brief (6 december 1923) bedankte Van Mierlo Verwey voor het toe-
zenden van zijn Dantevertaling. Hij had hem nog niet gelezen, maar verheugde
zich erop dat te gaan doen. Ook sprak hij de hoop uit dat Verwey weer een oor-
spronkelijk werk zou schrijven: ‘Een treurspel met de groote worstelingen der
menschheid, van heidendom met christendom, b.v. uit de Roomsche Keizerstijd;
een Domitianus ware zulk een tragische held, waarin gij heel de dwaze verrotting
van Rome in verval kondt uitbeelden! … Welk een geestelijke, zedelijke verrotting
van heel een maatschappij! Met smart tegenover ’t naar ’t licht en naar den keizers-
kroon opstijgende jonge christendom in den persoon der Flavië. – Ik verwacht in
alle geval nog iets machtigs van U. Gij zult nog wel niet uitgezongen zijn.’ 

Van Mierlo werd waarschijnlijk geïnspireerd door Domitianus, omdat hij de pro-
blemen met het decadentisme van zijn eigen tijd en de moeizame strijd van de katho-
lieken van Vlaanderen met wat hij zag als de verloedering van de kunst, in diens leven
herkende. Met verering van de vorm – als iets onafhankelijks van de inhoud – was
volgens Van Mierlo alle decadentisme in de kunst begonnen. Het ging bij kunst na-
melijk niet in de eerste plaats om de volmaaktheid waarmee iets weergegeven wordt,
maar om een uiting van de ziel, vond hij, en hij moet zich juist in dit opzicht verwant
gevoeld hebben met Verwey, al was voor hemzelf de hoogste en schoonste levensui-
ting uiteraard die van een christelijk gemoed. Meende hij dat Verwey zich ook in Do-
mitianus zou kunnen herkennen? Het beoogde toneelstuk schreef Van Mierlo in ie-
der geval in 1946 zelf, onder de titel Domitianus, historisch treurspel in vijf bedrijven.45

In de brief van 6 december 1923 schreef Van Mierlo over Van Maerlant. Hij stelde
dat ondanks diens belang voor de literatuur, met Van Maerlant toch de teruggang van
de kunst was begonnen en hij wees op stoplappen, onharmonieuze strofen en lelijke
beeldspraak in diens poëzie. Ook liet hij zich opnieuw kritisch uit over Prinsen.

Op 27 maart 1924 stuurde Van Mierlo Verwey zijn nieuwe uitgave van Hadewijchs
visioenen. Hij kon hem slechts één exemplaar sturen en stelde dat het hem niet om
een recensie te doen was, maar als Verwey iets over dit boek wilde schrijven, was
hem dat niet onwelkom in verband met de financiële moeilijkheden bij deze uitga-
ve. We zagen dat Verwey onmiddellijk een recensie schreef.46

Op 16 januari 1925 bedankte Van Mierlo Verwey voor het toezenden van de
tekst van diens inaugurele rede met een hartelijke felicitatiebrief. Hij lijkt ingeno-
men met dit professoraat, getuige de aanhef: ‘Hooggeleerde en beste Heer Verwey’,
in plaats van het gebruikelijke ‘waarde’ of ‘geachte’. Inmiddels was hij naar Ant-
werpen verhuisd, waar hij zich nog steeds intensief met Hadewijch bezighield. Hij
beloofde Verwey een overdruk van een door hem in het Frans geschreven studie
over Hadewijch en maakte opnieuw melding van financiële problemen die hij bij
het tot stand komen van het tweede deel van zijn uitgave van Hadewijchs visioenen
ondervond. 

45 Turnhout, uitg. Van Mierlo-Proost.
46 Zie hoofdstuk3, paragraaf 1.
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Op 21 juli 1934 stuurde Van Mierlo Verwey opnieuw een hartelijke brief, nu
naar aanleiding van diens recensie van de dissertatie van Marie van der Zeyde. Wa-
ren het emoties die leidden tot de aanhef: ‘Hooggeleerde en zeer geachte Heer’?
Van Mierlo ervoer dit proefschrift als een rechtstreekse, persoonlijke aanval en stel-
de: ‘Dat u me daarin heeft willen verdedigen tegen onbezonnen en hoogst onrecht-
vaardige aanvallen heeft me aangenaam getroffen. (…) Ik kan u maar dit verzeke-
ren: waar J.v.d.Z. ooit een enkele verklaring waagt die van de mijne afwijkt, is het
telkens glad verkeerd. Zij kan zelfs met het Middelnederlandsch geen weg. En hare
theorie over gedachtensprong en dubbelbeteekenis is eenvoudig bespottelijk,
zooals ik in de door haar zelf aangehaalde voorbeelden zal aantoonen. Met hoe wei-
nig recht ze spreekt, niet alleen van godsdienstig-cultureele zaken, maar zelfs van
de kunst van Hadewijch zal blijken uit een bespreking van de authenticiteit van de
10e Br.: zij is niet eens in staat het dynamische, beeldrijke, forsche proza van dezen
brief te onderscheiden van het zwakke proza der Limburgsche Sermoenen, waar op
gansche bladzijden geen enkel voorbeeld voorkomt! Jf. Van der Zeyde heeft verder
veel meer aan mij te danken, dan ze wel wil toegeven. Voortdurend herken ik me-
zelven in hare goede bladzijden, al zegt ze dat eenigszins op een andere manier.
Maar dit kan ik u verzekeren: ze heeft van Hadewijch minder begrepen dan Jf. Snel-
len.’ Tot slot wijst Van Mierlo erop dat hij een ‘uitvoerig en volledig’ commentaar
op de strofische gedichten van Hadewijch heeft klaarliggen. Hij hoopt dit binnen
een jaar uit te geven. De bedoelde uitgave verscheen echter pas in 1942.47

De laatste brief dateert van 17 juni 1936. Een blijde Van Mierlo kon Verwey mee-
delen dat deze, op zijn voorspraak, tot buitenlands erelid van de Koninklijke
Vlaamse Academie was verkozen.

1.7 Samenvatting

De correspondentie tussen Verwey en Van Mierlo roept in eerste instantie de ge-
dachte op dat Verwey Van Mierlo uitsluitend wilde ontmoeten om met hem over
Hadewijch te spreken. Ongetwijfeld waren Hadewijch en haar geschriften aanlei-
ding voor hun ontmoeting, maar er was meer dat hun beider belangstelling had, zo-
als poëzie, literatuurgeschiedenis in het algemeen en een aantal schrijvers in het bij-
zonder. ‘Literatuur vindt haar zuiverste waarde en haar hoogste genot, wanneer zij
beschouwd wordt als ene levensuiting’, meende Van Mierlo, voor wie de hoogste
en schoonste levensuiting zoals wij zagen die van een christelijk gemoed was. 

De verhouding tussen J. van Mierlo en Verwey staat diametraal op die tussen Van
Mierlo en andere vakgenoten, zoals beschreven door Warnar. Kwam dat omdat Van
Mierlo Verwey vooral als dichter waardeerde? Uit de correspondentie, het college-
dictaat van Verwey, recensies en publicaties blijkt dat zij elkaar respecteerden en be-

47 Hadewijch, Strofische gedichten, opnieuw uitgegeven door Dr. J. van Mierlo, S.J. I Tekst en commentaar; II

Inleiding. Leuvense Studiën en Tekstuitgaven. Antwerpen 1942.
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wonderden, maar kritiek niet uit de weg gingen. Ongetwijfeld had Van Mierlo Ver-
wey nodig om wat bekender in Nederland te worden, maar mij lijkt dat de basis voor
hun contact, eerder dan materieel belang, oprechte wederzijdse bewondering was.
Verwey bewonderde de Hadewijchstudies van Van Mierlo, maar had daarbij wel kri-
tiek op diens soms wat al te snelle conclusies met betrekking tot de persoon die Ha-
dewijch geweest zou zijn. Van Mierlo daarentegen bewonderde Verwey als dichter,
maar vond wel dat deze er helemaal naast zat, toen hij Hadewijch als mystica pro-
beerde te duiden in zijn inleiding tot De vizioenen van Hadewych.

Tussen Verwey en Van Mierlo bestonden overeenkomsten: beiden voelden zij
zich zowel kunstenaar als wetenschapper. Hun ideeën over literatuurgeschiedenis
correspondeerden voor een belangrijk deel. Ook lazen zij een aantal Middelneder-
landse auteurs met dezelfde waardering. Zij erkenden bijvoorbeeld de verdiensten
van Van Maerlant en Ruusbroec, maar sloegen deze auteurs als kunstenaar bedui-
dend lager aan dan Hadewijch. 

Beiden herkenden in Hadewijch zowel de mystica als de kunstenares. Voor Van
Mierlo was de dichteres Hadewijch ondergeschikt aan de mystica, maar hij begreep
dat Verwey in De vizioenen van Hadewych vooral de dichteres voor het voetlicht
wilde brengen. Verwey maakte zeker vanaf 1922 grondig studie van de werken die
Van Mierlo over Hadewijch geschreven had en zijn colleges waren voor een deel op
diens geschriften gebaseerd. Voor Verwey was Van Mierlo de eerste die Hadewijchs
geestesgesteldheid begrepen had. Hiermee doelde hij niet zozeer op Van Mierlo’s
theologische benadering van het werk van Hadewijch, maar vooral op de visie die
deze daarnaast op haar dichterschap had.

Het lijkt erop dat Van Mierlo goed begrepen heeft wat Verwey met Hadewijchs
geschriften deed. Waar Verwey wetenschappelijk zijns inziens faalde, deinsde hij er
niet voor terug hem te corrigeren, maar als dichter liet hij hem alle ruimte. In die
kwaliteit bewonderde en respecteerde hij hem.

2 Albert Verwey, Dante en Hadewijch

2.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken kwam bij de beschouwing van de verschillende rol-
len van waaruit Verwey over Hadewijch schreef, ook La divina commedia van Dan-
te ter sprake. Verwey signaleerde een aantal overeenkomsten tussen de geschriften van
Hadewijch en Dante en maakte die in zijn werk over Hadewijch ook zichtbaar. In
deze paragraaf worden passages waarin Dante en Hadewijch in Verweys werk voor-
komen, besproken en met elkaar vergeleken, met behulp van een aantal in deze stu-
die niet eerder genoemde gedichten van Verwey. De paragraaf bestaat uit twee delen.
In het eerste deel worden enkele voorbeelden gegeven van de manier waarop Dante,
of verwijzingen naar diens werk, in de gedichten van Albert Verwey voorkomen. Daar-
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bij wordt aandacht besteed aan de studie die J. Cohen in 1929 publiceerde over Dan-
te in de Nederlandse letterkunde en aan de wijze waarop Verwey schreef over de rol
van de verbeelding bij Dante. Naar aanleiding van bepaalde passages bij Verwey wor-
den gedeelten uit de geschriften van Hadewijch en Dante met elkaar vergeleken. In
het tweede deel wordt aandacht besteed aan een tot nu toe ongepubliceerde tekst van
Verwey, die ik, naar de eerste regel ervan, De oerwoede van de mystici noem. 

Naast de vertaling van La divina commedia, die in 1923 verscheen onder de titel
Dante Aligieri, De goddelijke komedie. Vertaling in terzinen wijdde Verwey enke-
le studies aan Dantes werk, onder andere De rol van de verbeelding in Dante’s
Commedia48 en Een blik op de Divina Commedia.49 Ze zijn van belang voor dit on-
derzoek, evenals een eerder artikel van Verwey, Shakespeare en Dante, waarin hij
de Dantevertaling van Stefan George besprak.50

2.2 Dante in de poëzie van Verwey

Het is niet moeilijk voorbeelden te geven van gedichten of passages van gedichten
van Verwey, die teruggaan op (beelden uit) werk van Dante. Ik wees al op ‘Het
bergmeer’ bij de bespreking van ‘Aan een liefdezuster’. Daarnaast noemt of be-
schrijft Verwey een aantal malen het middelpunt van het Al of heelal. Dat middel-
punt wordt beschreven aan het einde van Dantes Paradiso (zang xxviii) als de dich-
ter zijn zweving door de negen sferen van de hemelruimte voltooid heeft en klaar is
om de hoogste waarheid te schouwen: een schitterend Lichtpunt, zó scherp dat je je
ogen ervoor sluiten moet en zó klein dat de kleinste ster daarbij vergeleken een
maan zou zijn. Rondom dit punt beweegt ‘in snelste omzwaai een vuurkreits’ (de
term is van Bierens de Haan51), waar omheen in mindere snelheid een tweede en
daar omheen een derde, tot negen ‘kreitsen’ aan toe, die steeds minder snel bewe-
gen, naarmate ze verder van het middelpunt verwijderd zijn. Dante verbaast zich
daarover en Verwey vertaalde de betreffende passage uit de Commedia als volgt:52

(…) Wanneer de werelddingen waren
Geschikt naar de eigen orde van die ringen,
Dan zou dit schouwspel mij hun aard verklaren;

48 In Handelingen van het twaalfde Nederlandse philologen-congres,1927.
49 In Leiding, eerste jaargang 1930, deel ii p. 273-300.
50 ‘Shakespeare en Dante, Shakespeare-Sonnette: Umdichtung von Stefan George’. In: Boeken, menschen en
stroomingen 1910, p. 320-329. Herdrukt in Proza X, Amsterdam 1923, p. 103-114.
51 D. Bierens de Haan, Dante’s mystische reis. Tweede druk Amsterdam 1921. Gebruikte druk Haarlem 1955.
Het betreft hier vooral hoofdstuk 3, Dante’s wereldleer: de kosmische liefde en de erotische, p. 26 vv. Verwey be-
zat dit werk.
52 Dante. De goddelijke komedie, vertaling in terzinen door Albert Verwey. Haarlem, 1923, p. 165-166. Ike Cia-
lona/Peter Verstegen vertaalden deze passage in Dante Aligieri ‘De goddelijke komedie’ (Amsterdam 2001, p.
700) als volgt: (…) ‘Als heel het kosmisch bestel / Geordend was als deze negen kringen, / Bevredigde mij deze
uitleg wel; / maar bij de sferen die de aarde omringen, / Zien wij juist haar die alle acht omgeeft / Ronddraaien met
de snelste wentelingen. / Omdat mijn geest naar een verklaring streeft, / In deze tempel van het hoogste leven /
Die niets dan licht en liefde rond zich heeft, / Hoop ik dat u mij helder weer kunt geven / Wat beeld en voorbeeld
doet verschillen (…)’.
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Maar in ’t heelal van zienelijke dingen
Zijn in hun vaart de goddelijke essenzen
Meer, naar ze verderweg om ’t midpunt kringen;

Zoodat, is ’t waar dat ik mijn top van wenschen
Moet in dit wondre en hemelsch bouwsel vinden,
Met liefde en licht, en anders geene, grenzen,

Ge waarlijk deze knoop mij moet ontbinden: 
Hoe stemmen beeld en afbeeldsel niet samen?
(…)53

Het gaat hier zowel om dat middelpunt als om de sferen of kreitsen. Het middel-
punt is in heel wat gedichten van Verwey terug te vinden, bijvoorbeeld in ‘Verlan-
gen’ uit Het zwaardjaar,54 ‘Die ene’ uit De legende van de ruimte55 en ‘Biddende
jongeling’ uit In de koorts van het kortstondige.56

(…)
Ik wist dat ik als kind al zocht
Naar tover die mij heffen mocht
Hoog uit geslaakte boeien,
Opdat ik onbezwaard en vrij,
Wolken en werelden voorbij,
Naar ’t midpunt op mocht roeien.
(…) (‘Verlangen’)

(…) Zo ik ooit,
In deze chaos van mijn tijd, de moed
Liet zinken, zo ik ooit, één ogenblik,
Geloofde, dat de list, de kwade trouw,
De hebzucht en de heerszucht van een bent,
U zouden overmogen, straf mij dan,
Onttrek me uw aanzijn, en stort mijzelf uit
Mijn middelpunt van vrede. Maar ik weet -

Ik weet nog een verborgenheid.
O mijn onzachbre vogel,
Het is uw stormvlucht die de lagen van het zwerk
Verschoof en overal de uitmiddelpuntige
Verwarring bracht voor ge weer neerstreekt.
Ik weet uw nestlen op de golf, ik weet
In ú het onverstoorbare evenwicht.
(…)

(‘Die ene’)

53 De goddelijke komedie, p. 165-166.
54 In O.D.II, p. 18-19.
55 In O.D.II, p. 311-313.
56 In O.D.II, p. 549. 
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Biddende jongeling

Hef nu uw handen als een schaal
Waarop ge onzichtbre vlammen draagt,
Jongling die bidt, maar klaagt nog vraagt
En niet meer poogt naar mensetaal,

Doch enkel uw gestalte spant
Waarin het hart klopt hemelhoog,
Een schone strakgespannen boog
In eveneens onzichtbre hand.

Zo staat ge en zijt het lichaam zelf
Dat van aardmiddelpunt tot zon
’t Heelal begeerde, en nu zich won
als stille spil van zijn gewelf.

Verweys merkwaardige manipulaties met het woord ‘wielen’ in de bewerking van
Hadewijchs visioenen zouden geïnspireerd kunnen zijn door de cirkels en sferen
uit La divina commedia. Ik wijs op de eerste zang van Paradiso (vs. 64-67) en even-
eens op de achtentwintigste zang ervan (vs. 70-73), waar de dichter in een licht van
‘rondwentelende gloeden’ (Paradiso, eerste zang, vs. 59) kijkt. In beide gevallen is
hij vergezeld van zijn leidsvrouwe, die de dichter in het tweede fragment uitlegt wat
hij ziet.

Op het wiel dat in zijn eeuwge wentling glooide
Hield Beatrice ’t oog gevest: ik wendde
Tot haar de blik die weg van het licht zich plooide.
Paradiso i, 64-67.57

Daarom is ’t eene wiel dat door zijn drijven
’t Oovrig heelal beweegt, gelijk van waarde
Met ring waar liefde en wijsheid in verblijven.
Paradiso xxviii, 70-73.58

Ook in gedichten van Verwey treffen we ‘het wiel’ aan, zoals in ‘Van een klein aan
een groot volk’ uit Het zwaardjaar,59 waar naast ‘De suizing van het nog onzicht-
bre wiel’ sprake is van ‘Gij trilde omdat het wiel rees uit zijn kolk’, en bijvoorbeeld
in ‘De mens en de meester’ uit Goden en grenzen, waar gesproken wordt over ‘’t
heir van zonnen / dat wentlend wielt en kreist’.60

57 Ike Cialona/Peter Verstegen: Mijn leidsvrouw staarde naar de hemelkringen, / Terwijl mijn blik niet van
haar ogen week, / Die het voor mij te helle licht ontvingen. Amsterdam 2001, p. 525
58 Cialona/ Verstegen 2001: En deze alomvattende grote sfeer / is van de kleinste kring dus de gelijke, / De
hoogste schare van het hemelheir, p. 701.
59 In O.D.II, p. 28-30.
60 In O.D.II, p. 59. Het woord ‘kreist’ is mogelijk geïnspireerd door de term ‘kreitsen’ bij Bierens de Haan.
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In ‘Het weerwoord’ uit de cyclus Bij de dood van een vriend61 gebruikt Verwey
een ander beeld uit Dantes werk. In dit gedicht spreekt de dichter tegen zijn overle-
den vriend Stefan George. De geest van de overledene, bevrijd van de betrekkelijk-
heid en de menselijke beperkingen, is niet eenzaam in de dood, stelt hij, want

(…) Wie haar schouwen,
Schouwen niet haar alleen, zien haar niet eenzaam.
Tussen veel andre gaat ze, van wie elke
De wereld uitdrukt en de wereld is.
De schimmen strijden in hun poel, de zaalgen
Zijn onaantastbaar, en wij denken hen
Op groene vloeren in bemind verkeer:
Vele gestalten in eenzelfde licht.

Men moet hier wel denken aan de groene wei, waarop bij Dante de gestorven dich-
ters elkaar in de vierde zang van De hel ontmoetten. Zo zullen ook nu de overleden
dichters elkaar ontmoeten, beschrijft Verwey. In een aantal gedichten tenslotte
noemt hij Dante met name. In ‘Het onvoltooide kristal’ uit In de koorts van het
kortstondige62 lezen we bijvoorbeeld:

…; ge kent het woord dat Dante sprak
Naar ‘t volk dat zag door toegenaaide spleten:
Ik, als ik dood ben, blijf wel op dit rak
Niet lang, maar langer mooglijk op de rotsen 
Hieronder. (…)

En tussen 1914 en 1926 schreef hij tenslotte het volgende gedicht, waarin opnieuw
het kijken (maar niet ‘schouwen’) in het licht verbeeld wordt:

‘Na het stijgen’63

Zoals eens Dante, de onschuld eerst verloren,
Weerhouden werd de kortste weg te stijgen
Maar van ’t verdoemde volk de kreten horen
En toen moest gaan bij hen die hoop verkrijgen,

Om daarna gaande in een gelukkige klaarheid
Haar die hij altijd liefhad te hervinden
En eindlijk met één blik de hoogste waarheid 
Een oogwenk zag, daar langer ’t oog zou blinden,

Zó kwam ik, schoon mijn jeugd mij snel scheen dragen
Naar hoogste droom, in de vallei van ’t leven
En wist niet anders dan van plaag tot plagen
Schrijdend te gaan, aleer ik op kon zweven.

61 In O.D.II, p. 477.
62 In O.D.II, p. 539.
63 In O.D.II, p. 713.
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Maar toen mijn geest zijn vrijheid had hervonden
Wendde hij zich als een die niet kan scheiden
Naar het doorreisde dal en de open gronden,
Opdat zijn ogen voor het laatst daar weidden.

Er zou een studie gewijd moeten worden aan de invloed van het werk van Dante
op de gedichten van Albert Verwey. Hier gaat het echter alleen om de punten
waarop bij Verwey het werk van Dante en Hadewijch elkaar kruisen. Om die beter
te kunnen belichten, wil ik eerst kort Dante situeren in de letterkunde van de tijd
van Verwey.

2.3 J.L. Cohen 

In 1921 werd de zeshonderdste sterfdag van Dante herdacht. Zijn geschriften wa-
ren in die tijd populair in Nederland. Er bestonden verschillende vertalingen van
La divina commedia en ook in literaire werken van die tijd vindt men veel verwij-
zingen naar, en toespelingen op werk van Dante. Albert Verwey was beslist geen
uitzondering. In 1929 verscheen Dante in de Nederlandsche letterkunde door J.L.
Cohen.64 In het eerste deel van die studie wordt besproken hoe men in de Neder-
landse letterkunde vóór de 19de eeuw met de werken van Dante omging. Het
tweede deel, verreweg het omvangrijkste en voor ons het belangrijkste, gaat over
de tot dan toe bestaande Nederlandse Dantevertalingen, over Nederlandse studies
over Dante en over Nederlandse dichters die door Dante geïnspireerd werden. In
haar studie toont Cohen hoe een literair werk vanuit verschillende perspectieven
kan worden benaderd en hoe dat tot verschillende interpretaties kan leiden. We
zagen dat iets soortgelijks in die tijd met de geschriften van Hadewijch aan de
hand was.

Verwey vertaalde de La divina commedia in terzinen. Volgens Cohen is hij de
enige vertaler die door het rijm geïnspireerd werd tot originele vondsten die met de
oorspronkelijke tekst harmonieerden. Cohen heeft geen uitgesproken voorkeur
voor een van de op dat moment bestaande vertalingen, maar stelt: ‘Hij die eerlijk
trachten wil Dante te benaderen, voor zoover dit in een vertaling mogelijk is, doet
mijns inziens het best twee bewerkingen van verschillend karakter te raadplegen:
één die woordelijk den tekst weergeeft (Boeken, Van Delft, Kok en Kops) en één
die iets van de schoonheid van het oorspronkelijke geeft (Hacke, Bohl65), en vooral

64 J.L. Cohen, Dante in de Nederlandsche letterkunde. Haarlem 1929. Zie vooral p. 121 en 129-132.
65 H.J. Boeken, Dante’s hel, in proza overgebracht en met een inleiding voorzien. Amsterdam 1907. Dezelfde
Dante’s louteringsberg in proza overgebracht, ibid, ibid, 1909, Dante Het Paradijs, ibid, ibid, 1900. A.J.H. van
Delft Dante-verklaring met vertaalden tekst. Bussum 1920-1921, drie delen. A.S. Kok Dante’s Divina Comme-
dia, metrische vertaling, voorzien van ophelderingen en afbeeldingen. Haarlem 1863-1864, drie delen. Chr. Kops
o.f.m. De goddelijke komedie van Dante, De Hel. In Roeping 1922-23, 1923-24. In boek: Amsterdam 1928. J.C.
Hacke van der Mynden De komedie van Dante Alighieri. In dichtmaat overgebracht. Haarlem 1867-1873. J. Bohl
Dante Alighieri, De goddelijke komedie, in nederlandsche terzinen vertaald, met verklaringen en geschiedkunige
aanteekeningen nopens den dichter. Amsterdam 1876, 1880, 1884, drie delen.
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Verwey.’66 Over de vertaling van Bohl is Cohen aanzienlijk milder dan W. Kloos67

en J. van Mierlo.68

Door de enorme hoeveelheid aan Dante gewijde geschriften in de jaren twintig
van de vorige eeuw, was het Cohen onmogelijk alles te bespreken. Zij maakte daar-
om een indeling naar de verschillende perspectieven van waaruit over Dante werd
geschreven en wijdde vervolgens een korte bespreking aan elke groep. De indeling
zag er als volgt uit:

neutralen
ethischen
protestanten
katholieken
fantasten
zij die de dichter vanuit politiek standpunt bestudeerden

Tot de neutralen rekende zij onder andere J. van Vloten, G. Busken Huet en van haar
eigen tijd N. van Suchtelen en J. Salverda de Grave, die Dantes werken literair-histo-
risch beoordeelden. Bij de ethischen ging het om een beoordeling op ethische gron-
den, zonder dat er godsdienstige overtuigingen bij kwamen. Zij noemde hier J. Bierens
de Haan, die stelde dat Dante op de eerste plaats zijn eigen geestelijke ontwikkeling in
allegorievorm beschrijft. Bij de protestanten wees Cohen op J. Gunning, die de lezer
liet zien hoe hij La divina commedia zowel uit gelovig standpunt, als visionair, maar
ook als dichter kon beleven. Gunning schreef in 1870: ‘Als geloovige heeft hij met ie-
der eenvoudig christen de kennis van de drieledigheid des heelals, van het gevallene,
het zich weer oprichtende en het in heerlijkheid staande gemeen. Maar als visionair
mag hij zien, aanschouwen en als dichter uitdrukken hoe deze drieledigheid tevens is
de verklaring van alle problemen die de menschelijke geest kunnen bezighouden.’

Bij de ‘Roomsch-katholieken’ besteedde Cohen vooral aandacht aan het Neder-
lands Dante-orgaan De Wachter onder redactie van H. Schaepman en W. Nuyens,
en aan de studies van B. Molkenboer. Van de fantasten noemde zij J. van Dijk,69 die
Dante bij de vrijmetselarenorde plaatste, en bij auteurs die Dante vanuit politieke
optiek bekijken tenslotte, plaatste zij H. Gorter en H. Roland Holst. Verwey bleef
in dit hoofdstuk onbesproken en merkwaardig genoeg in het laatste, over door
Dante geïnspireerde dichters in Nederland, eveneens. Zelfs in het gedeelte over
Potgieter wordt Verwey niet genoemd en zijn naam valt ook niet bij de besprekin-

66 Cohen, 1929 p. 152.
67 W. Kloos noemt Bohl in Veertien jaar literatuur-geschiedenis, deel i, p. 148 vanwege zijn slechte vertaling
van Dante en stelt dat Bohl ‘absoluut geen dichter’ is. 
68 Op 6 december ontving Van Mierlo van Verwey een exemplaar van diens Dantevertaling. Zijn dankbrief be-
gint als volgt: ‘Van harte dank voor uw goede toezending van uw vertaling van Dante’s Paradijs. ’t Zal me een ge-
not zijn Dante’s onsterfelijk werk eens in een vertaling zijner waardig te lezen. Zóo zal Jan Bohl’s elocubratie; on-
zaliger gedachtenis! voorgoed uit den weg geschoven zijn.’ Ongetwijfeld kende Van Mierlo het in de vorige noot
genoemde geschrift van W. Kloos.
69 J. van Dijk, Dante’s divina commedia. Inleiding tot nieuwe Commentaren voor Dantes bestudeerders en vrij-
metselaren. 1919.
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gen van tijdgenoten als Jacques Perk, Frederik van Eeden, Henriëtte Roland Holst
en Hein Boeken. 

Hoewel zij niet aan het artikel refereert, heeft Cohen waarschijnlijk wel Verweys
De rol van de verbeelding in Dante’s Commedia uit 1927 gelezen, getuige bijvoor-
beeld haar opmerking dat Verwey bij zijn vertaling minder op Dantes woorden dan
op zijn verbeeldingen gelet heeft.70

2.4 De rol van de verbeelding in Dante’s Commedia

Verwey kende de verschillende perspectieven van waaruit men La divina comme-
dia kan lezen, maar voor hem zelf was het op de eerste plaats een werk van de ver-
beelding. Het feit dat het zich door de eeuwen heen steeds als gedicht gehandhaafd
heeft, ondanks inbreng van elementen als staatkunde, wetenschap, geschiedenis,
wijsbegeerte en godgeleerdheid, vond hij daarvoor het beste bewijs. De verbeelding
wordt volgens hem op verschillende manieren zichtbaar in de drie delen van het
werk. In de beschrijving van de hel gaat het alleen om beelden van die hel zelf; de le-
zers moesten afschuw krijgen van de verdorven mensennatuur. Omdat het Dante
in feite ging om een tocht naar steeds hogere kringen van innerlijkheid, meende
Verwey, ‘sprak het vanzelf dat de hel vol werd met de wereldsche werkelijkheid die
hij had doorgemaakt, met zijn eigen hartstochtelijke persoon, met zijn herinnerin-
gen en verwachtingen.’71

De louteringsberg vond hij echter een gedicht van ‘klare, men zou kunnen zeg-
gen loutere, bespiegeling’. Meer dan De hel moest De louteringsberg dan ook alle-
gorisch begrepen worden; het ging hier niet meer om afschrikwekkende verhalen,
maar om afbeeldingen van ‘de mensch, in zooverre hij door verdienste of tekortko-
ming, in de vrijheid van zijn eigen oordeel, aan belooning of straf van de gerechtig-
heid onderworpen is.’72 Daarbij deinsde Dante er niet voor terug op meer dan één
plaats naar de werkelijkheid van zijn herinnering te grijpen en zijn lezer zo nog
even het uitzicht op de natuurlijke wereld te geven, los van de symbolische. Bij De
hel volstond de lezer nog met kijken, maar hier ging het om beelden die zonder het
verstand niet te bevatten waren: ‘Natuur en Geest spiegelen zich in haar zinnebeel-
den gelijkelijk.’73

Aan het eind van De louteringsberg verschijnt ’het zalige, het klassieke, het sym-
bolische landschap ons voluit in het aardsche paradijs.’74 In dit derde boek heeft de
Geest de overwinning behaald op het lichamelijke. Het innerlijk zien is dan het
hoogst bereikbare en bereikte. Dit hoogst bereikte innerlijk zien – de eenheid van
natuur en geest, van god- en mensennatuur – is echter in denken niet te vatten. Het

70 Cohen 1929, p. 121.
71 De rol van de verbeelding, p. 10.
72 De rol van de verbeelding, p. 18.
73 De rol van de verbeelding, p. 29.
74 De rol van de verbeelding, p. 14.
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kan alleen maar geschouwd worden door de geest; niet dezelfde geest waarmee de
mens denkt, maar de ziende geest, de geest die verbeelding heet. 

Dat een dergelijke visie moest leiden tot de vraag in hoeverre La divina comme-
dia als uiting van geloof geschreven is, heeft Verwey zich wel gerealiseerd maar de
beantwoording ervan liet hij achterwege. ‘(…) in hoeverre moet hij ook zijn religi-
euze voorstellingen, de inhoud van zijn kerkgeloof, hebben gehouden voor, in laat-
ste aanleg, een verbeeldings-uiting? Dit is, naar mijn meening, de belangrijkste
vraag die naar aanleiding van de Dante-studie kan worden opgeworpen, en waarop
ik het antwoord gaarne aan bevoegderen overlaat. –’75 Verweys uitleg staat dicht bij
die van Bierens de Haan.76

2.5 Overeenkomsten tussen La divina commedia en de geschriften van Hadewijch
volgens Verwey

Een aantal voorstellingen die Verwey ontleende aan La divina commedia zijn ook
voor deze studie van belang: het beeld van Lucifer, de bespreking van het middel-
punt bij Dantes tocht, de wielen, kringen en kolken die gepasseerd moeten worden,
het veld met dauw aan de voet van de louteringsberg, de raadselachtige Matelda en
de rol van het licht aan het einde van het Paradijs. 

1. In de laatste canto van De hel bereiken Dante en Vergilius de vierde afdeling van
de negende hellekring, waar verraders en vrienden van weldoeners zitten vastgevro-
ren in het ijs. Daar in het middelpunt van de aarde bevindt zich Lucifer, de vorst van
de duivels, die met zijn drie monden Judas, Brutus en Cassius vermaalt. Langs de
vleugels van Lucifer verlaten Dante en Vergilius de hel en stijgen langs een rotsweg
op, tot ze aan de andere kant aan de voet van de louteringsberg uitkomen. 

Lucifer wordt hier ‘als offer en werktuig van een eeuwige rechtvaardigheid’ afge-
beeld, meent Verwey. Men moet hem dan ook alleen maar als een allegorische fi-
guur zien, want van zijn eigen persoon of zielsconflicten is in deze tekening niets
meer over. Verwey verwijst hier impliciet naar latere verbeeldingen, waarin Lucifer
getoond wordt als de (anti-)held die enerzijds trouw wil zijn aan zijn God, maar
ook aan zijn volgelingen, die door diezelfde God verstoten werden omwille van de
mens. Voor deze Lucifer, die ook al in Vondels Lucifer getekend werd als een door
innerlijke conflicten verscheurd wezen, schreef Verwey zijn ‘Hymne aan Luci-
fer’.77 In Hadewijchs visioenen vertegenwoordigt Lucifer, evenals bij Dante, het ul-
tieme kwaad en in ‘De konflikten van Hadewych’ brengt Verwey beide verbeeldin-
gen van Lucifer bij elkaar.78

75 De rol van de verbeelding, p. 29.
76 J.D. Bierens de Haan, Dante’s mystische reis 1921/1955. Het betreft hier vooral hoofdstuk 3, Dante’s wereld-
leer: de kosmische liefde en de erotische, p. 26 vv.
77 In O.D.II, p. 547. Het gedicht is opgenomen in de bijlage van deze studie.
78 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.
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2. Verwey kende het boek Dante’s mystische reis van J.D. Bierens de Haan. Deze
schreef: ‘Eenvoudig is de wereldconstructie, door Dante aangewend in heel zijn
Commedia; maar zij geldt hem als uiterlijke gedaante ener ware werkelijkheid, die
anders is – gelijk ons weldra en later blijken zal. Groter onderscheid nog dan tussen
het uitwendig wereldbeeld, zoals Dante het in de Commedia voordroeg en het mo-
derne, bestaat er tussen Dante’s en het moderne begrip van de innerlijke samenhang
des geheels. De moderne natuurwetenschap vat de wereld stoffelijk op en leert, dat
door natuurkrachten de hemellichamen langs hun banen worden voortbewogen.
Voor Dante echter is de zichtbare wereld met al haar inhoud het uitwendig beeld
ener geestelijke harmonie. De grote kracht, die het heelal bepaalt, is een geestelijke:
de kosmische liefde.’79 Hij voegde eraan toe dat het visioen van Dante de geestelijke
wereldorde laat aanschouwen en daarom is God het alom werkzame, onplaatselijke
middelpunt, en niet de aarde. 

Ook Verwey bespreekt de wereldorde bij Dante in deze zin.80 Dantes kennis van
het heelal is betrekkelijk, meent hij, ‘want het is enkel zoo in het stelsel van Ptolo-
maeus, niet in de werkelijkheid’. Maar dat is niet van belang, want het gaat hier om
geestelijke zaken. ‘Het middelpunt van het geestelijk leven is (…) het bezieldste,
dat van stoffelijk bestaan het onbezieldst.’ Vandaar ook dat het middelpunt is afge-
wend van het aardse en zich richt op geestelijke waarden. Bierens de Haan lijkt
Dante vanuit het christelijk geloof te duiden, maar in de inleiding van zijn studie
stelt hij met klem: ‘Wij echter, weigeren Dante’s dichterschap dienstbaar te stellen
aan enige theologie. Dante is de dichter, in wie theologie en Christendom dienst be-
wijzen aan het dichterschap: maar dichter is hij in de allereerste plaats, en als dichter
heeft hij in de cultuurgeschiedenis van het mensdom een onverwelkelijke roem.’81

Daarmee zit hij op dezelfde golflengte als Verwey, wat we al eerder duidelijk werd
naar aanleiding van de reactie van Bierens de Haan op Verweys Dantevertaling. In
beide visies is de theologische duiding ondergeschikt. 

Verwey beschreef dit middelpunt ook in ‘De konflikten van Hadewych’. Trotser
dan Hadewijch heeft niemand, ook tegen ‘de Eeuwge’ (vs.78), de vrijheid van geest
verdedigd: ‘vrij / Zoals de vuurberg vrij is, die zijn sneeuwge / Top met het zwerk,
zijn voet met de vallei / Verenigt, maar ’t inwendig gloedgetij / Wel één voelt met de
aardmiddelpuntige gloeden, / Maar ook door die niet wordt ont-element, / Ont-
werkelijkt en ontwezend.’ (vs. 79-85). Verwey had mogelijk in eerste instantie het
beeld van een vulkaan op het oog, waarvan de top ver van het midden verheven is,
maar die toch verbonden is met het midden van de aarde, waar vuur brandt. Maar
verwijst hij hier ook niet naar het midden van de aarde dat hij ‘het bezieldste’
noemt, en waar Hadewijch in dit gedicht ondanks haar geestelijke stijging met heel
haar wezen mee verbonden blijft? 

79 Bierens de Haan, 1995, p. 26 vv.
80 De rol van de verbeelding, p. 26.
81 Bierens de Haan 1921, p. 2. 

2 Albert Verwey en Dante 323



3. Net als bij Dante komen bij Hadewijch cirkelende bewegingen voor, bijvoor-
beeld in het eerste visioen (vs. 232), waar Hadewijch degene ontmoet met wie ze
één wil worden: ‘Ende midden onder de scive draeyde een wyeel soe vreseleke
omme ende die soe eyseleke was ane te siene dat hemelrike ende ertrike daer af ver-
wonderen mochte ende vervaren.’ Verwey vertaalt:82 ‘En in het midden onder de
schijf draaide een wiel zo vreeselijk rond en zo ijselijk om aan te zien dat hemelrijk
en aardrijk zich erover verwonderen mochten en vervaren.’ 

De achtentwintigste zang van Het paradijs luidt in de vertaling van Verwey:

Daarom is ’t eene wiel dat door zijn drijven
’t Oovrig heelal beweegt, gelijk van waarde
Met ring waar liefde en wijsheid in verblijven.’

Boeken en Kops spreken in dezelfde tijd in deze terzine over ‘cirkels’ en Bierens de Haan
vertaalt dezelfde passage83 als volgt:

Dus gindse sfeer, die in haar wentlingsronde
De sfere’ omvat, is aan den lichtenkreits
Der meeste liefde innerlijk verbonden.

Het is denkbaar dat Verwey, die het woord ‘wielen’ in deze vertaling vaker ge-
bruikte, op dit punt overeenkomsten met de visioenen van Hadewijch zag, die hij
immers in diezelfde tijd vertaalde. 

In eerdere paragrafen bracht ik Vondels Lucifer ter sprake, onder andere bij de
bespreking van de dissertatie van Joh. Snellen en bij Verweys ‘De konflikten van
Hadewych’. Ook in verband met Verwey en de kringen of wielen bij Hadewijch
verdient de eerste rei van engelen uit Vondels Lucifer aandacht. Het gaat dan voor-
al om het volgende fragment:

Wie is het, die zo hoog gezeten, 
Zo diep in ’t grondeloze licht,
Van tijd noch eeuwigheid gemeten 
Noch ronden, zonder tegenwicht, 
Bij zich bestaat, geen steun van buiten 
Ontleent, maar op zich zelve rust,
En in zijn wezen kan besluiten
Wat om en in hem, onbewust 
Van wanken, draait, en wordt gedreven 
Om ’t een en enig middelpunt;
Der zonnen zon, de geest, het leven;

In een voetnoot voegde Verwey er aan toe: ‘De twee voorstellingen God als mid-
delpunt waarom zich alles beweegt en God als alles in zich sluitend Wezen worden
hier dooreen gewerkt.’84

82 In hoofdstuk 4, paragraaf 2 komt dit uitvoerig aan de orde.
83 Bierens de Haan 1921, p. 27.
84 Amsterdam 1937, p. 362.
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4. In Het paradijs, in canto xxvii treedt een vrouw op, wier naam pas bekend
wordt in canto xxxiii. Zij wordt Matelda genoemd. Het is onduidelijk wie zij is.
Omdat het werk van de mystica Mechtild of Machteld van Maagdenburg in de
middeleeuwen in Italië bekend werd onder de titel La laude di donna Matelda, is
wel aangenomen dat deze Machteld model heeft gestaan voor de Matelda bij Dante,
maar Matelda wordt ook vaak als een allegorische of symbolische persoon uitge-
legd. H. Hauvette wijst er echter in zijn studie Dante, inleiding tot de studie der Di-
vina commedia85 op dat het niet voor de hand ligt in Matelda een zuiver symboli-
sche figuur te zien, omdat Dante in zijn fictie voortdurend elementen uit de
historische of letterkundige traditie gebruikt. Hij noemt de Duitse mysticae Mach-
teld van Maagdenburg en Machteld van Hackeborn als mogelijke inspiratiebron-
nen, maar betwijfelt tegelijkertijd of Dante hun geschriften kende en vraagt zich
bovendien af of een van beide echt wel vóór 1300 overleden is. Als andere mogelijk-
heid noemt Hauvette hertogin Matelda van Canossa, die een verzoenende rol zou
hebben gespeeld in de strijd tussen paus Gregorius vii en Hendrik iv bij diens tocht
naar Canossa in 1077. Hoewel verschillende commentatoren die de laatste moge-
lijkheid bepleiten, stelt Hauvette tenslotte toch dat waarschijnlijk geen van de ge-
noemde personen model heeft gestaan voor Matelda en laat het raadsel van haar
identiteit onbeantwoord. 

De gedachte dat Matelda Machteld zou representeren heeft Verwey overgeno-
men uit Van Mierlo’s uitgave van de strofische gedichten van Hadewijch uit 1910,
naar aanleiding van de opmerking: 

‘Hoe diep zij de dichterlijkheid harer beelden gevoelde, kan blijken uit den schroomvollen
ernst die haar kenteekent, wanneer men deze beelden en visioenen vergelijkt met de beel-
den en visioenen van zoovele harer tijdgenooten, die niet zelden lachwekkend, of smake-
loos, of kinderachtig zijn. Met de groote Mechtildis van Magdeburg (gest. omtrent 1285),
haar geestverwante, die meer dan eens de verbeelding van Dante heeft bevruchtigd, mag ze
zeer gunstig op ‘eenzelfden voet worden geplaatst: ieder woord uit haar pen draagt een
droppel van haar leven; iedere zin wiegt op het rythme van haar ziel; ieder beeld groeit uit
de volheid harer stemming.’ (p. 226). 

Verwey had in 1917 in zijn correspondentie met Hilde Telschow Hadewijch en
Mechtild van Maagdenburg al vluchtig met elkaar vergeleken, maar was daar niet
verder op doorgegaan. Hij vertaalde in 1923 Matelda echter met Mathilde. Moge-
lijk was hij er niet zeker van wie met Matelda bedoeld werd en kwam hij eerst later
tot de conclusie dat het hier toch om een van de Duitse mysticae moest gaan. 

5. Aan de voet van de louteringsberg ligt een veld bezaaid met dauw. Daar wordt
Dante ritueel gewassen met dauw en omgord met bies. Het beeld komt terug in het
gedicht Aan een liefdezuster en dus eigenlijk niet in een gedicht over Hadewijch.

6. Aan het einde van Het paradijs aanschouwt Dante, gesterkt door de bijstand

85 H. Hauvette, Dante, inleiding tot de studie der Divina Commedia. Amsterdam 1921. Oorspronkelijke uit-
gave: Paris 1911.
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van Maria, het eeuwig licht van God en vervolgens, in een drievoudige cirkel, het
mysterie van de Drie-eenheid. Verwey vertaalt:

O eeuwig licht, dat in uzelf besloten
Uzelf begrijpt, en door uzelf begrepen
En u begrijpend, lacht door liefde omvloten!

Evenals Dante kijkt ook Hadewijch aan het eind van De konflikten van Hadewych
in het licht, want: ‘Gedachteloos heb ik in ’t licht geblikt, / gedachtenvol heb ik van
’t licht gezongen.’ Het zou kunnen dat Verwey bij dit licht, dat in deze vorm in het
werk van Hadewijch niet zozeer optreedt, werd geïnspireerd door Het paradijs van
Dante. Het gaat immers om licht dat niet in denken past (gedachteloos) en waar
zorgvuldig (gedachtenvol) over gezongen moet worden. Maar Verwey heeft daar-
naast waarschijnlijk ook de rei van engelen uit Vondels Lucifer voor ogen gehad.86

Tenslotte nog de volgende opmerking. Bij Dante werkt een dubbele kracht in het
heelal, stelt Bierens de Haan: een afdalende (erotische) en een opstijgende (kosmi-
sche) liefde. Zij lijken aan elkaar tegengesteld, maar werken in onderlinge harmo-
nie. Zij begeleiden Dantes reis, die een zoektocht in de eigen diepten is. Verwey
volgt deze visie grotendeels. Een geestelijke hartstocht kan nooit alleen maar gees-
telijk zijn, stelt hij, want ‘in alle sferen van het menschelijk leven beslaat de ene helft
het geestelijke.’ En ook bij Hadewijch herkent hij die twee krachten: liefde voor
mensen en liefde voor God of Minne. Zij kan daarom volgens hem haast geen
kloosterling zijn. De eenheid met het goddelijke, die Hadewijch in haar eigen ge-
schriften nastreeft en in haar visioenen soms even bereikt, heeft de mens bij Verwey
altijd al van nature, al moet hij wel moeite doen om er dichtbij te komen. En in de
opvatting van Bierens de Haan geldt dat ook voor Dante.87

2.6 De oerwoede van de mystici

De combinatie van Dante met mystiek als die van Hadewijch vond ik, meer nog
dan in de hiervoor besproken poëzie, terug in een tot op heden onbesproken tekst-
je, dat ik in de collectie Verwey aantrof. Het betreft een onuitgegeven notitie van 4
mei 1921.88 Met behulp van die tekst meen ik niet alleen meer te kunnen zeggen

86 Cialona/Verstegen 2001, p. 736: O eeuwig Licht, slechts door Uzelf omgeven, / dat slechts Uzelf doorgrondt
en, zo doorgrond, / Uzelf bemint en toelacht, bron van leven!
87 Door hun verdeling zowel als hun samenhang, is de wereld één kosmisch geheel: één stroming opwaarts en
afwaarts, ‘één paradijs’. ‘De eros wil geen wereldontvluchting, de liefde tot God is niet kloosterlijk’, schrijft hij en
vervolgt: ‘In dit opzicht onderscheidt Dante zich van Plato, wiens eros, van de schone lichamen opklimmend tot
de zuivere Idee der schoonheid, wel de bepaalde gestalten, aan welke de eros ontstoken is, uit het oog verliest. Dat
naar Dante’s liefdebegrip de liefde de wereld der bepaaldheden insluit en daardoor zijn hartsgloed behoudt, be-
wijst de groot-menselijkheid van deze mystische denker, die door geen tijdsmeningen werd afgeleid.’ Bierens de
Haan 1921, p. 34.
88 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 2:9.
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over Albert Verweys zicht op de teksten van Dante en Hadewijch en de manier
waarop ze zich ten opzichte van elkaar verhouden, maar ook over Verweys visie op
Hadewijch en haar werk.

Als Verwey uitlegt waarom de middeleeuwen zoveel overeenkomst vertonen
met zijn eigen tijd, noemt hij met nadruk het begrip ‘hartstocht’, zoals we in Over
de liefde tot de middeleeuwen zagen. Deze hartstocht herkende hij bij Hadewijch,
maar ook bij Dante, over wie hij schreef: ‘Dante zoekt zijn grootheid nooit in pa-
thos. Hij maakt eer de indruk fijn dan forsch te zijn. Hij heeft de hartstocht van het
zelfbezit. Maar dat zelf is doordrongen van een vormdrift als zelden een mensch tot
zijn behoud werd meegegeven. In een donkere tijd, toen de hartstochten hoog gin-
gen, droeg hij, zwervende buiten zijn vaderstad, het plan mee van een reis door Hel,
Louteringsberg, en Hemel. (…) Welk een man, die, zóó jong nog, de wereld en haar
hartstochten onder zich zien kon, haar bannen en zich van haar verlossen in de ver-
beelding van een hellevaart, om daarna de rest van zijn leven voortebehouden aan
de mijmeringen van de Louteringsberg en de hymnen van het Paradijs!’89 En in zijn
college over Hadewijch zei hij: ‘De liefde tot de wetenschap – de hartstocht voor
een idee – heeft toch ook Dante aangedreven.’90

Door af te zien van alles wat haar afleidde van Minne hoopte Hadewijch te komen
tot ‘ghebruken van Minne’ en in haar visioenen bereikte zij dat soms ook even: zij
en Minne gingen dan zo in elkaar op, dat er geen onderscheid meer tussen hen be-
stond. Het hartstochtelijke verlangen naar deze eenheid noemt Hadewijch zelf ore-
woet.91 Het woord ‘oerwoede’ uit de pen van Verwey lijkt een vertaling van dit
Middelnederlandse orewoet. Ik trof het aan in de volgende ongepubliceerde tekst,
die is geschreven in de periode tussen het ontstaan van De weg van het licht en De
maker, twee bundels waarin poëzie over Hadewijch voorkomt.92 De interpunctie
heb ik uit de tekst overgenomen, de regelnummering is van mij.

De oerwoede van de mystici

Met de oerwoede van de mystici stortte hij zich in de afgrond
van de gewaarwording, in haar kolk, onder haar kolk, tot in 
het middenpunt waar binnen en buiten zich vereenigen. Hij 
wenschte de wereld omhoogtehalen uit die afgrond. Hij 

89 In Handelingen van het twaalfde Nederlandse philologen-congres,1927, p. 10.
90 Getypt dictaat van M. Bouvy, p. 37.
91 Van Mierlo noemt orewoet een ‘ongheduricheit’ die aangroeit, ‘als de drang naar het bezit der Minne, die de
ziel aanraakt, onstuimig wordt, zonder dat zij Haar bereiken kan, als de ziel niet meer luisteren wil naar Rede, die
haar leiden, voorlichten en uitrusten moet, onder de mystieke aanraking der Liefde die haar opvordert’, en ‘het
geheimzinnige woord met den brand van oorlog en strijd er in. Het woord dat de mystiek der xiiie eeuw ken-
merkt, met haar machtigen, onstuimigen drang naar de Liefde, dat in de xive uitsterft, misschien wel omdat het als
te hartstochtelijk werd gevoeld.’ Geschiedenis van de Oud- en Middelnederlandsche letterkunde, Antwerpen/
Brussel/Leuven 1928, p. 144-145.
92 Uyldert iii, p.118: ‘Ook na het afsluiten van De weg van het licht, de 11de augustus 1920, heeft het ruim een half
jaar geduurd eer hij, 25 februari 1921, de eerste verzen van de volgende cyclus (nl. De maker, AvD) schrijven zou.’
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5 wenschte haar uittespreken vol met de wielende rust, met 
de stilstaande spiraling van de chaos.

Hij kende de oerwoede van de mystici, maar ook hun zelf-bedrog.

Gij waart zo wijs en wist dat wij van schuld tot schuld
Door ’t leven gaand de zonde, ons los van het Niets-zijn moeten zoenen 

10 Toch steeg de oerwoede in u en zocht uw geest vol ongeduld
Het Niets weer te bezweren in oergrondlijke vizioenen 
En ’t Niets steeg hooger, het kwam werklijk op uw roep naar booven
Verzwolg uw geest, deed de eigen hand leven en zoen u rooven.

4 mei ’21

Deze tekst zou een schets voor een gedicht kunnen zijn, maar het kan hier ook gaan
om een drietal losse notities. Hoewel het geheel geen afgerond gedicht lijkt te zijn,
maakt de volgorde waarin alles staat de gedachte aan een eenheid, eventueel nog in
wording, plausibel. In het eerste gedeelte is geen duidelijke vorm herkenbaar, maar
de tekst bevat enjambementen, herhalingen, vertoont ritme en we treffen er beeld-
spraak en alliteratie in aan. Het derde stuk van de tekst is een duidelijk gestructu-
reerde, rijmende strofe, voorafgegaan door een losse zin, die ik als deel twee zie. 

Het gaat in deze tekst om inhoudelijke elementen als schuld, chaos, verzoenen en
bezweren; begrippen die we steeds bij Verwey tegenkomen, maar nu in combinatie
met beelden als het paradoxale ‘wielende rust’, het naar de Middeleeuwen verwij-
zende woord ‘oerwoede’, kolken en visioenen. Het zijn beelden uit het arsenaal van
mystieke schrijvers en zeker ook uit dat van Hadewijch. Reden om deze tekst nader
te bekijken. 

In eerste instantie wil ik de drie delen als losse elementen bespreken.

Deel 1 (vs. 1-6)
In het eerste deel wordt een ‘hij’ beschreven, die zo ver mogelijk in zichzelf keert, (‘de
afgrond van de gewaarwording’) met de hartstocht van een mysticus. Daarbij brengt
hij binnen- en buitenwereld met elkaar in aanraking tot hij bij de kern ervan is, waar
zij één worden. Die kern wil hij naar boven halen en uitspreken. Daarvoor gebruikt
hij de beeldspraak van de mystiek die zich onder andere kenmerkt door de vele pa-
radoxen. Dit eerste deel doet vanwege ‘het middenpunt waar binnen en buiten zich
vereenigen’ denken aan Dantes Paradiso. Volgens Verwey is het de taak van de dich-
ter de kern van het leven, door hem ‘Leven’ genoemd, uit te spreken. Dat kan door
het wezenlijke van de wereld (het Leven) omhoog te halen. Dit pleit ervoor om in de
‘hij’, die met de hartstocht van een mysticus werkt, een dichter of schrijver te zien.

Deel 2 (vs. 7)
Als we de drie delen als een eenheid zien, zou de ‘hij’ uit dit deel dezelfde kunnen zijn
als die in deel 1. Deze ‘hij’ nu kent het verlangen, maar ook het zelfbedrog van de
mystici. Spreken over ‘het’ zelfbedrog van de mystici suggereert dat het gaat om een
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vorm van zelfbedrog die kenmerkend is voor mystici in het algemeen. Ik lees het als:
‘Hij kende de oerwoede die zo kenmerkend is voor mystici, maar ook hun (daarbij
behorend) zelfbedrog’. De verteller lijkt hier over de ‘hij’ uit deel i te schrijven: bij
een mysticus horen blijkbaar zowel oerwoede als zelfbedrog. De oerwoede wordt
toegelicht in de voorafgaande regels. Mijns inziens wordt het zelfbedrog in het vol-
gend gedeelte uitgewerkt. Regel 7 lijkt een scharnierfunctie te hebben.

Deel 3 (vs. 8-13)
In deel 3 wordt niet meer in de derde persoon over iemand gesproken, maar spreekt
de dichter namens een groep (‘dat wij van schuld tot schuld (…) ons los van het Niets-
zijn’ (…)) iemand toe. Mijns inziens betekent ‘los van het Niets-zijn’ gericht zijn op
iets, bezig zijn met het aardse. Met ‘wij’ worden dezelfde ‘wij’ bedoeld als in ‘Een nieu-
we peis’: de dichters, die steeds opnieuw tot harmonie moeten komen, omdat ze zich
teveel richten op het aardse, dat in dit gedicht ‘ons los zijn van het Niets’ wordt ge-
noemd. Het Niets is daarbij de echte wereld, die achter het aardse ligt. Een verzoening
is alleen mogelijk als de mens weer toetreedt tot het Niets en zichzelf uitschakelt, wat
uiteraard niet het geval is bij een geest die vol ongeduld het Niets wil bezweren. Zo
iemand wil juist macht krijgen over het Niets en het gevolg daarvan is dan een strijd. 

Deze strijd wordt beschreven in de laatste regels van de tekst. De ‘gij’ is de verlie-
zer, want het Niets komt op en neemt bezit van hem. Zijn geest wordt overmees-
terd, hij kan niet meer tot een verzoening komen en vernietigt zichzelf. Daarbij valt
op dat het bezweren niet voor de eerste keer gebeurt: ‘weer’ staat er in de tekst en al
eerder lazen we dat de mens door het leven gaat ‘van schuld tot schuld’. Het gaat
om de herhaling van een serie gebeurtenissen, maar in dit geval heeft die tenslotte
een noodlottige afloop.

2.7 Dante 

In ‘De oerwoede van de mystici’ treffen we zowel verwijzingen naar Dante als naar
Hadewijch aan. Als Verwey in ‘De oerwoede van de mystici’ beschrijft dat de we-
reld uit de afgrond van de gewaarwording omhoog gehaald moet worden, bedoelt
hij mijns inziens dat de ervaring van ‘het wezenlijke’ bereikt moet worden om er
vorm aan te kunnen geven. Dit is een bijna onmogelijke taak voor de dichter, die
het echter probeert door middel van de verbeelding. De laatste regels van La divina
commedia luiden bij Verwey als volgt:

Verbeelding voelt haar eerzucht hier verstillen;
Maar als een wiel zonder wanken of werren,
Volgden alreeds mijn wenschen en mijn willen

Liefde die de zon drijft en de andere sterren.93

93 Cialona/Verstegen 2001, p. 736: Mijn kracht tot godsaanschouwing was vervlogen, / maar als een wiel dat
staag zijn kring beschrijft, / Zo werden mijn gevoel en wil bewogen / Door Liefde, die de zon en sterren drijft.
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De dichter stelt zich op als mysticus en gebruikt paradoxen als ‘een brandende
braambos die niet vergaat’94 en het al eerder genoemde ‘schaduwloos licht’ uit ‘De
liederen van Hadewych’. In ‘De oerwoede van de mystici’ zien we ‘wielende rust’
en ‘stilstaande spiraling’. Verwey schreef een aantal gedichten die mij verwant lij-
ken met de hier te bespreken tekst, bijvoorbeeld ‘Het kluwen van de wereld’ uit de
bundel Het lachend Raadsel uit 1935.95 In dit gedicht komen beelden voor die we in
‘Met de oerwoede van de mystici’ aantreffen; het gedicht heeft er ook inhoudelijk
verwantschap mee. Er wordt beschreven hoe de sterveling, die zich aanvankelijk
geconcentreerd heeft op het bestaande, als hij verder gaat zoeken de Eenzame
vindt, die weet dat het middelpunt van het heelal bij het hart ligt.

(…) Hij zoekt
Daarna de kluis van de Eenzame, – en hij vindt?
Een niet verdwaalde. Een man die altijd weet
Dat waar hij is ’t heelal zijn middelpunt,
Het hart zijn wijkplaats heeft.

Deze Eenzame glimlacht als hij in het doolhof dat de zoektocht van zijn bezoeker is 

(…) het punt herkent
Waarrond de dwaler ging en dat hij eert
Als ’t midden van zijn wereld, van de wereld …
Nauwlijks verstraft zich zijn gelaat, als deze,

20 De doler, hem zijn ongemeten trots
Onthult, zijn neerzien op de onnoozle zielen – 
Zo zegt hij – die zijn wijsheid nog niet delen.

De Eenzame (die verderop ‘ziener’ genoemd wordt) zegt dan enkele woorden die
‘nauw bemerkt, / Hun woning zoeken’ in de geest van de dwaler. In diens brein
ontstaat dan een ander doolhof, ‘en het middelpunt zijn juist die woorden’. Echter

(…). Uitgang is er niet,
Want telkens lokken hem die woorden weer,
Die als een plein van vreemde fabel glanzen
Tussen ’t gewirwar. Uitgang is er niet,
Totdat die kranke komt bij de eigen kluis, 
Nederig en gebroken, en verhaalt
Nu ’t nieuwe dwalen. En dan wijst hem stil
De ziener, die nu groot schijnt en niet lacht,
Eerst naar de sterren en dan naar het hart
En leert hem ’t kluwen van de wereld zien.

Ook in dit gedicht is het zoeken naar de kern, het middelpunt, van belang voor de
trotse dwaler; de ziener staat hem daarin bij met zijn wijsheid. 

94 Verwey noemde een van zijn dichtbundels Het brandende braambos. Amsterdam 1899.
95 In O.D.II, p. 473-474.
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2.8 Nietzsche

Het is denkbaar dat Verwey bij het einde van ‘De oerwoede van de mystici’ aan
Nietzsche heeft gedacht. In 1935 noteerde Verwey:96 ‘Als men de Duitsche litera-
tuur van 1890 tot heden bestudeert, stoot men telkens op Nietzsche. De kenmer-
ken zijn: uitverkorenheids-gevoel en een wanhopige poging de zekerheid van een
innerlijke eenheid te bereiken zonder het grootse te verliezen van innerlijke gebro-
kenheid. Ook daar is die poging gericht op de werkelijke mens en de werkelijke sa-
menleving.’ In 1936 schreef Verwey: ‘Het lijden aan de wereld dat in de 19de eeuw
Nietzsche krankzinnig maakte, is een duidelijk element geworden in tal van late-
ren, heeft ondergangsgedachten gekweekt, heeft tobberijen verwekt en moedeloos-
heden doen woekeren, gifplanten in wier rook tegenwoordig een hele beschaafde
mensheid zwelgt.’97 Het was een mentaliteit waar hij zich in datzelfde stuk heftig
tegen verzette: ‘De verzekerdheid dat wij een nieuwe, misschien een grote tijd tege-
moet gaan, moet als een natuurlijke eis van zelfbehoud en gezondheid iedere ande-
re gestemdheid afwijzen.’

Een andere, ongedateerde aantekening luidt: ‘De indrukwekkendheid waarmee
Nietzsche spreekt, wekt de gevolgtrekking dat hij zijn gedachten voor onweerleg-
baar hield, maar hij zou met verwoedheid de veronderstelling hebben afgewezen
dat hij ze niet weerleggen kon.’98 In deze aantekening, die het karakter van een
woordspelletje lijkt te hebben, valt het woord ‘verwoedheid’ op, dat misschien wat
gekunsteld over zou komen, als er niet dezelfde hartstocht als die van oerwoede en
orewoet mee bedoeld zou zijn. Maar het sterkst doet ‘De oerwoede van de mystici’
denken aan het gedicht ‘Friedrich Nietzsche’ uit 1908, dat eveneens sterke overeen-
komst vertoont met het hiervoor genoemde ‘Het kluwen van de wereld’.99 In dit
gedicht ervaart Nietzsche in zijn ‘waanzin-dal’ zijn onmacht, als hij moet kiezen
tussen aardse macht en broederliefde van Christus. Tenslotte kiest hij niet: (…) ‘de
maten / van goed en kwaad bewogen angstiglijk / In u. Gij stierft zacht en verlang-
stiglijk.’

Mogelijk signaleert Verwey hier bij Nietzsche hetzelfde wat in ‘De oerwoede
van de mystici’ naar de ondergang leidt. ‘Deed eigen hand leven (…) u rooven’ zou
kunnen duiden op het tragisch levenseinde van Nietzsche.100

Belangrijker dan de vraag of Verwey hier werkelijk aan Nietzsche dacht, is even-
wel het feit dat in ‘De oerwoede van de mysticus’ twee ‘type’ dichters/denkers die

96 Custers 1995, p. 474.
97 ‘Het Lijden aan de Tijd. Antwoord op een vraag van de Kouter-redactie’. In: Het Kouter 1ste jaargang, 1936.
p. 339-348.
98 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 30:6.
99 In Het blank heelal. Ook in O.D.I., p. 625.
100 Cfr. G. Brom, Romantiek en katholicisme in Nederland, II. Groningen/Den Haag 1926, p. 250: ‘Is Multatu-
li, die schreef: “Wij allen zijn min of meer krankzinnig”, werkelik als een hersenlijder te beschouwen, dan is dit
zijn ziekte, zijn zonde, dat hij zich aan de Meester vergreep. Zijn leven was een Lucifertragedie. Vóór Nietzsche
riep hij (in) 1873: “O, ’t prachtig evangelie van den hoogmoed! Dàt wil ik blijven verkondigen.” Alleen lasterde
hij – in tegenstelling met de verschrikkelik consequente Nietzsche, die de Man van Smarten om zijn nederigheid
verwenste –, dat Jezus ook hoogmoedig was geweest.’ 
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zich als mysticus gedragen, naast of tegenover elkaar gesteld worden. Aan de ene
kant staat de hartstochtelijke zoeker die schouwt in het middelpunt van alles en
daar de diepste waarheid ziet: het Leven, dat hij probeert te verwoorden. Aan de
andere kant staat de dichter met een geperverteerde hartstocht die het Niets wil ‘be-
zweren in oergrondelijke vizioenen’ en daaraan ten onder gaat.

Als het hier gaat om een tekst die als één geheel bedoeld is, spiegelen de dichters
uit de eerste en de derde strofe elkaar.

2.9 Hadewijch

In haar mystiek zoekt Hadewijch één te worden met de Ander, die buiten haar staat
en die zij dikwijls ‘Minne’ noemt. Ik vond een losse, zeer vrije vertaling van een ge-
deelte van Hadewijchs veertiende visioen (vs. 145-155), tussen Verweys collegeaan-
tekeningen.101 De tekst geef ik hieronder weer: de onderstrepingen erin zijn van
Verwey.

Zo ben ik eens 3 dagen en evenveel nachten opgenomen geweest in de geest in het aange-
zicht van ons lief en ook dikwijls [ben ik] even lang buiten de geest geweest verloren voor
alle mensen en één met hem; te weten hoe hij daar met zich zelf omgaat gaat alles te boven
wat men van hem krijgen kan omdat men dan niet minder is dan hijzelf. 

In deze vertaling is bij de beweging ‘inden gheeste’ en ‘uten gheeste’ gelijktijdigheid
van die bewegingen niet is uitgesloten, evenals in de boekvertaling van deze passa-
ge. In Hadewijchs eigen werk betreft het echter steeds op elkaar volgende mystieke
fasen, zoals we in de (beschrijving van de) visioenen kunnen zien, terwijl het bij
Dantes paradijsbeschrijving juist om de combinatie van bewegingen naar binnen en
buiten gaat. Dat wordt het duidelijkst in Verweys gedicht Dante:102

Dante

Hij had het snelle en scherpe woord, het zachte
Gebaren en het majestatisch schrijden.
Liefde en bewondring, haten en verachten
Wisselden in zijn hart als vreugd en lijden.

Zij waren ’t zelfde: één ziel in haar bewegen,
Nu door de zinnen buitenwaarts getogen,
Dan inwaarts gaande en denkende opgestegen
In sferen die hij zag met binnen-ogen.

(…)

101 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collectie, hs. xli a9:18-25. In de vertaling die hij in
1917/1922 het licht liet zien, staat het volgende: ‘Ik heb eens drie dagen en even zoovele nachten in geestvervoe-
ring gelegen in het aangezicht van onze minnaar, en dikwijls heeft dat zoolang geduurd, en ook dikwijls even lang
buiten de geest mijzelf en alle menschen ontzonken in gemeenschap met hem en wetende hoe hij met zichzelf ver-
keert: dat gaat alles te boven wat men van hem hebben mag, en wat hij ons zelf bewerken mag buiten de geest in
hem te zijn.’
102 In O.D.II, p. 673. 
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Het is mogelijk dat Verwey gedacht heeft dat het in feite toch om hetzelfde ging bij
Dante en Hadewijch. 

Het woord ‘oerwoede’ in het hierboven besproken gedicht, refereert aan Hade-
wijchs woord orewoet. 

In ‘De liederen van Hadewych’ stelt de dichter: ‘Maat en rijm van het ridderlijk
minnelied, / Het lentelijk spel van de liefde / Op veld en in bogaard / Of tussen de
hagen / Kadert en doorgeurt vizioen en afgrond’. De combinatie ‘vizioen en af-
grond’ komt dicht bij ‘de afgrond van de gewaarwording’ (vs. 1-2) en de ‘oergron-
delijke vizioenen’ (vs. 11) uit het hierboven besproken gedicht.

‘De oerwoede van de mystici’ gaat over de dichters en denkers die zich als mysti-
cus gedragen. Om die dichters te beschrijven gebruikt Verwey beelden die hij zo-
wel bij Hadewijch als bij Dante aantrof. Het bijzondere van de tekst is dat de eerste
dichter schouwt in een wereld die hij als de ware ziet, maar hij zoekt er niet één mee
te worden: hij wil alleen maar ‘haar uitspreken’. Dat betekent mijns inziens hetzelf-
de als: ‘Hij wenste de wereld omhoogtehalen uit die afgrond’. Dat is wat Verwey
zelf ook wilde en hij gebruikte daarbij zowel beelden van Hadewijch als uit La di-
vina commedia, om dat te beschrijven. De tweede dichter gaat verder en probeert
wat hij schouwt ook in zijn macht te krijgen. Dat leidt tenslotte tot zijn ondergang.

2.10 Samenvatting

Verwey heeft in zijn poëzie vaak verwezen naar beelden uit Dantes La divina com-
media. Dat deed hij ook in zijn gedichten over Hadewijch en tijdens zijn colleges
over haar. 

Bij Hadewijch zowel als bij Dante signaleerde hij hartstocht als aanleiding tot
hun geschriften. Die hartstocht bewonderde hij hogelijk. Hij belichtte van beiden
de werken vooral vanuit hun dichterschap. Ook meende hij in de bouw van de vi-
sioenen van Hadewijch overeenkomsten te zien met de manier waarop Dante zijn
visionaire weg beschreef. Het gaat daarbij met name om de betekenis van de ver-
schillende werelden en het middelpunt daarvan. Daarnaast spelen de draaiende be-
wegingen van kringen, kolken en wielen een rol. Verwey lijkt voorbij te gaan aan
het feit dat het om verschillende bewegingen gaat. Bij Dante vinden de bewegingen
van sferen en cirkels tegelijk plaats, maar in Hadewijchs geschriften is dat niet altijd
het geval: de bewegingen ‘inden geest’ en ‘uten geest’ volgen elkaar op. 

In de tekst ‘De oerwoede van de mystici’ gebruikt Verwey zowel beelden van
Hadewijch als van Dante, maar die beelden gebruikt hij in een door hemzelf daar-
aan gegeven context, waarbij de passie van een dichter/denker wordt vergeleken
met de oerwoede van een mysticus. 
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3 De lijnen komen samen

3.1 Inleiding

In zijn studie over romantiek en katholicisme in Nederland noemde G. Brom in
1926 Hadewijch ‘de vuurziel waarmee Kalff alle geleerden en Verwey alle kunste-
naars boeien zou’.103 Daarmee stelde hij impliciet dat de geschriften van Hadewijch
op twee manieren gelezen konden worden. Wat wilde hij daarmee duidelijk ma-
ken? Richtte Verwey zich met zijn geschriften over Hadewijch inderdaad vooral
tot de kunstenaars? En bleef Broms karakterisering ook na 1926, de periode van
Verweys hoogleraarschap, van kracht? 

Albert Verwey begon over Hadewijch te schrijven in 1917, in de tijd die L. Custers
beschrijft als de tweede periode van zijn letterkundige ontwikkeling. De periode
van de Beweging van Tachtig lag achter hem; hij schreef nu vanuit een visie waarbij
het Spinozistische getinte begrip ‘Leven’ centraal stond. Dit ‘Leven’ was voor Ver-
wey de goddelijke kern, die in alle stoffelijke en onstoffelijke zaken aanwezig was
en waardoor de mens in verbinding kon komen met het eeuwige en onvergankelij-
ke goddelijke in (niet: boven) de natuur. 

Het ging niet langer om het verwoorden van zintuigelijk waarneembare schoon-
heid; de dichter moest in taal de zichtbare werkelijkheid transformeren tot vormen
waarin het ‘Leven’ zich zou kunnen openbaren. Daarvoor moest hij, zoals iedere
kunstenaar, beschikken over het vermogen van de ‘verbeelding’, die in Verweys
poëtica de plaats ging innemen van het ‘gevoel’.104

De strijd die de Tachtigers hadden gevoerd tegen de retoriek van voorgangers en
tijdgenoten zag Verwey in deze periode als onderdeel van een groter geheel, als
uiting van een nieuwe geest die het hele Nederlandse culturele leven na 1880 had
doortrokken. Hij beklemtoonde herhaaldelijk het religieuze karakter van die be-
weging, waarbij het traditionele christendom was vervangen door de verheerlijking
van het ‘Leven’ en hij benadrukte in de kunst de overgang van verstarring naar be-
weging, van traditie naar nieuwe inzichten en van onechtheid naar echtheid en eer-
lijkheid. Verwey meende dat deze verandering ook een bovennationaal, Europees
karakter had, waarvoor al lijnen waren uitgezet door bijvoorbeeld Spinoza, Goe-
the, Rousseau, de denkers van de Franse revolutie, Shelley en vanuit de Nederland-
se traditie onder andere door Vondel en Potgieter.105

In deze periode heeft Albert Verwey met grote waardering en bewondering over
Hadewijch geschreven. In 1917, na een voor hem persoonlijk moeilijke tijd, stelde

103 Brom 1926, deel ii, p. 144. In het Personenregister (deel ii, p. 405) wordt voor deze opmerking abusievelijk
verwezen naar deel i. In dit werk noemde Brom, zelfs in het uitvoerige aan mystiek gewijde gedeelte, Hadewijch
verder niet meer. Van Mierlo kreeg helemaal geen plaats in deze studie. 
104 Custers 2005, vooral p. 329-330.
105 Custers 1995, p. 110-113. 
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hij bovendien dat hij mede door haar geschriften teruggebracht was naar ’het peil
van die rust waarop het ware zelfbezit eerst mogelijk wordt.’106 En ook in de door
Custers zo genoemde derde periode van zijn letterkundige ontwikkeling, die van
zijn professoraat, besteedde Verwey aandacht aan Hadewijchs werk in zijn colleges
en kritieken. 

Toen Albert Verwey kennis maakte met het werk van Hadewijch, was daar nog
weinig onderzoek naar gedaan. Over de historische Hadewijch was niet meer be-
kend dan uit haar geschriften gedestilleerd kon worden. Die werden bekeken van-
uit theologie, filologie, psychiatrie, parapsychologie en verschillende esoterische
bewegingen die in de vorige eeuwwende populair waren. Men beschouwde ze als
ketterse teksten, als geschriften van een non die in de wereldse liefde teleurgesteld
was, of als het verslag van diep doorleefde mystieke ervaringen. Volgens Verwey
was G. Kalff de eerste die de waarde van de teksten inzag, al betekende dat voor
hem niet dat Kalff Hadewijchs werk ook echt helemaal begreep. 

In de kunst uit die tijd wordt Hadewijch nauwelijks genoemd, maar wel kan men
er beschrijvingen aantreffen van vrouwen die verschillende, in de wetenschap ook
aan Hadewijch toegeschreven eigenschappen bezitten. Een aantal daarvan dateert
echter van na 1920 en zou geïnspireerd kunnen zijn door de gedichten die juist Ver-
wey aan Hadewijch wijdde.

Tijdens de eerste wereldoorlog verliepen de culturele contacten tussen Neder-
land en Vlaanderen vaak moeizaam. Daarom was het werk van J. van Mierlo in Ne-
derland niet erg bekend; uit Verweys correspondentie blijkt bijvoorbeeld dat het
lang duurde voordat hij de poëzie van Hadewijch in de eerste versie van Van Mier-
lo in bezit kreeg. In 1921 zocht Verwey hem echter op in zijn klooster in Drongen,
vermoedelijk om te praten over een boekuitgave van zijn vertaling van Hadewijchs
visioenen, die in 1917 in De Beweging verschenen was. De ontmoeting maakte gro-
te indruk op Verwey. Van Mierlo was volgens hem de eerste die Hadewijchs gees-
tesgesteldheid echt helemaal begreep. Hij bedoelde daarmee dat Van Mierlo Hade-
wijch niet alleen als mystica, maar ook als dichteres op de juiste manier kon
karakteriseren. De invloed van Van Mierlo loopt vanaf 1924107 als een rode draad
door het werk van Verwey over Hadewijch. 

Verwey werkte met de teksten van Hadewijch in zijn hoedanigheid als criticus,
vertaler en hoogleraar. Hij bestudeerde Hadewijch vanuit verschillende weten-
schappelijke disciplines, maar was daarbij vooral geboeid door de dichteres die zij
was; dit is wat Brom bedoeld moet hebben. Voor Verwey was alle werk van Hade-
wijch poëzie en daarom moest alles wat zij geschreven had ook als poëzie gelezen
worden. De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie wordt bepaald door

106 De componist, literator en classicus Alphons Diepenbrock beval in 1892 de lectuur van Ruusbroec aan als
middel tegen depressiviteit. Leijnse 1995, p. 238. Zie ook Nissen 2008, p. 10.
107 Recensie over Van Mierlo, 1924.
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zijn visie op Hadewijchs dichterschap en haar mystiek. Dat vinden we terug in zijn
gedichten over Hadewijch, zijn proza waarbij de door hem geconstateerde ver-
wantschap tussen Hadewijchs werk en dat van Dante een aparte plaats inneemt en
zijn contact met Van Mierlo. Hierna worden deze punten toegelicht.

3.2 Welk een ketter is die vrouw geweest!

Albert Verwey kende de geschriften van Hadewijch lang voordat hij over haar ging
schrijven. Hij had na de dood van Joh. van Vloten (1883) namelijk diens uitgaven
van haar werk door Heremans/Ledeganck en Vercoullie in bezit gekregen en ont-
ving in 1907 Liederen van Hadewych door J. Snellen ter recensie. Hij las de disser-
tatie geboeid, zonder er echter een bespreking aan te wijden,108 maar mogelijk werd
hij door deze studie geïnspireerd voor zijn gedicht ‘Een nieuwe peis’. 

Zo’n tien jaar later ging hij Hadewijchs visioenen vertalen. Verwey oudst be-
waarde uitspraak over Hadewijch stamt ook uit die tijd: in een brief uit 1917 aan de
Duitse vertaalster Hilda Telschow vergeleek hij Hadewijch met Mechtild van
Maagdenburg, maar stelde dat Hadewijch ‘grooter en ongewoner’ was en eindigde
met de uitroep: ‘Welk een ketter is die vrouw geweest!’ Zo karakteriseerde Verwey
Hadewijch in een tijd waarin zij veelal als een moeilijk te plaatsen, enigszins dubi-
euze figuur werd gezien. Een ketter was voor Verwey iemand die binnen zijn eigen
geloof strijdbaar is, grenzen verkent (maar niet per definitie overschrijdt) en be-
paalde theorieën aanvecht. ‘Ketters zijn altijd ware gelovigen’, schreef hij in Eenza-
me volzinnen109 en hij noemde Hadewijch dan ook ketter uit bewondering voor de
hartstochtelijke strijdbaarheid die hij in haar geschriften, op hoog niveau ver-
woord, aantrof en niet om haar eventuele anti-kerkelijke houding. 

Eenzelfde benadering blijkt uit Verweys inleiding bij de boekversie van De vi-
zioenen van Hadewych uit 1922: ‘De vraag of al haar uitingen overeenkomstig de
kerkleer zijn (…) wordt minder belangrijk als wij ons haar tirannische aard en de
waarschijnlijkheid van haar leven buiten de kloosterlijke tucht te binnen brengen.
Naturen als de hare, indien niet door dwang weerhouden, zijn zelf vorm en geven
zelf voorschrift.’ En: ‘Vromen als deze waren niet in de eerste plaats kerkelijk. (…)
Niet alsof zij bedoelden van de kerkleer af te wijken – het tegendeel was misschien
waar – maar zij vertoefden in een wereld van voelen en denken waartoe de leer als
begrip geen toegang had, waarin alleen een persoonlijke ervaring, de onmiddellijke
gemeenschap met het goddelijke zich gelden deed.’ Voor Verwey was de vraag naar
Hadewijchs orthodoxie, ook met betrekking tot de visioenen, niet van betekenis.
‘Een temperament als geen tweede en een kunstenares als weinigen,’ daar ging het
om. 

108 Volgens zijn dochter Mea. In Albert Verwey, Keuze uit het proza van zijn hoogleraarstijd (1925-1935).
Verzameld en ingeleid door dr. M. Nijland-Verwey. Zwolle 1957, p. 67.
109 In Verzameld Proza VIII, Amsterdam 1923, p. 45.
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Van Mierlo probeerde het hier geciteerde te weerleggen. Op 30 januari 1922 had
hij in een brief aan Verwey naar aanleiding van de De vizioenen van Hadewych ge-
schreven: ‘’t Spreekt van zelf dat Roomsch-katholieken geheel vrij staan tegenover
zulke Visioenen. Niemand is verplicht er iets van te gelooven’ en die opmerking liet
Verwey ruimte voor een eigen interpretatie. Maar Van Mierlo had geschreven over
de status van de visioenen binnen het rooms-katholiek geloof en niet naar aanlei-
ding van Hadewijchs katholieke integriteit. ‘Wij kunnen moeilijk begrijpen hoe
men kan schrijven dat “vromen als zij wel niet in de eerste plaats kerkelijk zijn ge-
weest”. Dit komt uit een gansch verkeerde opvatting van de katholieke Kerk. (…)
Hadewijch, zoowel als Gezelle heeft niets anders dan haar volste katholiek ge-
moedsleven uitgedrukt,’ schreef hij in de recensie die hij later aan de vertaling wijd-
de. Verwey zou zich van toen af in zijn verdere werk met Hadewijchs geschriften
op dit punt steeds op de theorieën van Van Mierlo baseren. Zo stelde hij in zijn col-
leges van 1925 dat Hadewijch moeilijk te begrijpen was, omdat zij direct vanuit
haar gevoel schreef en niet vanuit een van tevoren uitgedacht systeem, maar daar-
mee plaatste zij zich niet buiten de kerk. De middeleeuwen brachten wel ketters
maar geen ongelovigen voort.110 Het epitheton ‘ketter’ gebruikte hij hier opnieuw
in de eerdergenoemde betekenis, maar nu voegde hij er expliciet aan toe dat dit niet
betekende dat Hadewijch binnen de (middeleeuwse) kerk als een per definitie ont-
spoorde gelovige beschouwd moest worden. Zij was een kunstenares en had zo
haar eigen manier om de dingen vorm te geven. 

Ook in 1934, in zijn artikel over de dissertatie van M. van der Zeyde – zijn enige
recensie waarin de kwestie van Hadewijchs orthodoxie aan de orde komt – volgde
Verwey Van Mierlo: ‘(…) deze aanduiding: dat Hadewijch in Jezus minder de his-
torische dan de geestelijke figuur gezien heeft, dat zij de zonde, en dus ook de ver-
lossing, dat zij de menschwording van Jezus en ook Maria niet anders dan in ver-
houding tot de Minne kent, dat, en zooveel meer, spreekt niet alleen vanzelf, maar
het is ook uit Van Mierlo’s simpele bepalingen gemakkelijk af te leiden.’ 

Deze houding is vanaf 1922 kenmerkend voor elke hoedanigheid van waaruit
Verwey over Hadewijch schreef. 

3.3 Verweys poëzie over Hadewijch 

Albert Verwey was maar ten dele geïnteresseerd in Hadewijchs mystiek. In de vi-
sioenen van Hadewijch komen steeds de volgende fases terug: van hevig verlangen
(‘orewoet’) naar opgenomen worden ‘inden gheeste’, opgenomen worden ‘uten
gheeste’ naar terug komen in zichzelf (‘ic quam weder’). Het ging Verwey om het
inzicht dat bij het ‘inden gheeste’-zijn gewonnen werd: aan de daarop volgende ex-
tase bij het ‘uten gheeste’-zijn besteedde hij weinig aandacht. Dat wil niet zeggen
dat Verwey die voorlaatste fase niet had opgemerkt. In een losse notitie vond ik

110 Dictaat van M. Bouvy, p. 38.
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naar aanleiding van Hadewijchs visioenen dat het hier ‘eigenlijk het verhaal van de
geestverrukkingen’ betreft.111 Zelf richtte hij zich vooral op Hadewijch als de dich-
teres/zieneres, die het wezen van de dingen ‘inden gheeste’ doorschouwde en kon
benoemen. Daarin zag hij haar grootheid en meende hij een dichteres te ontmoeten
met in feite dezelfde opvattingen over de taak van de dichter als hijzelf: het benoe-
men van het ware leven, dat achter het waarneembare alledaagse ligt.

Een dergelijke opvatting van dichterschap leidt tot de vraag in hoeverre voor
Verwey de dichter ook een mysticus was. In zijn gedicht ‘Natuur en Verbeelding’
noemt hij hem enerzijds mysticus omdat hij maatvol en zingend de Verborgene in
beeld zoekt te brengen, maar anderzijds ook weer niet, want hij zoekt die Verbor-
gene zelf niet, maar houdt zich uitsluitend bezig met diens beeld en het verbeelden
ervan. Verweys poëzie gaat dikwijls over mysterieuze dichters en zangers. Drie ge-
dichten van hem zijn aantoonbaar door Hadewijch geïnspireerd; in een vierde ge-
dicht, ‘Zielsdrang’, wordt zijdelings naar haar verwezen.

In ‘Een nieuwe peis’ wordt Hadewijch niet genoemd, maar de verhaallijn van dit
gedicht loopt voor een belangrijk gedeelte parallel met die van het zeventiende
strofische gedicht van Hadewijch; de opbouw van de droom van de dichter ver-
loopt volgens hetzelfde patroon als Hadewijchs visioenen en de door Verwey ge-
bruikte terminologie in dit gedicht lijkt een aantal keren te corresponderen met die
van het vijftiende mengeldicht van Hadewijch. De dichter beschrijft hoe hij, door-
dat hij heeft kunnen schouwen in een nieuwe wereld, een nieuwe vrede gevonden
heeft, die hij met ‘een nieuwe tucht’ vorm kan geven. 

Verwey schreef dit gedicht in 1908. Kort daarvoor had hij de dissertatie van Joh.
Snellen over Hadewijchs strofische gedichten gelezen en zich diepgaand bezigge-
houden met het werk van E. Potgieter. Voor dit gedicht werd Verwey dan ook be-
halve door Hadewijch, geïnspireerd door uitspraken van Potgieter: ‘Geloof in uw
levensdroom’ en ‘spaar uzelven de Tucht niet’. Met die levensdroom bedoelde Ver-
wey het ideaal van de dichters om het onzegbare Leven te kunnen verwoorden. Met
de ‘nieuwe tucht’ bedoelde hij de discipline die de nieuwe dichters van zijn tijd
moesten opbrengen om ervoor te zorgen dat zij zich met hun gedichten ver van ‘de
kunst van anarchie en ontbinding’ hielden en zich richtten op de manifestatie van
de centrale kracht, het Leven.

In ‘De konflikten van Hadewych’ en ‘De liederen van Hadewych’ komen we iets
meer van Verweys visie op de dichteres Hadewijch te weten. In deze gedichten gaat
het echter nauwelijks om de historische Hadewijch. Verwey had Van Mierlo nog
niet ontmoet en hij hield zich niet bezig met de betekenis die Hadewijchs mystiek
en haar visioenen binnen het geloof hadden. Hij richtte zich op de dichteres die zij
was, en beschreef in zijn eigen termen haar verlangen ‘geen schoner droom dan 
’t Al te zijn’ en haar poging ‘het schaduwloos Licht’ te verbeelden of ‘het bovenzin-
lijke in zin (te) bepeinzen’. Bij het eerste gaat het om het verlangen naar wat in de

111 Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. xli a 38:8.
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woorden van de historische Hadewijch ‘ghebruken’ heet: het totaal in elkaar op-
gaan van God of Minne enerzijds en de mens anderzijds, zonder dat daarbij het on-
derscheid tussen God en de mens blijft bestaan: het ‘uten gheeste’ zijn. Dat verlan-
gen meende Verwey, was niet reëel, omdat het goddelijke, dat hij ‘het Al’ noemt,
zich weerspiegelt in alles en iedereen in de natuur. De mens is deel van dat Al, waar-
bij het hem per definitie onmogelijk is het mens-zijn achter zich laten. Bij de histo-
rische Hadewijch echter ging het wel degelijk om een reëel verlangen, omdat in
haar leer God en mens van elkaar losstaande wezens zijn. In het zevende visioen
bijvoorbeeld wordt dat duidelijk geformuleerd (cursiveringen in de tekst van mij
AvD):

Jc begherde mijns liefs te vollen te ghebrukene ende te bekinnene ende te ghesmakene in
allen uollen ghereke: Sine menscheit ghebrukeleke mitter miere. Ende de mine daer in te
ghestane ende starc te wesene in onghebrekelecheiden te valne dat ic hem weder dat on-
ghebrekeleke ghenoech ware Suuer ende enech ende in allen te vollen ghereke ghenoech te
doghene in elker doghet. Ende daer toe woudic van binnen dat hi mi met siere godheit in
eneghe gheeste ghenoech ende al ware dat hi es, sonder ontbliuen.

De onvervulbaarheid van het eerste verlangen maakte Hadewijch voor Verwey tot
een tragische figuur. In haar poging ‘het bovenzinnelijke in zin te bepeinzen’ slaag-
de zij echter door het onbenoembare in ritme en klank vorm te geven. In het be-
schrijven van haar God en het uitdrukken van het onzegbare is Hadewijch volgens
Verwey dan ook uitgegroeid tot een kunstenares op het hoogste niveau. In beide
gedichten, anders dan in zijn proza, krijgt de lezer een beeld van Hadewijch waarin
zij tot een dichteres/zangeres van mythologische proporties lijkt te zijn uitge-
groeid.

In ‘De konflikten van Hadewych’ herkende Th. Weevers de zo door hem ge-
noemde asymmetrische troubadourstrofe, die hij kenmerkend vond voor het werk
van Hadewijch. Maar meer dan vanwege de vorm van de strofen, lijkt het gedicht
op werk van de historische Hadewijch door de verwijzingen naar zinnen en beel-
den uit haar werk. De Hadewijch van Verwey verschilt hier niet alleen van de his-
torische Hadewijch door haar zoektocht naar het Al, de Ene, die zich in dit ge-
dicht, anders dan God bij de historische Hadewijch, aan iedereen schenkt. Maar
ook Verweys visie op de verhouding van Hadewijch tot Lucifer is hier anders dan
die van de Hadewijch uit haar eigen geschriften. Verwey beschrijft Lucifer als een
vorst die omwille van zijn gevolg ‘de orelog aanvaardde met zijn leenheer, niet ge-
dreven door haat, maar liefde en vrijheid.’ En Hadewijch lijkt op hem, want ook
zij vecht voor haar mensen en had de door God gedoemden zo lief dat zij ‘hen toch
zalig woudt op doen staan in ’t eeuwig leven.’ Verwey zag Lucifer, in de traditie
van Milton en Shelley, als een tragische held en niet, zoals de middeleeuwers, als
een verachtelijke schurk. Bij Hadewijch beschouwt de ‘ik’-figuur zich als een zon-
daar, een Lucifer in de middeleeuwse betekenis van het woord, omdat zij tegen
Gods besluiten in opstand is gekomen, al wordt zij in tegenstelling tot Lucifer, niet
gestraft. 
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De laatste twee zinnen van het gedicht ‘Gedachteloos heb ik in ’t licht geblikt, /
gedachtenloos heb ik van ’t licht gezongen’ zijn mogelijk geïnspireerd door J. Snel-
len, die schreef: De ‘… minne is de liefde tot God, het vurig verlangen naar het op-
gaan in den Oneindige, naar het schouwen in het “grondelooze licht”, waarvoor de
englen naar Vondels heerlijk woord zich “met vleuglen d’oogen decken.” Niet al-
zoo de mysticus der middeleeuwen. Zijn verbeelding doet hem aan de mogelijkheid
van God te zien niet wanhopen; “de reinen van hart zullen God zien”, is voor hem
geen zinnebeeld (…).’112

In ‘De liederen van Hadewych’ gaat het uitsluitend om de geniale dichteres Ha-
dewijch die in staat is het onbenoembare te verwoorden. De ‘engelen met serafijne
veder’ uit Vondels Lucifer kunnen het niet, maar Hadewijch geeft antwoord op de
vraag naar God: ‘Wie is het? Noemt, beschrijft ons Hem.’ Het gedicht heeft de
vorm van een ingewikkelde raamvertelling, waarin een beeld van Hadewijch wordt
gegeven die een beeld van God (‘het Al’; het ‘Ondenkbare’) geeft: zij zit als een zin-
gende, witte vogel aan het begin van een cultuur van eeuwen her, stelt de dichter.
Dan introduceert hij haar en haar verlangen ‘het bovenzinlijke in zin te bepeinzen’.
Het midden van het gedicht bestaat vervolgens uit 13 regels waarin het proces van
desolate eenzaamheid zonder Minne tot aan het thuiskomen in de armen van Min-
ne, beschreven wordt, gebaseerd op terminologie van Hadewijch zelf. In het ver-
volg toont de dichter hoe de beschrijving van dit proces in de vorm van een ridder-
lijk minnelied tenslotte ook de ware verschijning van Hadewijch wordt. 

Door haar schallende strofen, 
Door de wisslende regel-maat, 
Door de reiende en beurtende rijmendans, 
Stroomt op haar stem en haar bloedslag
De door woord noch denking benaderde 
Lichaamgeworden 
Minne, de god-mens. 
Deze verbeelding, 
De natuurlijke, 
Bevat al het bovennatuurlijk onmooglijke 
Zichtbaar en blijvend, 
Deze is de ware verschijning van Hadewych, 
De vrouw die van Minne zong. 

Het gedicht rijmt niet en heeft onregelmatige strofen: Verwey heeft geen poging
gedaan in die zin iets van de traditionele vorm van Hadewijchs geschriften over te
nemen. 

In ‘De konflikten van Hadewych’ en ‘De liederen van Hadewych’ laat Verwey
de historische Hadewijch achter zich en gebruikt het beeld van haar als schrijfster
om vorm te geven aan zijn eigen visie op het dichterschap.

112 Snellen 1907, p. vii.
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3.4 Verweys proza over Hadewijch 

Cohen beschreef in 1929, dat Dante Divina commedia gelezen kon worden vanuit
een katholieke, protestante, ethische, neutrale of fantastische benadering. Dat gold
mutatis mutandis ook voor de geschriften van Hadewijch. Uit de chaotische hoe-
veelheid theorieën die aan het begin van de vorige eeuw rond persoon en werk van
Hadewijch bestonden, moest Verwey een eigen invalshoek kiezen. Hij koos, ook
in zijn proza, voor een benadering van Hadewijch als dichteres. Haar werk voldeed
aan alle eisen waaraan een dichter volgens Verwey moest voldoen en vanuit die op-
tiek las hij haar niet alleen, maar vertaalde hij ook haar visioenen en schreef hij zijn
recensies. Ook in zijn colleges benaderde Verwey Hadewijch primair als dichteres. 

In zijn recensie over de studie van Van Mierlo uit 1924 beschreef hij hoe de ge-
schriften van Hadewijch volgens hem gelezen moesten worden. Daarbij onderscheid-
de hij drie stappen. Bij de eerste neemt de lezer kennis van wat er letterlijk staat, bij de
tweede stap verdiept hij zich in achtergrond, cultuur en genre (het werk van de ‘we-
tenschapper’) en in de laatste fase leest hij met de kennis en intuïtie van de dichter.

De ontmoeting met Van Mierlo maakte Verwey duidelijk hoe de benadering van
Hadewijchs geschriften er bij de tweede stap uit moest zien. De cultuur waaruit
Hadewijch kwam, was die van het middeleeuws katholicisme en vroeg om een
theologische benadering, waarbij aandacht moest worden geschonken aan kerkhis-
torie, dogmatiek en mystiek. Vanaf die ontmoeting vinden we deze benaderings-
wijze ook terug in Verweys geschriften, om te beginnen in zijn recensies. De eerste,
naar aanleiding van de vertaling van F. Huebner in 1917, dateert van voor de ont-
moeting met Van Mierlo en was nauwelijks meer dan een aankondiging van zijn
eigen vertaling, met weinig ideeën over Hadewijch of de kwaliteit van haar werk,
maar in 1924 schreef Verwey: ‘De waarde van Hadewijch, als die van welke dichter
ook, ligt niet in de soort van haar denkbeelden en beelden. Iedere begijn kon ze met
haar deelen. Maar ze ligt in haar beleeven en uitdrukken.’113 Die gedachte ontleende
hij mogelijk aan Van Mierlo, die in 1910 over Hadewijch schreef: ‘Hoe diep zij de
dichterlijkheid harer beelden gevoelde, kan blijken uit den schroomvollen ernst die
haar kenteekent, wanneer men deze beelden en visioenen vergelijkt met de beelden
en visioenen van zoovele harer tijdgenooten, die niet zelden lachwekkend, of sma-
keloos of kinderachtig zijn.’114 Zowel Verwey als Van Mierlo meenden dat de wer-
ken van Hadewijch waardevoller werden door de vorm ervan. Van Mierlo bedoel-
de echter dat binnen de mystieke katholieke traditie nogal wat niveauverschil was
tussen de verschillende schrijvers, maar Verwey meende dat het bij Hadewijch in
feite niet om de katholieke traditie ging. Vanaf 1924 ging hij meer aandacht beste-
den aan Van Mierlo’s visie op Hadewijchs mystiek, maar voor hem als dichter gold
dat het katholieke mystieke schouwen vooral een middel was om tot echte poëzie
te komen. 

113 Recensie over Van Mierlo, 1924.
114 Van Mierlo 1910, p. 226.
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Toen C. de Vooys hem in 1934 verzocht de dissertatie van Van der Zeyde te recen-
seren, moet hij dat vooral gedaan hebben omdat hij Verweys interesse voor de dich-
teres Hadewijch kende. Van der Zeyde besprak immers vooral de mens, de artieste
Hadewijch. Maar De Vooys zag over het hoofd dat Van der Zeyde Hadewijchs ge-
drevenheid en haar mystiek loskoppelde van geloof. Het verlangen dat de drijfveer
tot teksten als die van Hadewijch was, legde Van der Zeyde uit in termen en begrip-
pen van haar eigen tijd: het kon wat haar betrof ook om aardse liefde of politiek gaan.
Verwey daarentegen ontkoppelde de mystiek niet van geloof, maar zou in zijn tijd
anders dan de middeleeuwer met dat geloof omgaan. In navolging van Van Mierlo
benadrukte hij ook in deze recensie Hadewijchs katholicisme en de manier waarop
Van der Zeyde Hadewijchs mystiek (en vooral de extase) in termen uit parapsycho-
logie en psychopathologie duidde, keurde hij af. Dat zij bovendien (evenals Snellen
overigens) de poëzie van Hadewijch vergeleek met die van Henriëtte Roland Holst,
was voor Verwey onaanvaardbaar. Roland Holst hoorde voor hem slechts bij één be-
paalde stroming en tijd, maar Hadewijch oversteeg in haar grootheid alle tijden. Hoe-
wel hij de dissertatie zeker niet op alle punten negatief beoordeelde, is de toon van de
bespreking weinig vriendelijk, ongetwijfeld vooral vanwege de wijze waarop Van der
Zeyde kritiek leverde op de studies van Van Mierlo. 

Verwey vertaalde de visioenen van Hadewijch op zijn eigen manier. Omdat hij
ze beschouwde als poëzie en ze ook vertaalde zoals hij meende dat poëzie vertaald
moest worden, besteedde hij veel zorg aan de vorm. Hij was geboeid door de kracht
van Hadewijchs taal. Die had hem geïnspireerd tot zijn eigen vertaling, want haar
zinsbouw drukte ‘eigenlijk haar gebaren uit, de bewegingen van haar ziel die haar
lichaam is’;115 haar proza had ‘een dichtheid, een dadelijkheid, een elementaire ze-
kerheid van staan en wenden, en tevens een majesteit van schrijdende volzin
(…).’116 Hadewijch was voor hem ‘een hartstochtelijke vrouw, die in haar schrijven
haar gebaren overbrengt, en aanneemt dat wending en toonval de waarheid van
haar denken ook dan uitdrukken als men door het narekenen van haar woorden in
het duister blijft.’117

Verwey liet de vorm prevaleren boven de inhoud, omdat hij meende dat juist
door en in de vorm de inhoud duidelijk werd. Het ging hem meer om de manier
waarop dingen geschreven waren, dan om de letterlijke betekenis ervan, die zijns
inziens bovendien vaak onbegrijpelijk was vanwege Hadewijchs eigen mystiek
taalgebruik. Omdat deze manier van vertalen niet door iedereen begrepen is, heeft
men Verweys De vizioenen van Hadewych vaak negatief beoordeeld. De manier
waarop hij probeerde dicht bij klank, ritme en zinsbouw van de middeleeuwse
tekst te blijven, leidde in veel gevallen ook niet tot een echt begrijpelijke vertaling.
Maar daar ging het Verwey niet om. 

115 In de oorspronkelijke inleiding (kladversie) van de vertaling van Hadewijchs visioenen.
116 In de oorspronkelijke inleiding (kladversie) van de vertaling van Hadewijchs visioenen.
117 In de recensie over het werk van Van Mierlo, 1924.
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Verwey vertaalde een aantal gedichten van Hadewijch. Die vertalingen zijn vaak
onnauwkeurig; hij gebruikte ze waarschijnlijk alleen maar in zijn colleges om één
bepaald aspect van Hadewijchs leer of geschriften aan te tonen. Het is mogelijk dat
Verwey de bedoeling had Hadewijchs brieven op dezelfde manier als haar visioe-
nen te vertalen. Met tweeënhalve brief is het echter niet verder gekomen dan een
aanzet daartoe.

In zijn colleges baseerde Verwey zich voor een belangrijk deel op de studies van
Van Mierlo, maar hij accentueerde daarbij Hadewijchs dichterschap, terwijl Van
Mierlo zich vooral richtte op haar christelijke mystiek. Verwey probeerde Hade-
wijch niet alleen binnen de kerkelijke traditie, maar ook vanuit de feodale cultuur
van de middeleeuwen (die hij overigens in elkaars verlengde zag) uit te leggen. Hij
besteedde aandacht aan de hoofse lyriek en de invloed daarvan op de bouw en de
vorm van Hadewijchs strofische gedichten.

Daarnaast ‘vertaalde’ hij de verschillende betekenissen van Minne, die Van Mier-
lo theologisch geïnterpreteerd had volgens het model van Richard van St. Victor, in
meer literaire zin naar zijn eigen artistiek dichterlijk jargon, en betoogde dat het
oude model weliswaar werd bepaald door de tijd en de cultuur waarin het ont-
stond, maar dat het inhoudelijk in feite van alle tijden en culturen was. In het sche-
ma van Richard van St. Victor ging het om de opgaande lijn van de minnende ziel
tot de onderlinge liefde van de drie goddelijke personen en bij Verwey ging het om
de hartstocht van de mens voor het wezen van het bestaan. Wat Richard van St.
Victor in de terminologie van Van Mierlo ‘abstracte goddelijke liefde’ noemde,
heette bij Verwey ‘verbeelding’.

In de colleges liepen de dichter en de historicus elkaar soms voor de voeten. Ver-
wey, die op het terrein van de mediëvistiek in feite een amateur was, behandelde de
Middeleeuwen vanuit de wetenschap, maar benaderde ze daarnaast als dichter. Dat
laatste gebeurde onder andere als hij teksten besprak op hun literaire kwaliteiten of
uitlegde hoe de middeleeuwen een bron van inspiratie konden zijn voor kunste-
naars van zijn eigen tijd. De wijze waarop hij zich door de middeleeuwen voor zijn
poëzie liet inspireren, had Verwey al verwoord in het onuitgegeven stuk ‘Over de
liefde tot de middeleeuwen’ uit 1895 en in ‘Volk en katholicisme’ uit datzelfde jaar.
Aspecten van die teksten vinden we dertig jaar later nog bij hem terug. 

Verwey baseerde zich voor zijn colleges op bestaande studies. Daarnaast be-
steedde hij aandacht aan de geestesgesteldheid van de middeleeuwer en wees daar-
bij vooral op de hartstocht, die zijns inziens aan de negentiende-eeuwer vreemd
was, maar die het wezenlijke van Hadewijchs poëzie uitmaakte. Voor dat laatste liet
hij zich vooral leiden door zijn eigen gevoelens en poëticale opvattingen.118

118 Deze wijze van omgaan met geloof en literatuur uit de middeleeuwen is besproken in hoofdstuk 1, para-
graaf 2. 
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3.5 Dante

Verwey meende dat een aantal mystieke beschrijvingen van Dante op dezelfde wij-
ze geduid moesten worden als soortgelijke beschrijvingen bij Hadewijch. Dat was
onder andere het geval bij het beeld van de verschillende hemelsferen zoals die bij-
voorbeeld beschreven worden in de 28ste zang van Het paradijs. Deze sferen bewe-
gen als cirkels van verschillende grootte door elkaar en leiden naar het middelpunt
dat het wezen van alles in zich bewaart. Ook in de visioenen van Hadewijch bereikt
de visionaire haar hoge geestelijk plan via kolken en draaiende schijven. 

Verwey vertaalde de cirkels en sferen bij Dante o.a. met ‘wielen’, zoals hij in Ha-
dewijchs visioenen bij het woord ‘wyeel’ van ‘kolken’ sprak, maar ook daar het sy-
nonieme ‘wielen’ gebruikte. Mogelijk meende hij dat het bij beide auteurs om ge-
lijksoortige bewegingen ging.

In Het paradijs aanschouwt Dante een geestelijke orde. Van deze orde is niet de
aarde of de mens, maar God het onplaatsbare, steeds voelbare middelpunt. De sfe-
ren zijn uitsluitend een afbeelding van de geestelijke samenstelling van alles en het
ware beginsel van hun bouw ligt niet in hun verwijdering van de aarde, maar in de
nadering tot de Godheid, want de innerlijke samenhang van de wereld is een mani-
festatie van de Godheid, van Kosmische Liefde.119 Verwey meende een soortgelijke
beweging in de geschriften van Hadewijch te herkennen, als zij spreekt over ‘inden
gheeste’ en ‘uten den gheeste’. In zijn vertaling lijken die elkaar tegengestelde be-
wegingen eerder tegelijkertijd dan na elkaar plaats te vinden. Ook in ‘Met de oer-
woede van de mystici’, een gedicht dat ongetwijfeld geïnspireerd is door zowel
Verweys ervaringen met de teksten van Dante als met die van Hadewijch, zien we
een soortgelijke paradoxale beweging. ‘Zij draait om de tijd heen’, zei Verwey in
zijn colleges. Het middelpunt van alles, volgens de beschrijving van Dante, zien we
terug in het achtste couplet van ‘De konflikten van Hadewych’, waar ‘’t inwendig
gloedgetij wel één voelt met aardmiddelpuntige gloeden’. 

De principes waarvan Verwey uitging bij zijn Dantevertaling, paste hij eveneens
toe bij de vertaling van Hadewijchs visioenen. Hij wilde ‘het wezen’ van de poëzie
uitdrukken in wat hij noemde haar drie aspecten: ‘lichamelijkheid, geestelijkheid en
de tusschen die beiden gelegene reflectie.’ Toespelingen op mensen en gebeurtenis-
sen uit Dantes tijd beschouwde hij als bijkomstig. Dat Verwey in zijn Hadewijch-
vertaling toespelingen op mensen en situaties uit haar eigen tijd eveneens onbelang-
rijk vond, zou kunnen blijken uit het feit dat hij de lijst van volmaakten aan het eind
van zijn vertaling van de visioenen wegliet.

In zijn colleges tenslotte heeft Verwey Hadewijch een aantal malen met Dante
vergeleken; ook vergeleek hij haar met Mechteld van Maagdenburg bijvoorbeeld in
de correspondentie met Hilde Telschow in 1917. Deze Mechteld, meende hij, had
ook Dante geïnspireerd. 

119 Zie Bierens de Haan in Dantes mystische reis. Amsterdam 1921, p. 28-29.
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3.6 Conclusie

G. Brom stelde terecht dat Albert Verwey Hadewijch voor de kunstenaars interes-
sant maakte. Hij schreef dat in 1926, maar het gold ook voor de tijd daarna, de pe-
riode van Verweys professoraat. Broms formulering was echter onnauwkeurig.
Verwey maakte Hadewijch boeiend en inspirerend, niet alleen door over haar te
dichten, maar ook door uit te leggen hoe haar poëzie gelezen moest worden, door
haar dichterschap te beschrijven en haar werk te vertalen, zoals hij vond dat poëzie
vertaald moest worden. Hij voelde zich in dat laatste gesteund en begrepen door J.
van Mierlo, die in eigen studies over Hadewijch herhaaldelijk op haar grootheid als
dichter wees en die mogelijk Verweys geschriften als een goede aanvulling vanuit
een andere discipline ervoer.

Verwey plaatste Hadewijch in de rij van grote schrijvers van alle tijden, samen
met onder andere Dante, Shakespeare, Vondel, Goethe en Potgieter. Deze schrij-
vers voldeden aan de eisen die hij aan een dichter stelde; daarnaast waren zij kunste-
naars met hartstocht voor een idee. De vorm van hun kunst werd ten dele bepaald
door de tijd van ontstaan, maar de hartstocht erin was van alle tijden. De ‘orewoet’
bij Hadewijch legde Verwey in deze zin uit. 

In zijn gedichten, die zonder uitzondering dateren van voor de ontmoeting met
Van Mierlo, schilderde Verwey Hadewijch eerder af als een mythologische figuur
dan als een historische persoon.

Zij past daarmee in het beeld van de vrouw in de kunst van het fin de siècle: als
kwetsbare klagende vrouw in ‘De konflikten van Hadewych’ en als alles overwin-
nende vrouw in ‘De liederen van Hadewych’. Het thema van beide gedichten is
echter dichterschap en verbeelding, dat Verwey bespreekbaar maakt met behulp
van het werk van Hadewijch, evenals in ‘Een nieuwe peis’, waarin Hadewijch ech-
ter niet genoemd wordt.

In zijn proza bekeek Verwey Hadewijch primair als een kunstenares, die aan alle
hoge eisen die hij aan een dichter stelde, voldeed: met weergaloos mooi taalgebruik
gaf zij vorm aan het onzegbare. 

In Verweys opvatting over dichterschap lopen mystiek en dichterschap enigszins
door elkaar. De dichter was mysticus, omdat hij de eeuwige, het Leven, met behulp
van de verbeelding probeerde vorm te geven in zijn poëzie. Maar hij was dat ook
weer niet, omdat hij er niet naar streefde met het eeuwige samen te vallen in een
unio mystica. 

Voor Verwey was alleen maar dat gedeelte van Hadewijchs mystiek interessant,
waarin zij beschrijft wat zij geschouwd heeft tijdens het ‘inden gheeste’ zijn. Zij
deed dat binnen de traditie van de middeleeuwse katholieke mystiek, wat Verwey
dankzij de geschriften van Van Mierlo ging begrijpen. In zijn colleges over Hade-
wijch besteedde Verwey dan ook wel degelijk aandacht aan Hadewijchs mystiek,
maar hij probeerde daarbij de terminologie die Van Mierlo gebruikte om Hade-
wijchs minne te duiden, en die gebaseerd was op een schema van Richard van St.
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Victor, om te buigen naar zijn eigen dichterlijk concept, waarbij hij ook beelden uit
Dantes Divina Commedia gebruikte. Ook probeerde hij, opnieuw in navolging
van Van Mierlo, Hadewijch voor zijn studenten in haar eigen tijd en cultuur te dui-
den, maar haar grootheid lag volgens hem in het feit dat zij ‘van alle tijden’ was, en
juist dat element probeerde hij in zijn besprekingen het meest zichtbaar te maken. 

In zijn colleges en in de recensies die hij na zijn ontmoeting met Van Mierlo in
1922 geschreven heeft, schaarde Verwey alleen zich steeds achter diens theologi-
sche opvattingen, maar zelf bleef hij zich concentreren op Hadewijch als dichteres.
De dichteres stond voor hem hoger dan de middeleeuwse mystica: in feite was de
middeleeuwse mystiek volgens Verwey slechts een middel om tot de kern van de
dingen door te dringen en die vorm te geven. Voor Van Mierlo ging het juist om de
mystiek van Hadewijch, die hij vanuit theologische achtergrond bekeek.

In navolging van Verwey wezen tal van zijn studenten op de schoonheid van Hade-
wijchs geschriften, met termen waarin hij die zelf had verwoord. Het is niet on-
waarschijnlijk dat het beeld van de ‘Hadewijch-achtige’ vrouw in de letterkunde
tussen 1920 en 1930, voor een belangrijk deel door Verwey is geïnspireerd. Dat lijkt
in ieder geval zo bij Van Gelderen, die in zijn dramatisch gedicht zelfs beelden van
Verwey heeft overgenomen. Het is waarschijnlijk dat Verwey ook Van Mierlo
heeft geïnspireerd bij diens Hadewijchstudies, bijvoorbeeld bij de beschrijving van
de literaire waarde van haar werk. Dat zou kunnen worden afgeleid uit Van Mier-
lo’s latere formuleringen in zijn beschrijvingen van Hadewijchs dichterschap.

De ‘artiste-historicus’ Verwey heeft nauwelijks bijgedragen aan het onderzoek
naar de historische Hadewijch en de aard van haar mystiek, maar als dichter heeft
Verwey in zijn proza en poëzie de dichteres Hadewijch naar haar lezers gebracht.
Daar ligt de plaats van Verwey in de Hadewijchreceptie.
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En 2000, j’entreprenais des recherches sur la place qu’occupe Hadewijch dans la lit-
térature néerlandaise. Déjà pendant mes études de la langue et littérature néerlan-
daises j’avais classé ses textes dans l’histoire de la littérature néerlandaise moyen-
âgeuse, et en tant que théologienne j’ai appris à lire son œuvre à partir de la
mystique. Au moment où j’avais choisi de me concentrer sur la littérature consa-
crée à Hadewijch, depuis la redécouverte de ses écrits en 1838 jusqu’à nos jours, je
constatais rapidement que l’ampleur de telles recherches se trouvait en dehors de
mes possibilités.

En revanche je découvris à cette période les textes d’Albert Verwey portant sur
Hadewijch. Ceux-ci ne sont pas très connus; une partie n’a même jamais été publiée.
Pourtant, de son vivant déjà, Verwey fut considéré comme une autorité culturelle de
son temps. Et, en 1926, Hadewijch est décrite par G. Brom comme: ‘… de vuurziel
waarmee Kalff alle geleerden en Verwey alle kunstenaars boeien zou’ soit «… l’âme
de feu avec laquelle Kalff fascinerait tous les savants et Verwey tous les artistes.» 

Aussi, je décidai de centrer mes recherches sur les apports du travail d’Albert
Verwey quant à la perception des textes de Hadewijch. Et mon projet consistait
non seulement à analyser l’œuvre de Verwey sur Hadewijch, mais aussi à rassem-
bler cette dernière en une seule édition. De là est née cette dissertation.

Les textes d’Albert Verwey (1865-1937) sur Hadewijch forment le point de départ
de cette étude. Celui-ci retranscrivait les visions de Hadewijch en néerlandais de
son époque. Il écrivait des poèmes sur l’auteure et avait à cœur de critiquer les pu-
blications qui portaient sur son oeuvre. Ses propres notes et celles de ses étudiants
laissent entrevoir qu’une grande partie de ses cours à l’Université de Leiden était
consacrée à Hadewijch. Et ses correspondances révèlent ce même intérêt pour elle.

Ces écrits sont nés dans une période où les interprétations de Hadewijch diver-
geaient; Verwey dut se frayer un chemin au milieu des théories, souvent très discu-
tables, qui circulaient sur elle et la nature de son œuvre.

Aussi, nous commenceront par rendre compte des diverses perceptions des
textes de Hadewijch qui précèdent les travaux de Verwey. Pour ce faire, et dans
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l’optique de dresser un tableau du cadre à partir duquel Verwey dut travailler, une
large place sera accordée aux citations. 

Ce compte rendu sera suivi par une description de la «nouvelle mystique» de la
fin de siècle. La focale sera posée sur l’image de la femme dans l’art et la façon dont
Hadewijch (explicitement ou non) figure dans quelques œuvres littéraires de cette
époque. 

Le chapitre suivant présentera la vie et l’œuvre d’Albert Verwey, après la période
du “Mouvement de 1880”. Une fois introduites la biographie, la poétique et la reli-
giosité de l’auteur, une description sera faite de son œuvre consacrée au Moyen-
âge. Ceci fait, nous nous concentrerons sur les textes de Verwey sur Hadewijch.
Une analyse chronologique en sera faite à la lumière des situations dans lesquelles il
les a écrits : poète, critique, traducteur et professeur de faculté. 

Enfin, un dernier chapitre est consacré d’une part aux contacts de Verwey avec
son homologue flamand en matière de connaissances sur Hadewijch: Joseph van
Mierlo, et d’autre part à la façon dont Verwey relie les métaphores dans la Divina
Commedia de Dante avec les écrits de Hadewijch.

«Quelle hérétique cette femme a été!», c’est ainsi qu’Albert Verwey caractérisait
Hadewijch à une époque où elle apparaît comme une personne difficile à classer et
d’une morale légèrement douteuse. Soulignons d’ores et déjà que Verwey n’em-
ployait pourtant pas le terme ‘hérétique’ pour se référer à une attitude anti-ecclé-
siastique. Un hérétique, c’était pour Verwey quelqu’un qui milite pour sa foi, ex-
plore les limites et conteste les théories religieuses dominantes. ‘Ketters zijn altijd
ware gelovigen’: «Les hérétiques sont toujours de vrais croyants» affirmait-il. Voilà
pourquoi il qualifiait Hadewijch d’hérétique, par admiration pour la combativité
passionnée qu’il trouvait chez elle éminemment exprimée. En tant qu’artiste elle
avait sa propre façon de s’exprimer. 

A différentes occasions Verwey a affirmé qu’il convenait de considérer tous les
écrits de Hadewijch comme de la poésie. Il la plaçait au rang des grands écrivains de
tous les temps, parmi lesquels Dante, Shakespeare, Vondel et Goethe. Verwey
voyait en eux des auteurs qui, sous la forme d’un art partiellement déterminé par
l’époque et la culture où il émerge, relatent des passions intemporelles. C’est dans
ce sens que Verwey interprétait ‘Orewoet’ «passion originelle» de Hadewijch. 

Dans les poèmes sur Hadewijch écrits par Verwey avant 1921, date à laquelle il ren-
contre J. van Mierlo, Hadewijch apparaît davantage comme un grand personnage de
dimension mythologique qu’une figure historique. C’est en cela qu’elle correspond
bien à l’image de la femme dans l’art de la fin de siècle: tantôt femme vulnérable, plain-
tive dans De konflikten van Hadewych (Les conflits de Hadewych) tantôt femme
triomphante dans De liederen van Hadewych (Les chants de Hadewych). Notons que
les deux poèmes contiennent des phrases traduites de l’œuvre de Hadewijch.

Ainsi dans Een nieuwe peis (Une nouvelle paix) Hadewijch ne figure pas en per-
sonne. En revanche, le poème présente la structure de ses visions et son contenu
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même (choix des mots et références à l’œuvre de Hadewijch) suggère un rappro-
chement. 

Nous aurons également à cœur de controverser l’hypothèse de Theo Weevers se-
lon laquelle il est fait référence à Hadewijch dans le poème Aan een liefdezuster (À
une sœur charitable). 

Dans ses poèmes, Albert Verwey ne fait pas référence au passé orthodoxe de Ha-
dewijch, seul son génie poétique y est décrit. D’après Verwey, il appartient au poè-
te de faire apparaître “la Vie”, l’essence de l’existence, tâche que selon lui, Hadewijch
assumait au niveau suprême. Aussi l’admirait-il pour la manière dont elle décrivait
le divin, qu’il appelait “Vie”. Le reste de sa mystique ne l’intéressait que peu dans
ses poèmes. (C’est Van Mierlo qui procèdera à une analyse théologique).

Dans la conception de Verwey le génie poétique et la mystique se confondent: le
poète est mystique parce qu’il veut modeler dans sa poésie l’Eternel, la Vie, l’In-
nommable, à l’aide de l’Imagination. Mais en même temps, le poète n’est pas mys-
tique dans le sens où il n’a pas pour ambition de s’unir à Dieu, à l’Eternel en une
symbiose mystique. Verwey ne s’intéressait qu’à cette partie de la mystique de Ha-
dewijch où elle décrit ce qu’elle a contemplé pendant la phase mystique qu’elle ap-
pelle «(ic wart) opghenomen inden gheeste» ((Je fus) enlevée en esprit). Il ne discu-
tait pas la phase suivante, «buten den gheeste gaen» (sortir de l’esprit). 

Dans sa prose sur Hadewijch aussi, Verwey place l’accent sur son génie poétique.
Mais il faut distinguer les textes qui précèdent de ceux qui suivent la rencontre avec
J. van Mierlo en 1921. En effet, grâce à Van Mierlo Verwey a commencé à com-
prendre la fonction de la mystique de Hadewijch à l’aune de son époque et de sa
culture à elle; et c’est ainsi que depuis leur rencontre, Verwey ne représente plus
Hadewijch en ne mettant que sa qualité de “zangster” (chantre) passionnée en
avant (comme c’est le cas dans ses poèmes), mais énonce aussi sa qualité de mys-
tique en son temps. Dans la préface de De vizioenen van Hadewych Verwey décrit
le cadre religieux de Hadewijch comme un système où elle vivait par la force des
choses et dont elle ne cessait d’explorer les limites, – ‘Vromen als de hier bedoelde
waren nooit in de eerste plaats kerkelijk’: «Les dévots en question ici n’étaient ja-
mais en premier lieu pratiquants» ajoutait-il même – mais suite à une réprimande de
Van Mierlo il défendait, sur ses traces, continuellement son intégrité catholique. 

Verwey traduisait les visions de Hadewijch comme il croyait qu’il fallait traduire la
poésie: avec un soin méticuleux pour la forme. Le langage de Hadewijch lui avait
insufflé une traduction, où le contenu semblait de moindre importance, car la
construction de ses phrases exprimait, au fond, «ses gestes, les mouvements de son
âme qui est son corps» (‘haar gebaren, de bewegingen van haar ziel die haar li-
chaam is’). 

Sa prose avait «une densité, une immédiateté, une certitude élementaire d’où elle
vit, et également une majesté de phrase solennelle (…)» (‘een dichtheid, een dadelijk-
heid, een elementaire zekerheid van staan en wenden, en tevens een majesteit van
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schrijdende volzin (…)’). Hadewijch était pour lui «une femme passionnée, qui
transmet ses gestes à travers ses textes, et qui croit que tournure et cadence expri-
ment aussi la vérité de sa pensée même quand on reste au noir par le sens de ses
mots» (‘een hartstochtelijke vrouw, die in haar schrijven haar gebaren overbrengt,
en aanneemt dat wending en toonval de waarheid van haar denken ook dan uit-
drukken als men door het narekenen van haar woorden in het duister blijft’). 

Dans l’idée de Verwey, la mystique de Hadewijch n’était qu’un moyen pour arriver
à l’essence du poème et, pour bien comprendre cette essence le lecteur devait se
plonger dans ce dogme. Cette opinion se retrouve dans ses commentaires d’œuvres
consacrés à Hadewijch. Dans sa critique des visions de Hadewijch telles qu’éditées
par Van Mierlo en 1924, Verwey décrit comment, à l’université, il convient de lire
Hadewijch. 

Selon Verwey, il s’agit de procéder par trois stades: au cours du premier, le lec-
teur prend rudimentairement connaissance du contenu du texte, dans un second
temps, il se plonge dans son contexte mystique et son style d’écriture, et le troisiè-
me stade consiste à écouter l’artiste et à arriver à l’essentiel du poème. 

Pour Van Mierlo cependant, l’aspect poétique des poèmes est secondaire: bien
qu’il se rende compte que Hadewijch était une grande artiste, c’est sa mystique qui
pour lui compte en premier lieu. 

Aux textes de Snellen (1933) et Van der Zeyde (1934) Verwey reproche d’avoir
ignoré la mystique. Bien qu’il apprécie les deux publications, Verwey regrette que
les auteurs comparent l’œuvre de Hadewijch à celle de poètes de leur époque. 

Par ailleurs, Verwey attirait également l’attention de ses étudiants sur la mystique de
Hadewijch. À la suite de Van Mierlo, il reprenait pour ses analyses «les stades d’amour
ascensionnels de la mystique» proposés par Richard de St Victor. Mais tandis que
Van Mierlo s’y référait aux fins d’expliquer la mystique de la poétesse, Verwey réem-
ployait le schéma explicationnel de Richard St Victor en le pliant vers sa propre concept
poétique auxquels étaint jointes des images de Divina Commedia de Dante.

C’est de la sorte que la mystique de Hadewijch apparaissait bel et bien dans les
cours donnés par Verwey. Si, suivant l’exemple de Van Mierlo, Verwey-le profes-
seur prenait soin de recontextualiser l’oeuvre de Hadewijch dans l’époque où elle a
vécu, il soutenait que se grandeur tenait au fait qu’elle était la «poétesse de tous les
temps». 

Un grand nombre de ses étudiants signalaient la beauté des écrits de Hadewijch
en des termes utilisés par lui-même. Il n’est pas invraisemblable que l’image de la
«femme Hadewijch-esque» dans la littérature néerlandaise de la fin de siècle ait été
inspirée en grande partie par Verwey. Cela vaut en tout cas pour Hadewijch, dra-
maties gedicht de J. van Gelderen.

Il est également probable que Verwey ait à son tour inspiré Van Mierlo dans ses
études de Hadewijch, surtout dans ses descriptions de la valeur littéraire de son
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œuvre. C’est du moins ce qu’il apparaît des formulations plus récentes de Van
Mierlo sur les aspects artistiques du génie poétique de Hadewijch.

G. Brom avait raison: Albert Verwey rendait le génie artistique de Hadewijch inté-
ressante pour les artistes. Et, pour bien le comprendre, il importe de ne pas perdre
de vue la tâche qui, selon Verwey, incombe au poète dans toute société: nommer,
dans son propre langage, la Vie, le Tout, qui se trouve derrière la vie visible et en est
l’essence. C’est bien en ce sens que Verwey attribue à Hadewijch sa grandeur,
puisque, du reste, sa mystique lui apparaissait comme étant des éléments d’explica-
tion. 

Et c’est de cette grandeur conférée à Hadewijch que témoignent les textes de Ver-
wey réunis dans cet ouvrage.
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Inleiding

De teksten die Albert Verwey over Hadewijch schreef, zijn voor een belangrijk deel opgeno-
men bij de hoofdstukken die aan die betreffende teksten gewijd zijn. Met een aantal daarvan is
dat niet het geval, in de meeste gevallen omdat ze te lang zijn. Het betreft op de eerste plaats
Verweys vertaling van Hadewijchs visioenen. Van deze vertaling verscheen na de tijdschriftedi-
tie van 1922 een druk van 600 exemplaren, die alleen nog maar sporadisch antiquarisch verkrijg-
baar is. In deze bijlage is daarom die boekversie opnieuw opgenomen.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de correspondentie van Verwey over Hadewijch. De
brieven van J. van Mierlo nam ik onverkort op; uit de overige correspondentie plaatste ik alleen
de passages waarin Hadewijch ter sprake komt.

De vertalingen die Verwey van enkele brieven van Hadewijch maakte, zijn nooit uitgegeven. Ik
plaatste ze daarom na de correspondentie over haar. Ze worden gevolgd door de twee recensies
naar aanleiding van de Shakespearevertaling van H. Moulijn Haitsma-Mulier. Ik eindig met Ver-
weys gedicht ‘Hymne aan Lucifer’ en het getypte collegedictaat over Hadewijch van Miep Bouvy.

Bijlage 1 De vizioenen van Hadewych 

Van De Vizioenen van Hadewych van Albert Verwey zijn vijf versies bewaard gebleven: de
handgeschreven eerste versie, de drukproef voor De Beweging, de versie zoals die tenslotte in
De Beweging verscheen, de drukproef voor de boekversie en de boekversie zelf. Bij de tijd-
schriftversie ontbreekt het Voorbericht dat in de boekversie staat. 

In elke versie heeft Verwey verbeteringen aangebracht; vaak zijn het alleen spellingskwesties.
Een enkele keer gaat het om de vorm van een zin of de betekenis van een woord. Van Mierlo
heeft correcties in de drukproef van de boekversie aangebracht. Hij deed dat in kleine letters
met zwarte inkt. Mogelijk zijn ook een aantal met potlood geschreven opmerkingen van hem,
maar in dezelfde versie staan ook aantekeningen van Verwey zelf, zowel met potlood als met
inkt. Daardoor is niet altijd duidelijk welke aantekeningen van Van Mierlo zijn, hoewel in de
meeste gevallen de handschriften van Verwey en Van Mierlo makkelijk van elkaar te onder-
scheiden zijn. Bij de door Van Mierlo bekeken drukproef wordt ook de geschreven versie van
het Voorbericht bewaard. Hierin staan uitsluitend correcties van Verwey zelf. Van Mierlo heeft
deze inleiding pas onder ogen gekregen, toen hij het boek ontving. De belangrijkste correcties
worden in de voetnoten vermeld.

In de drukproef staan niet alle houtsneden die in de boekuitgave aan het begin van een visioen
hoorden te staan; er staan lege plekken bij de visioenen 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13 en 14. De hieronder
afgedrukte tekst, is die van de boekversie uit 1922. In de voetnoten heb ik de correcties van Van
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Mierlo uit de drukproef vermeld. In de voetnoten van het Voorbericht heb ik belangrijke ver-
schillen met de handgeschreven versie beschreven; deze verschillen maken Verweys visie op
wat voor hem aard en betekenis van de visioenen was, duidelijker.1 Bij de weergave van de tekst
heb ik de alinea-indeling van Verwey aangehouden.

De Vizioenen van Hadewych2

in hedendaagsch nederlandsch overgebracht
door
Albert Verwey3

Boekverluchting van Jozef Cantré 
Uitgave ‘De Sikkel’ Antwerpen – C. A. Mees, Santpoort

Voorbericht4

De Vizioenen zijn de late schriftuur van een vrouw die zich bewust was van een ongewone grootheid.
De eerste woorden wekken al een wonderlijke indruk van haar uitzonderlijkheid. “Het was op een
zondag ter oktaaf van Pinkster dat men mij onze heer heimelijk op mijn bed bracht.” Heimelijk –
wat niet hoeft te beduiden5 in ’t verborgen, maar dan toch voor haar alleen, en wat in elk geval tegen
de regel zal zijn geweest.6 Want ziekte was de reden niet. Men – de ongenoemde priester – deed het,
“omdat ik mij inwendig zoo door mijn geest aangetrokken voelde dat ik onder de menschen niet gaan
dorst; want ik zou mij niet onder hen kunnen goedhouden”. Zij was toen nog een jong meisje – zeven-
tien, achtien7 jaar hoogstens. Maar zij wenschtte8 één met God te zijn. En: “Toen ik onze heer ont-
vangen had, toen ontving hij mij.”

Er is in deze aanhef zoo iets koninklijks, dat men het onmogelijk als de natuurlijke uiting van alle
godzoekende vrouwen verstaan kan, maar er noodzakelijk de openbaring van Hadewychs persoon-
lijk karakter in zien moet. Zij was de trotschte van alle vrouwen, zoo trotsch dat zij met haar God als
een drama begon, waarin voortdurend de eigen fierheid kampte tegen de Minnaar door wie ze wou
verslagen zijn.

In de Vizioenen vindt men de peripetieën van dit drama, en tevens de konflikten waarin het Ver-
stand geraakt als het door denken het ondenkbare9 wil naderen.

Niet zonder reden stel ik die twee: haar persoonlijke trots en de konflikten van het verstand teza-
men. Wanneer de individu zich tegen het eene en ondeelbare leven verheft, is het altijd zijn verstand
dat zich verhoovaardigt, terwijl gevoel en verbeelding hem zouden willen nopen toetegeven. Zoo is
het ook bij Hadewych. Dat haar trots zich zoo mateloos opwerpt tegen het verzinken in de levens-
eenheid zegt tegelijk dat er in al haar uitingen een sterk en onverbiddelijk denken meespreekt dat
niet gemakkelijk overwonnen kan worden.

1 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties hs. Voorbericht A 9:22, hs. visioenenvertaling
xli a 22: 7 en 8, drukproef tijdschriftuitgave xli a 9:25, drukproef boekversie (door Van Mierlo bekeken) xli a
9:23.
2 Het handschrift bestaat uit kleine blaadjes, aan één kant beschreven. Op de eerste pagina staat een potloodaan-
tekening “zetten voor juni-nr!” Drukproef: Hadewich (consequent de hele tekst door). Doorgestreept [inkt]: y.
3 Albert Verwey publiceerde De vizioenen van Hadewych in 1917 voor het eerst in De Beweging, algemeen
maandschrift voor letteren, kunst, wetenschap en staatkunde. Varianten staan in de voetnoten vermeld. 
4 In de boekuitgave is het hele Voorbericht gecursiveerd.
5 In mijn uitgave van het boek ontbreekt de eerste ‘d’.
6 Verwey heeft erg gepiekerd over de betekenis van ‘heimelijk’. In de geschreven versie staat: ‘Heimelijk – dat
wil zeggen voor mij alleen, afzonderlijk’. In de drukproef: ‘Heimelijk – dus het scheen tegen de regel’. Gezien de
vele doorhalingen heeft Verwey hierover lang getwijfeld.
7 Er staat inderdaad ‘achtien’.
8 Er staat inderdaad ‘wenschtte’.
9 In het handschrift schrijft Verwey ‘Ondenkbare’ en spreekt hij van het ‘ondeelbare Leven’. In de boekuitgave
wordt alleen Verstand nog met een hoofdletter geschreven in deze passage.
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Hadewychs gezichten10 zijn de oogenblikken waarin zij bereikt wat zij wil en toch niet wil, het
verlies van haar persoonlijkheid, het opgaan in de droom van een alles-verslindende godheid; – maar
eer zij die oogenblikken beleeft, en telkens weer, in iedere bespiegeling van de genoten zaligheid, be-
strijdt zij de macht waaraan zij zich onderwierp en onderwerpen zal.11

In de geschriften die haar Vizioenen heeten, zien we beide: de oogenblikken en de bespiegeling. En
beide met de volheid, met het gewicht, van de hartstocht die haar eigen is, een laaiende hartstocht
soms, een onmiddelijkheid van doen en denken die bewijst dat bij haar niet – zooals later bij Ruys-
broek – de verschillende krachten van haar wezen gescheiden lagen, hier het voelen, daar het begrij-
pen; maar ze waren één: één innerlijk weerstrijdige kamp en worsteling die gevoed werd uit de haard
van een machtige persoonlijkheid; één onophoudelijke wisselwerking tusschen twee aan elkaar ge-
bonden elementen: een sterke natuur en een krachtige geest.

Overzien we haar poëzie en haar proza, dan zeggen we: een temperament als geen tweede en een
kunstenares als weinigen. De vorm van het hoofsche minnedicht zwelt maar breekt niet onder de
storm van haar geestelijke ontroeringen: zij temt ze tot niet enkel hun lyrische uitstorting, tot ook hun
dramatische spraak en weerspraak er klaar in geklonken is. Haar proza heeft een dichtheid, een dade-
lijkheid, een elementaire zekerheid van staan en wenden, en tevens een majesteit van de schrijdende
volzin, die ten volle beamen12 doen wat onlangs Van Mierlo schreef: dat dit oudste middelnederland-
sche proza tevens het schoonste is.13

Pater J. Van Mierlo Jr., S.J., wiens voortreffelijke uitgaaf van Hadewych’s werken mij bij mijn ver-
tolking van dienst was, had ten overvloede de welwillendheid een proef te lezen. Zijn opmerkingen
zijn mijn werk ten goede gekomen.14

Bewonderaars van Hadewych volgen belangstellend het onderzoek waardoor deze geleerde onze
onkunde betreffende haar leven tracht te verhelderen. In zijn cel in de Oude Abdij te Drongen is Ha-
dewych als een geheimzinnige heilige, zichtbaar in haar verschijning, maar wier wereldsch bestaan
moeilijk is te ontraadselen. Adelijke jonkvrouw, in het begin van de 13e, mogelijk nog in de 12e eeuw
in Brabant geboren15, moet ze al heel jong afstand hebben gedaan van de wereld, maar niet om zich
te onderwerpen16 aan een kloosterregel. De vraag of al haar uitingen overeenkomstig de kerkleer zijn
– een vraag die gesteld kan worden – wordt minder belangrijk als wij ons haar tirannische aard en de
waarschijnlijkheid van haar leven buiten de kloosterlijke tucht te binnen brengen. Naturen als de
hare, indien niet door dwang weerhouden,17 zijn zelf vorm en geven zelf voorschrift. Wij hebben ons
een kring voor te stellen, zoowel van adelijken als van geringgeborenen, en mannen zoowel als vrou-
wen, die Hadewychs gedichten liefhadden, die in haar zending en gezichten geloofden, die tot haar
pelgrimden en van haar uitgingen; een kring die, half binnen half buiten de wereld, in haar zijn mid-
den had en haar met andere kringen, in eigen en vreemde streken, in verbinding bracht. Vromen als
de hier bedoelde waren nooit in de eerste plaats kerkelijk. Zij gingen uit van hun innerlijk beleven en
zochten daarvoor een eigen uiting. En in het geval van Hadewych was deze uiting een zoo bizonde-
re, een zoo door kunst en beschaving en eigenwillige uitzonderingsdrang gebondene, dat een alge-
meene leer er vanzelf buiten bleef. Niet alsof zij bedoelde van de kerkleer aftewijken – het tegendeel
was misschien waar – maar zij vertoefde in een wereld van voelen en denken waartoe de leer als be-
grip geen toegang had, waarin daartegen de persoonlijke ervaring, de onmiddelijke gemeenschap met

10 Handschrift: ‘visioenen’.
11 Handschrift: ‘wil’.
12 Handschrift: ‘voelen’.
13 In het handschrift staat hier een stuk achter dat in de boekversie en de drukproef ontbreekt: ‘De ongewoon-
heid van Hadewichs persoonlijkheid, van haar poëzie en haar proza, is eerst langzamerhand tot me doorgedrongen.
Zij behoort tot de grootste nederlandsche schrijvers die ooit geleefd hebben, en onder de dichterlijke kunstenaars
tevens tot de oudste. Van de strofische poëzie (voor) Maerlant is zij, strikt genomen, onze eenige vertegenwoordi-
ger.’
14 Handschrift: ‘Zijn opmerkingen, waarvoor ik hem dank zeg, zijn mijn werk ten goede gekomen.’
15 Handschrift: ‘adelijke jonkvrouw, in het laatste vierde van de 12e eeuw in Brabant geboren, moet ze …’.
16 Handschrift geeft een tussen zinnetje, onduidelijk waar het precies ingevoegd zou moeten worden: ‘– sturen
misschien op latere leeftijd –’.
17 Handschrift: ‘getemd’.
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het goddelijke, zich krachtig18 gelden deed. Dat Hadewych met tijdgenooten en voorgangers zich
vereenigd voelde, blijkt uit de lijst van volmaakten, door haar nagelaten. Eveneens dat een aantal
van deze in Brabant leefde, dat zij aanzienlijk genoeg was om tot een saksische kluizenares een heer
Henric van Breda te zenden, en tot een kluizenaar Honorius, die in de zee op een steenrots verbleef,
een monnik. Tevens dat een van haar geestverwanten, een begijn als zijzelve, door meester Robbaert
– een inkwisiteur – gedood werd ‘om hare gerechte minne’. De Vizioenen zoowel als de door Ha-
dewych geschreven Brieven bewijzen dat zij haar getrouwen had voor wie ze schreef, haar jonge
vrouwen voor wie ze een geestelijke moeder was. Wie zegt of zij niet, behalve met gelijkgeaarde vro-
men, met dichters en kunstenaars in betrekking stond.

Rondom Hadewych zien we een buiten-kerkelijke, maar door Religie en Poëzie19 gewijde wereld,
waarvan we nog weinig weten, en die toch in de ontwikkeling van het nederlandsch religieus en dich-
terlijk leven van beteekenis moet zijn geweest. Het zou schoon zijn als het onderzoek van pater Van
Mierlo, die Hadewych in een te Nijvel wonende ‘beata Helwigis’ meent herkend te hebben, onze
kennis omtrent dit tijdperk vóór Maerlant vermeerderde, en als anderen hun nasporingen aan de zij-
ne toevoegden.

Het schijnt vasttestaan dat de Vizioenen, het werk van Hadewychs latere leeftijd, niet later dan
omstreeks het midden van de 13e eeuw werden op schrift gebracht.20

Noordwijk a/Zee,
2 Maart 1922. Albert Verwey

Eerste vizioen

Het was op een zondag21 ter oktaaf van Pinkster dat men mij onze heer heimelijk op mijn bed
bracht omdat ik mij inwendig zoo door mijn geest getrokken voelde dat ik onder de menschen
niet gaan dorst; want ik zou mij niet onder hen kunnen goedhouden.22 En die drang die ik in mij
had was om God23 te smaken en met hem één te zijn. Ik was daartoe nog te jong en te onvolwas-
sen, en ik had er niet genoeg naar getracht noch geleefd tot zoo hooge verdienste als ertoe
noodig was. Dat werd me aanstonds wel duidelijk en is het nog.

Toen ik onze heer ontvangen had, toen ontving hij mij. Hij onthief mijn zinnen aan alle her-
innering van vreemde zaken, opdat ik hem in eenigheid genieten zou. En ik werd gevoerd als in
een beemd, in een veld, dat heette de vlakte van de volkomen deugd. Daarin stonden boomen
bij welke ik gebracht werd. En mij werden hun namen gemeld en de natuur van hun namen. 

De eerste boom had een verrotte wortel die bijster broos was, en een heel vaste stam. Daarbo-
ven was een zeer lieflijke schoone bloem, die stond zoo onvast, als er een storm kwame zoo viel

18 ‘Krachtig’ staat niet in het handschrift of de drukproef.
19 Handschrift: ‘religie en poëzie’.
20 In het handschrift staat nog het volgende: ‘In mijn bewerking heb ik nergens getracht de oude woorden te
behouden, zoodat ik zelfs het woord minne voortdurend door liefde vervangen heb, maar daarentegen heb ik mij
zoo min mogelijk verwijderd van Hadewichs zinsbouw. Deze drukt eigenlijk haar gebaren uit, de beweging van
haar ziel die haar lichaam is. Ook heb ik niet waar de zin moeielijk verstaanbaar is gepoogd hem door omschrij-
vende woorden te verhelderen. Iedere moeilijkheid in Hadewich wordt nog het best begrepen wanneer men naar
haar toonval luistert, niet wanneer men haar woorden door halftoegevoegde verklaringen hun nadruk en klem-
toon ontneemt. Moeilijkheid is nog geen donkerheid: het licht brandt er alleen binnenin. Wel is Hadewichs taal
niet voor iedereen verstaanbaar. Mijn vertaling verscheen voor het eerst in de Beweging van 1917 –’.
21 In de uitgave van 1922 wordt – vanwege houtsnede om de eerste letter – steeds de eerste regel van elk nieuw
visioen met hoofdletters geschreven. Die hoofdletters worden hier weergegeven. In het handschrift is alleen de
eerste letter van de zin een hoofdletter.
22 In drukproef: potloodstreep voor de regel.
23 Hs. en de tekst uit 1917 wordt God steeds met een kleine letter geschreven; in de drukproef van het boek
ook. Van Mierlo schreef hierover in de brief die hij op 30 januari 1922 aan Albert Verwey stuurde.Verwey volgde
het advies van Van Mierlo en schreef God in het boek iedere keer met een hoofdletter. Dit wordt niet meer ver-
meld in de voetnoten.
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die bloem en verdorde. En hij die mij leidde was een troonengel, van die oordeel des onder-
scheids hebben. Op diezelfde dag was ik in mijn groei tot hem opgeklommen zoodat ik hem
ontvangen had, en hij nu voortaan mijn beschermer was en mijn metgezel op al mijn wegen. Die
engel zeide: Menschelijke natuur, versta en weet wat deze boom is. En ik verstond, zooals hij
mij openbaarde, dat die was de kennis van onszelf. De verrotte wortel was onze brooze natuur,
de vaste stam van onze eeuwige ziel, de schoone bloem de schoone menschegedaante die zoo
ras, in een oogenblik, verderft. 

Toen leidde hij mij verder waar een boom stond die zeer laag was, en schoone trotsche blade-
ren had, onderscheidenlijk van allerhande kleuren die aangenaam om te zien waren. En boven al
die schoone bladeren hingen verdorrende bladeren die al de schoone bladeren bedekten. Toen
zeide de engel: Verkoren en verlangende ziel, die van zoo laag naar zoo hoog zijt opgetrokken,
en uit zoo donkere dwaling tot zulk een klaarheid, en van de grootste armoede tot de grootste
rijkdom, versta wat dit is. En hij openbaarde me en ik verstond dat dit was de ootmoedigheid
die met wijze schroom, inziende Gods grootheid en haar eigen onwaardigheid, al haar schoon-
getooide deugden bedekt, omdat ze gevoelt en beseft dat haar faalt het genietend eenzijn met
haar geliefde en niet weet hoe ze dit verhelpen zal. Dit is zuivere ootmoedigheid.

Daarna leidde mij de engel naar waar een groote boom stond, sterk en met breede bladeren en
hij zeide tot mij: O machtige en sterke die de machtige en sterke God, van de oorsprong van zijn
onbegonnen wezen af, u veroverd hebt en met hem de eeuwigheid zult overweldigen, lees en
versta. En ik las en verstond hoe in elke blad geschreven was: Ik ben de kracht van de volkomen
wil; mij kan geen ding ontgaan. 

Daarneven stond een boom met veel takken, een groote, en die al zijn takken door die van de
andere boom gestrekt had. En de engel ging voort te zeggen: O wijze, door het verstand onder-
wezene ja door het verstand van de groote God, lees en versta de wijze en verstandige les die
deze doorheengroeiende leert. Toen zag ik dat op elk blad te lezen was: Ik ben het vermogen
van onderscheiding, zonder mij kan men niets doen. 

Daarop leidde de engel mij verder waar een zeer schoone boom stond, die drieërlei takken
had en van iedere soort drie: drie boven, drie in het midden en drie beneden. En hij ging voort te
zeggen: O bezorgde om mogelijk toekomstig ongeluk; o zuchtende over de dwalingen van de
menschen die gemaakt zijn om God lief te hebben en van hem afdwalen en elders heen geraken;
o stervende met de dood die uw geliefde stierf, versta deze drie laagste takken, want gij zijt er-
mee opgeklommen tot de bovenste. Toen nam ik waar dat al die bladeren van een zatte groene
kleur waren en scherp en lang en in elk blad was een hart gegrift. Aan de drie laagste takken wa-
ren al de harten die op elk blad stonden, rood, aan de middelste wit, aan de bovenste goud.

Verders zei de engel: Reine zuil in de kerk van de heiligen, daar ge uw lichaam hebt rein ge-
houden van al die dingen die in de heilige tempel Gods niet betamen; o zondenlooze24 en troos-
teres in alle zonden,25 door wie Gods zuivere wil gesterkt is en worden zal; o begrijpende die de
edele natuur van onze zoete God begrijpt, waardoor gij zoo vroeg verkoost zuivere reinheid
boven al wat was en is, en nooit in geen enkel opzicht te kort schoot, versta nu deze middelste
drie takken. En ik verstond.

Weer zeide de engel: Gij zoekende naar ware liefde alleen in uw God, en om in alles volmaakt
te doen naar de zeden die bij de heilige wet behooren, en die God geheiligd heeft met het heilige
leven dat hij erin leefde, en met zijn groote geboden en zijn hooge raden;26 gij liefhebbende en

24 Drukproef: ‘kwalenlooze’.
25 In 1917: ‘kwalen’. Van Mierlo markeerde in de drukproef ‘kwalenlooze en troosteres in alle kwalen’ en tekende
er bij aan: ‘Ik versta dit niet zoo; maar: o schuldelooze (zondelooze) en troosteres in alle schulden (zonde) (cfr. de
toepassing op blz. 18). ‘Inkt, alleen het stukje over de toepassing potlood’ Van Mierlo doelt hier op het woord ‘on-
schuldig’ (vs. 142). Het is niet duidelijk of de potloodaantekeningen ook van Van Mierlo zijn, of van Verweyzelf. 
26 In 1917: ‘raad’. In de drukproef is raden doorgestreept en veranderd in ‘raad’ [potlood].
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die met liefhebbende dienst de heilige zeden pleegt, naar het behagen van de almachtige God; gij
standvastige ziel daar God trouw van ware liefde altoos in vindt en eeuwig bezitten zal, versta
deze drie bovenste takken. En ik verstond.

De boom was de wijsheid. Van de laagste takken, met op de bladeren de roode harten, was de
eerste de vrees voor de zonde en voor het verstoken blijven van de volkomen deugd. De andere
was de vrees dat God door menschen niet genoeg geëerd wordt en dat er zoovelen afdwalen van
de waarheid die hij is. De derde tak was de vrees dat elk mensch sterven moet met de dood
waarmee onze geliefde stierf, en of men wel wijselijk aan iedere deugd voldoet om die dood te
sterven, ieder uur, en dat kruis te dragen en dagelijks daaraan te sterven en met allen die sterven
en dolen die dood te sterven.

De eerste van de middelste takken, die met de witte harten op de bladeren, was reinheid: van
lichaam, van zeden, van woorden en van werken. De andere tak was het werken in een ieder on-
schuldig27 en rein te begeeren en over eigen werken te waken zoodat ze ons lief behagen. De
derde tak was zoo puur te blijven van alle bevlektheid in de geest, in de begeerte, in de ziel, dat
geen gemeenheid daar inkomt van dwaling, van hovaardij, van ijdele roemzucht, van wanhoop,
van te veel te verhopen dat men nog niet heeft, en dat men niet vervalle in te groote vreugd over
bezit, noch in te groote smart over gemis, noch in hartstochten. Ook in geen ten volle tevreden
zijn28 voordat men lang genoeg de liefde gedragen heeft, zooals het haar toekomt. Totdat zij
zoo volgroeid gedragen is en door passende werken zoo volvoed, dat men boven het dragen
van de liefde komt tot dat gevoelen dat veel hooger is dan liefde te dragen. Want liefde te dra-
gen, dat is neiging, verlangen, begeeren, dienst, oefening van brandende wil zonder ophouden.
Maar liefde gevoelen dat is zich in vrijheid de liefde bewust te zijn. Doch liefde te zijn gaat bo-
ven alles. 

De eerste tak van de bovenste drie met de gouden harten op zijn bladeren, die was: met vele
volkomen deugden de liefde op zichzelf alleen te zoeken waar ze geheel te vinden is. De andere
tak is met liefde de hooge wil van God te doen, naar het behagen waarmee hij elk hem behagen
doet die hem aldus leeft. De derde tak was het gestadig niets dan liefde zijn, uit de menigvuldige
deugden in de geheele eenige deugd die de minnenden beiden in elkaar verzwelgt en ze in de af-
grond werpt waar ze de eeuwige genieting zoeken en vinden.

Toen leidde de engel mij verder waar wij een kelk geheel vol bloed zagen. En hij zei tot mij:
Groote met groote wil, gij die alle ongehoorde en gehoorde pijnen zonder gedeerd te worden
en met zachte rust doorstaat,29 drink.En ik dronk en dat was de kelk van lijdzaamheid; daarme-
de legde ik de gelofte af dat ik God gedurig zou aanhangen in lijdzaam betrouwen.

Daarop bracht hij mij in het midden van de vlakte waar we in wandelden. Daar stond een
boom, die had de wortels opwaarts en de top neerwaarts. Die boom had veel takken. Van de
laagste takken, die de top waren, was de eerste het geloof; de tweede de hoop, waarmee de men-
schen aanvangen. Nog zeide de engel: O meesteres die van begin tot einde deze boom opklimt
tot aan de diepe wortelen van de onbegrijpelijke God, versta dat dit de weg is van de beginnen-
den en van hen die volharden tot de volkomenheid. En ik verstond dat het de boom was der
kennis Gods, die met geloof begint en met liefde voleindigt.

Bij die boom stond een andere, die had ronde en breede bladeren, en de engel zeide tot mij:
Blijf hier als gevangene totdat degene u terugzendt die u hier ontboden heeft, en versta zijn ver-
borgen wil, waarin hij u wil gebruiken. Ik ga heen om in uw machtige dienst te dienen. Ik heb
heden van u ontvangen in uw dienst te zijn alle uren totdat gij me ontgroeid zijt uit de wegen die
ik u geleid heb en die ge nu volkomen volgen kunt en de verborgen raad ervaren die onze groote

27 Hs. ‘on’ doorgestreept. Met potlood onderstreept en in de marge ‘toepassing’ [omcirkeld]. 
28 In de drukproef: ‘ook zich niet voldaan te voelen’. Kruisje in de marge [inkt]en toegevoegd: de zin is: ‘noch
in geen ten volle tevreden zijn’. Nog een aantekening [potlood]: ‘niet in iets ten volle behagen te hebben’.
29 Drukproef: ‘nogmaals lijdt’. Met inkt ‘(?)’ in de marge en daarbij aangetekend: ‘overlijden=doorstaan’.
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machtige God u op die tijd zal doen weten. Ik ga heen en waak over uw rein lichaam opdat het
blijft in de edele eerbaarheid waarin ik het gevonden heb en houden wil.

Daarna zei hij: Wend u van mij om en gij zult degene vinden die ge steeds gezocht hebt, en om
wie ge u van alle aard-30 en hemelingen hebt afgekeerd. En ik wendde mij om en zag voor me
een kruis staan, gelijk kristal, klaarder en witter dan kristal. Daardoorheen zag men een groote
vlakte. En voor dat kruis zag ik een zetel, gelijk een schijf, en die was stralender dan de zon in
zijn grootste schittering; en onder de schijf stonden drie zuilen. De eerste zuil was als brandend
vuur. De tweede was gelijk een steen die topaas heet. Die heeft de natuur van het goud en van de
lucht en de kleur van alle steenen. De derde was als een steen die amethyst heet, en heeft een
purperige kleur als van de roos en het viooltje. En in het midden onder de schijf draaide een wiel
zoo vreeselijk rond en zoo ijselijk om aan te zien dat hemelrijk en aardrijk zich er over verwon-
deren mochten en vervaren.

De zetel die een schijf geleek, dat was de eeuwigheid. De drie zuilen waren de drie namen
waar de ellendigen die verre van de liefde zijn, hem onder verstaan. De zuil gelijk een vuur is de
naam van de Heilige Geest. De zuil gelijk de topaas is de naam van de Vader. De zuil gelijk de
amethyst is de naam van de Zoon. Het diepe wiel dat zo vreeselijk donker is, dat is het goddelijk
genieten in zijn verborgen stormen.

Op die geweldige plaats zat degene die ik zocht en met wie ik een wou zijn in liefhebbende
gemeenschap. Zijn gedaante was onuitsprekelijk. Zijn hoofd was groot en breed, wit omkroesd
en gekroond met een kroon die een steen geleek welke sardonix heet en drie kleuren heeft:
zwart, wit en rood. Zijn oogen waren wonderlijk onnoembaar aantezien en alle dingen in zich
trekkende in liefde. Met woorden kan ik er niets van uitdrukken. Want de onuitsprekelijk
groote schoonheid en overzoete zoetigheid van dat hoog en wonderbaar aangezicht benam mij
alle macht van hem te spreken in vergelijkingen. En mijn lief gaf mij zich zelf, zoowel het begrij-
pen van hem als het gevoelen. Maar toen ik hem zag viel ik aan zijn voeten, want ik besefte dat ik
die heele weg naar hem geleid was, waartoe zooveel nog te leven was.

En hij zei tot mij: Sta op, want ge zijt in mij opgestaan, zonder begin, geheel vrij, en zonder
val. Want ge hebt begeerd een met mij te zijn en ge hebt daartoe naar alle kanten uw best gedaan.
En overmits ge zoo hartstochtelijk bewogen zijt en ge daarvan het getuigenis hebt van mij en
van de klaarblijkelijke werken die ge gedaan hebt in alle dingen waarin ge waande dat mijn wil
was, en om uw wijze werken, heb ik u mijn engel gezonden, die bekwaam is om de goedwillen-
den ter volmaaktheid te leiden: die u inwendig zoo toegerust vond dat hij u al de wegen langs
voerde die hij u alleen als een kind moest doen zien. Ook gaf hij u zoo hooge namen dat ze u
sierden voor mijn aangezicht.

Nu zal ik u doen weten wat ik van u wil. Ik wil dat ge om mijnentwil bereid zijt tot alle ellen-
den. Ik gebied u dat ge nooit waagt iets kwalijk te nemen of te wreken, al ware het slechts door
het opslaan van uwe oogen. Waagt ge dat, op welke wijze ook, dan zijt gij degene die mijn recht
onderkruipen wil en mijn hoogheid ondergraaft. Ik geef u nog, zei hij, een ander gebod: wilt ge
mij in de menschheid gelijken zooals ge mijn godheid geheel te genieten wenscht, zoo zult ge
begeeren arm, ellendig en versmaad te zijn onder alle menschen; alle verdrietelijkheden zullen u
meer dan aardsche vergenoegingen smaken; geen enkele zal u teveel zijn. Want zij zullen on-
menschelijk zwaar zijn om te dragen. Wilt ge de liefde navolgen, naar de trotsche natuur die u
mijn geheelheid verlangen doet, zoo zal het u zoo vreemd worden onder de menschen en zoo
onverhoord en zoo rampzalig, ge zult niet weten waar ge een onderdak vinden zult en alle men-
schen zullen u begeven en in den steek laten en niemand zal met u willen zwerven in uw nood
en uw krankte, in welke toestand ook, verzeker ik u, gedurende de dagen die ge nog leven zult,
een korte tijd, zoolang uw uur niet gekomen is.

30 Hs. ‘aarde’.
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Maar er is één ding waarom ik op u toorn en dat ik u zeggen wil. Ge zijt jong van dagen, en ge
wilt dat ik de pijn van uw lichaam erken, en de trouw van het werk van uw handen, en uw nieu-
we wil, altoos vloeiende van barmhartigheid. En de begeerten van uw hart, en het smachten van
uw zinnen en de liefde van uw ziel. Dat alles erken ik ook. Maar beken ook gij dat ik louter als
mensch leefde. Dat ook mijn lichaam zware pijn leed, ook mijn handen trouwelijk wrochten,
ook mijn nieuwe wil van barmhartigheid de heele wereld doorvloeide in vreemden en vrienden.
Dat ook mijn zinnen smachtten, mijn hart begeerde, mijn ziel liefhad. En al mijn tijd heb ik in
dat alles volhard tot de uur dat mijn vader me tot zich nam. Ge hebt soms tot me gezegd: ik had
goed mensch te zijn, want ik bezat de zeven gaven. Dat is waar, en niet alleen bezat ik ze, maar
ik was zelf gave van de geesten die de gaven heeten. Ook hebt ge gezegd: mijn vader was met
me; ook dat is waar; we waren geen uur gescheiden. Maar ik doe u een verborgen waarheid we-
ten, die toch duidelijk was voor wie ze verstaan kan: dat ik nooit een uur mijzelf door mijn
macht in eenig gemis tegemoet kwam, noch ooit in iets op de gaven van mijn geest steunde,
maar dat ik ze verkreeg door lijden, van mijn vader met wie ik een was, zooals we nu een zijn,
vóór die dag, waarop de uur kwam van mijn volgroeidheid. Maar ik veranderde mijn verdrieten
noch mijn leed door mijn volkomenheid ooit. Nu hebt gij geklaagd over uw ellende en waarom
ge van mij niet kreegt wat ge behoeft, naar uw begeeren, en ik vraag u wanneer het u aan de ze-
ven gaven van mijn geest ontbroken heeft. En ik vraag u wanneer ge in eenige omstandigheden
verlaten waart door mijn vader, zoodat mijn vader niet altijd met u was gelijk hij met mij en ik
met hem was toen ik als mensch leefde. Daar gij een mensch zijt, zoo leef ellendig als een
mensch. Ik wil mij door u zoo volkomen geleefd hebben in alle deugden op aarde, dat ge bij mij
in mijzelf in geenen deele achterstaat. 

Heb de zeven gaven van mijn geest en de kracht en de hulp van mijn vader in de volkomen wer-
ken van de deugden, waar men God mede wordt en blijft, eeuwiglijk. Maar gevoel u als mensch
in al die tekortkomingen die tot het menschzijn behooren, behalve alleen de zonde. Al het leed
dat tot het menschzijn behoort, proefde ik toen ik als mensch leefde, behalve alleen de zonde. Ik
wekte mijzelf nooit op met mijn innerlijke macht, maar door de troost dat ik zeker was van mijn
vader. Gij weet ook wel dat ik lang op aarde leefde, eer het volk mij leerde kennen en eer ik won-
deren deed. En toen ik ze deed en men mij beter kennen leerde, toen bleven mij weinig vrienden
in de wereld over. Ja, bij mijn sterven verlieten mij bijna allen die leefden. Treur daarom niet dat
u alle menschen begeven zullen, wegens de volkomen liefde en omdat ge in mijn wil leeft.
Schoone teekenen en wonderen zijn u in uw leven meer geschied, zonder dat ’t hoefde, dan eenig
mensch die geboren werd sedert dat ik stierf. Wonderen en gaven van buiten waren zeer in u be-
gonnen te werken; ge hebt ze geweigerd en deedt er afstand van, en ge wilt ze niet; ge liet ze voor
de liefde en wilt niet anders dan mij, en om mij hebt ge alles weggedaan en wilt mij genieten in het
gevoel, wat boven alles gaat. Toch zijt ge nog rijkelijk jong daartoe. Ik zal u, zegt hij, liefste ge-
minde, mij heimelijk geven wanneer ge mij hebben wilt. Want ge wilt niet dat u de vreemden
troosten, noch dat ze u kennen leeren. Zoo zal ik u het verstaan van mijn wil geven en de kunst
van de ware liefde en mij alleen te gevoelen, bij tijden, in stormen van liefde, als ge niet zoudt kun-
nen leven zonder mij te gevoelen en de smart u te zwaar wordt. Met verstand zult ge wijselijk mijn
wil werken in allen die noodig hebben hem van u te weten, en wie hij nog onbekend is. Jegens nie-
mand zijt ge nog te kort geschoten, schiet nooit jegens iemand tekort, tot die dag dat ik u zeg: uw
werk is geheel voltooid. Met liefde zult ge leven en volharden en mijn verborgen wil doen waar-
door gij mij zijt, en ik u. En in mij te gevoelen zal ik u genoeg zijn en gij mij. Werk dus mijn wil
met verstand, mijn meest gewenschte geliefde. Geef u zoo aan mij over in liefde, mijn naasten ge-
nietende in mijn nabijheid. Zoo zult ge mij genieten. Dit is de boom van de woorden die ik u nu
zeide, die heet kennis van de liefde. Want daar u zoveel gepredikt werd31 wat u de nederigheid

31 In de drukproef staat een streep in de marge en ‘er is u zooveel gepredikt’. Boven ‘er is’ staat met potlood
‘daar’ en na ‘gepredikt’ staat met potlood ‘werd’.
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moeielijk maakt, daarom verklaarde ik zelf u wat ik van u wil. Gij moet zoetjes terugkeeren en
doen wat ik u bevolen hebt. Als ge wilt zoo neem bladeren van deze boom, die is de kennis van
mijn wil. En als ge bedroefd zijt, zoo neem van de top een roos, en van die een blad: dat is liefde.
En als ge het niet kunt uithouden, neem dan van die roos wat er binnen is, dat is dat ik u mij zal
te genieten geven. Altijd zult ge kennis van mijn wil hebben en liefde gevoelen en als ’t nood doet
mij genietende gevoelen. Zoo deed mij mijn vader toen ik zijn zoon was. Hij zond mij in nood en
hij verliet me niet, ik genoot zijn gemeenschap en ik diende hen tot wie hij mij gezonden had. Het
hart dat in de roos zoo geheel is, dat is het genot van de liefde door het voelen. Hen allen, lieve,
die u goed of kwaad doen, geef hun allen zonder onderscheid wat ze noodig hebben. Liefde zal
u daartoe bekwaam maken. Geef alles, want alles is het uwe. 

Tweede vizioen

Het was op een pinksterdag dat ik de heilige geest alzoo ontving dat de heele wil van de liefde in
alles mij helder werd, en de heele natuur van de wil van hemelen en hemelingen, en de heele vol-
komenheid van de volmaakte gerechtigheid, en alle gebreken van de verlorenen, de heele wil van
hen die ik zag, in welke zij waren, van waarheid en van logen. En sindsdien gevoelde ik altijd zoo
de liefde van allen die ik zag, in iedere gezindheid waarin zij waren. Ook verstond ik alle talen die
men spreekt op twee-en-zeventig manieren. De menigvuldigheid van dit alles is in me schuil ge-
gaan en stil geworden; maar het uitsluitend staren in hem, en het branden van de liefde, en de
waarheid van zijn wil: die doofden noch32 zwegen, noch waren ooit meer werkeloos in me.

Vóór die tijd wou ik altijd bij alles wat ik deed weten, peinsde erover, en herhaalde: wat is lief-
de en wie is liefde? Twee jaar had ik zoo doorgebracht. 

Derde vizioen

Daarna was ik een paaschdag tot God gegaan. En hij omtving mij inwendig mijn zinnen en nam
me op in de geest, en voerde me voor het aangezicht van de heilige geest die de vader en de zoon
in één wezen heeft. Uit het wezen van dat aangezicht ontving ik alle begrip en ik las er al mijn
oordeelen.33 En een stem uit dat aangezicht klonk zoo vreeselijk, als moest zij overal gehoord
worden, en zij zeide tot mij: Zie hier, vriendin, gij die om mij geroepen en gezocht hebt, wat en
wie ik liefde ben duizend jaar voor de geboorte van menschen. Zie en ontvang mijn geest en be-
grijp van alles wat ik er liefde in ben. En als gij er in slaagt als mensch mij in mijzelf te bereiken
langs alle wegen van volkomen liefde, dan zult gij mij genieten zooals ik liefde ben. Tot34 die dag
zult ge liefhebben wat ik liefde ben; maar daarna zult ge liefde zijn zooals ik liefde ben. En gij
zult niet minder leven dan wat ik liefde ben, van dan af tot de dood waarmee ge levend wordt.
Met mij vereenigd ontvingt gij mij, en heb ik u ontvangen. Wees en leef wat ik ben en kom weer
en breng mij geheele godheid en geniet wie ik ben. Daarna kwam ik weer tot mijzelf en verstond
al wat ik tevoren zeide en bleef starende op mijn allerzoetste lief. 

Vierde vizioen

Ik zat op een meidag, en ik zou de mis van Sint Jacob hooren, zooals het behoorde, omdat het
zijn dag was. Onder de epistel35 werden mijn zinnen naar binnen getrokken door de hartstoch-

32 In de drukproef staat ‘nog’, met potlood doorgehaald en vervangen door ‘noch’.
33 In 1917: ‘mijn heele oordeel’. Potloodaantekening in de marge: al mijn oordeelen? [omcirkeld].
34 In 1917: ‘op’. Veranderd door Van Mierlo.
35 1917: ‘Tijdens die dienst’. Onderstreept en de marge met inkt ‘onder de epistel’. 
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telijke beweging van een schrikverwekkende geest die in me was. Inwendig werd ik toen geheel
in de geest opgetrokken.

Er verscheen me daarna een wonderlijk zinnebeeld: twee koninkrijken als van eenzelfde rijk-
dom en geboorte en geslacht en vermogen van machtsuiting. Dan kwam een engel, heelenal
brandende, als van vuur, en die ontsloot zijn vleugels en sloeg daarmee zeven groote slagen; als
een roeper die voor zijn stem alles wilde doen stilworden, om te doen luisteren naar zijn wil.
Met de eerste slag hield de maan op te loopen en was stil zooals haar geboden was. Met de twee-
de slag staakte de zon zijn loop. Met de derde slag stonden de sterren stil. Met de vierde slag
werden die van het paradijs uit hun rust gewekt om zich met nieuwe redenen daarover te ver-
wonderen. Met de vijfde slag hield de omloop van de hemel op. Met de zesde slag verschenen
alle heiligen, alle heilige menschen, levende en doode, allen die in de hemel zijn en in het vage-
vuur en op aarde, elk naar dat hij wezen zal geheel in alles. Met de zevende slag ontsloten zich
van alle hemelrijken alle hemelen in eeuwige glorie.

Toen de engel aldus met zijn vleugels geslagen en stilte gemaakt had, gaf hij een geluid als de
donder, of als een geweldige bazuin waarmee men het hoogste gebod gebiedt. Dan zei hij: Alle
gij stilgewordenen die dient en al gij verschenenen die men daarmede dient, weest mij hiermede
getuigen van wat ik aan deze, die zich over u die hier staat verwondert, en verschrikt is, openba-
ren zal. Op dat oogenblik werd ik omvangen door zijn vleugels en in het midden van het rijk dat
hijzelf was. Toen zei hij tot mij: gij ongeachte bij al uw vrienden en bij al uw vijanden, gij altijd
als ikzelf beminde, kies nu tusschen deze twee hemelen die gij zaagt als koninkrijken. Toen stort-
te ik in hem als omvangen door een zoete en nieuwe trouw die vol van kennis was met een gevoel
van ware liefde. In dat doordringende gevoel van zoete liefde zei36 hij tot mij: Ontroerde door de
volkomen trouw die eeuwig37 alle dingen nieuw zal maken, voel en begrijp zelf wat het verschil
tusschen deze beide is en kies het rijkste en het machtigste. En ik zeide: Heer, ik zie ze geheel, want
gij hebt door uw volkomenheid alle laagheid van mij weggenomen waardoor ik twijfelde. En toen
zag ik eene van wie die eene hemel was en mijn lief, elk in zijn hemel, even machtig, en in dezelf-
de kracht en aanzien en in gelijke goedgunstige genade en eeuwigheid. En allen die hadden stil-
gestaan in hun loop: maan, zon, sterren, hemel, en allen die verschenen waren om te getuigen: pa-
radijs, menschen en alle hemelen die hen dienen, zeiden: Amen, en betuigden de eenheid van hen
beiden; en hun allen werd verlof gegeven elk weer te zijn zooals hij tevoren was. 

Toen zeide de engel nog tot mij: zie nu mij eeniglijk eengeworden met uw beminde, en wees
gij als mijne beminde, bemind door mij. Deze geheele hemelen die gij ziet zijn de hare en de mij-
ne; en die gij zaagt als twee koninkrijken die gescheiden waren, dat was ons tweeër menschheid,
eer zij volgroeide. Ik groeide eerst en daarna werden we gelijk. En ik kwam in mijn rijk gisteren
en gij groeide na; daarna werden we gelijk. En zij zal vandaag volgroeien en morgen met u in
haar rijk komen; en daarna gelijk worden aan mij. Gij hebt, lieve sterke groote en vrouw, willen
weten met uw twijfel te mijwaarts: waardoor dat zijn zou, en door welk werk zij aan mij gelijk
volgroeien zou, zoodat ik haar gelijk zou wezen en gij gelijk mijzelf en zij in mij. Dat worde u
dan door mijn mond meegedeeld, het is mijn begrip van mijn rijke natuur.

Haar eene groote werk, waardoor ze volgroeien zal, is dat ze al de deugden zal oefenen die
haar aangaande mijn wezen geopenbaard zijn, bij geschrifte, door raad, in gevoel van liefde tus-
schen haar en mij, door het gezag dat gij over haar hebt vanwege de liefde, en door de rijke ken-
nis die gij hebt van mijn zalige wil.

Haar tweede groote werk zal zijn: ellendig wezen, en een onbepaalde tijd veel van die groote
deugden betoonen die wij in haar liefhebben, zoodat zij er mee doen zal in hevige storm het rus-
tigst.38

36 Hs. – doorgehaald – ‘lief zeide’.
37 In de drukproef staat hierachter nog een keer ‘die’, met potlood doorgehaald.
38 In de marge van de drukproef staat een zwarte streep met een vraagteken. Verwey bracht echter geen veran-
deringen aan.
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Haar derde werk en haar nog grootere leed zal zijn de veelvoudige neerslachtigheden die haar
telkens overkomen en haar zeggen zullen: wat meent God? wat meent deze jonkvrouw? wat zal
’t wezen? Hoe kan ’t gebeuren dat ik aan hem gelijk werd, en aan haar, om naar hun beider
waarde hen te voldoen?’ Mij weet ze volkomen God en u zal ze willen weten de volmaaktste
mensch die leeft met onveranderlijke deugd naar mijn voorbeeld. De angst en de nood hoe ze
ons aldus genoeg zou nabijkomen met zoo gebrekkelijke zeden als de hare zijn, en haar over-
zoete haast met ernstige begeerte dat zij het nochtans wil zonder ooit tekort te schieten, wat het
ook kost, en dan weer vallende in verkeerdheden, die haar veroordeelen en doen wanhopen,
haar die zoo gaarne edel bleef en zonder vlek, gelijk aan ons beiden, en zich daarbuiten gevoelt
met al haar vonnissen: besef het nu zelf: wat kon ze nog meer verrichten? 

Haar vierde werk en het grootste dat haar tot ons zal opvoeren, is het derven van onze zoete
natuur die wij van elkander voelen, en het weten en het gewaar worden dat wij in onszelf twee-
voudig hebben van haar, terwijl zij onvolgroeid missen moet wie ze bovenal moet liefhebben en
dus geheel in schemering leven. Dat zal haar werk zijn waarmede zij morgen, ons ter voldoe-
ning, zich tooien zal. 

Vijfde vizioen

Ik was op hemelvaartsdag bij de vroegmis een korte poos in de geest opgenomen en mij werden
de drie hoogste hemelen getoond, waarnaar de drie hoogste engelen genoemd worden, de Tro-
nen, de Cherubijnen, de Serafijnen. Toen kwam tot mij de adelaar van de vier dieren: de zoete
Sint Johannes Evangelist, en zeide: kom en zie de dingen die ik als mensch zag: gij hebt ze alle
ontsloten en geheel gezien; die ik zag bij gelijkenis die hebt gij leeren kennen en weet hoe ze
zijn.

En overdenkende wat de heilige Johannes daarna tot mij gezegd had viel ik in groote smart op
mijn aangezicht, en die smart riep overluid: Ach, ach, heilige vriend en waarachtige machtige,
waarom laat gij de onzen in wereldsche zaken39 en waarom doorvloeit ge hen niet in onze een-
heid40? Mijn geheele wil is nog met u, ik heb lief en haat met u, zooals gij; want ik ben nu niet
meer een Lucifer, sedert ge me andermaal bijstondt, zooals zij die nu Lucifer zijn en willen dat
hun goed en genade geschiede die er geene hebben in leven noch werken noch verdienste, en die
hun arbeid willen nalaten en toch genade smaken; zij verheffen zich en omdat gij hun een wei-
nig goedheid bewijst willen zij ’t hebben als hun recht.41 Maar die zijn vervallen van uw hemel-
sche eer: dat deedt gij mij weten. In één ding misdeed ik voorheen aan levenden en dooden: ik
verlangde hen, alsof het mijn recht was,42 uit het vagevuur en uit de hel te redden; maar wees
deswegen gezegend: zonder verbolgenheid jegens mij deedt gij het vier onder levenden en
dooden die toen tot de hel behoorden; dat schold uw goedheid kwijt aan mijn dwaasheid en
mijn ondoordachte begeerte en die ongebonden barmhartigheid die gij mij in u voor de men-
schen gaaft.

Want ik kende toen nog niet uw volkomen rechtvaardigheid, in die fout verviel ik en werd
Lucifer omdat ik die niet geheel inzag, al verbeurde ik het bij u niet. Dit was het eene ding waar-
om ik onder de menschen een onbekende bleef en zij voor mij wreed waren. Door liefde wou ik
levenden en dooden rukken uit alle laagheid van wanhopen, van misdoen en deed hun pijnen
verminderen en dooden uit de hel naar het vagevuur zenden en levenden uit de hel brengen naar
het hemelrijk. Dit schold mij uw goedheid kwijt en deed me inzien dat ik hierom aldus verval-

39 Drukproef: ‘in stukken die elkander vreemd zijn’. Dit is met potlood onderstreept en voorzien van de aante-
kening: ‘in zaken die vreemd zijn aan de Minne, in wereldsche zaken, niet in de volle Minne’. 
40 Drukproef: ‘ons niet als eenheid’. Met potlood verbeterd.
41 Drukproef: ‘vóór het recht is’. Met potlood in de marge: ‘als hun recht’.
42 Drukproef: ‘ze eer het billijk was’ (geen komma’s voor en na dit stukje). Met potlood: ‘vore=als’.
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len was onder het volk. Toen gij mij in uzelf naamt en me deedt weten hoedanig ge zijt en haat
en liefhebt in eenzelfde wezen, toen begreep ik hoe ik geheel met u moest haten en liefhebben
en hoe ik moet zijn. Daarom, omdat ik dit weet, begeer ik van u dat gij de onzen één maakt met
ons.

En hij die op de troon zat in de hemel zeide tot mij: Deze drie hemelen ben ik in drie perso-
nen: als Troon43 mensch, als Cherubijn heilige geest, als Serafijn in mijn zaligheid waar ik geheel
ben. En hij nam mij op buiten de geest in het hoogste genot van zaligheid zonder begrijpen; daar
smaak ik hem zooals ik het eeuwig zal. Dat duurde maar kort en toen ik tot mijzelf kwam trok
hij mij weer op in de geest en zei tot mij aldus: Zooals gij het nu geniet, zult ge het eeuwig genie-
ten. En Johannes zeide tot mij: Ga aan uw taak en God zal zijn oude wonderen in u vernieuwen.
En ik kwam in mijn leed terug met veel en groote smart.

Zesde vizioen

Het was op een driekoningendag: ik was toen negentien jaar oud; zooveel tenminste werden er
me toegekend. Ik wenschte toen tot onze heer te gaan, en ik was in begeerte en in oversterk ver-
langen te weten hoe44 God neemt en geeft ten opzichte van hen, die zich overgevend aan hem en
hem nemend in genietende gemeenschap, hem in alles naar zijn wil zijn. Op die dag werd ik op-
nieuw zeer daarmee tot liefde bewogen, en daarna werd ik opgenomen in de geest en gevoerd
waar me een hooge geweldige plaats getoond werd; en op die machtige plaats stond een zetel, en
die daarop zat was onzichtbaar en onkenbaar in de waarde van het ambt dat daarboven te ver-
vullen was. Op zulk een plaats zetelen gaat het begrip te boven van hemelingen en aardbewo-
ners. Boven op die hooge zetel in die hooge plaats, daar zag ik een kroon, die meer dan alle
diademen was; haar omtrek bevatte alle dingen onder zich en buiten deze kroon bestond er
niets.

Toen kwam een engel met een brandend wierookvat, gloeiend van vurige rook, waarmee hij
neerknielde voor die hooge zetel waarboven de kroon was en deed er hem eere mee en zei: O
onbekende macht en almachtige groote heer, hiermede zij u hulde en eer gebracht door de
vrouw die u bezoekt in uw verborgen plaats, welke onbekend is aan allen die u de zoo ontsto-
ken offerande niet zenden met zoo scherpe schichten als zij ze zendt met nieuwe brandende
jeugd, die onder het volk haar negentiende jaar heet voltooid te hebben. Zij is het, heer, die u in
de geest komt bezoeken, om te weten hoe gij zijt45 waar men u niet verstaat. Want het ongewe-
ten leven dat gij in haar verwekt hebt in brandende barmhartigheid, dat heeft haar hier geleid.
Openbaar haar nu dat gij ze hierheen trekt en voer ze geheel in u.

Daarop hoorde ik een stem, vreeselijk en nooit gehoord tot me spreken, sprekende tot mij en
in een verschijning, die zeide: Zie wie ik ben; en ik zag degene die ik zocht en zijn aanschijn
openbaarde zich met zulk een klaarheid dat ik er alle aangezichten en alle vormen in erkende die
ooit waren en ooit zijn zullen, van welke hij eer en dienst ontvangt in alles wat rechtvaardig is;
en waarom elk het zijne zal hebben in oordeelen en zegeningen; en waarbij elk gesteld zal wor-
den in zijn plaats; en door wat oorzaak sommigen daaruit afdwalen, weg van hem en er weder
schooner en trotscher terugkomen dan zij er eerst waren; en waarom sommigen afdwalen en
niet terugkomen; en hoe sommigen altoos schijnen te dwalen en nooit terecht kwamen en ge-
heel bleven stilstaan, en bijna altijd zonder troost; en sommigen zijn van kind af in hun plaats
gebleven en vervulden haar waardig en bezetten haar zoo tot het einde. Alle toestanden zag ik

43 Noot van Verwey in boekversie: ‘Troon is hier de naam van een orde van engelen. Vergelijk het begin van dit
Vizioen’.
44 Drukproef: ‘zooals’ onderstreept met potlood en in de marge vervangen door ‘hoe’.
45 Drukproef: ‘gij daar zijnde’. Met potlood doorgehaald en verbeterd.
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daar in dat aanschijn. In zijn rechterhand zag ik de gift van zijn zegen en daarin de groote hemel
open, en allen die daarin eeuwig met hem zijn zullen. In zijn linkerhand zag ik het zwaard dat
zoo vreeselijk slaat, waarmee hij allen slaat tot de dood. Daarin zag ik de hel en haar eeuwige in-
woners. Ik zag zijn grootheid onder alles verdrukt, ik zag zijn kleinheid boven alles verheven,
ik zag zijn verborgenheid begrijpelijk alles omvloeiende, ik zag zijn ruimte in alles besloten. Ik
hoorde zijn redenen en verstond alle redenen met rede. Ik zag in zijn borst de geheele zaligheid
van zijn natuur in liefde. Van al het andere dat ik zag getuigde ik in de geest.

Maar daarop verwonderde ik me over al die rijkdom die ik in hem gezien had. En door die
verwondering kwam ik buiten de geest waarin ik alles wat ik zocht gezien had. En toen ik aldus
de heele rijke pracht van mijn verrukkende, mijn onuitsprekelijke zoete lief kende, ontviel ik
buiten de geest aan mijzelf en aan alles wat ik daarin gezien had, en viel heel verloren in het ge-
nietende gevoel van de natuur van zijn liefde. Daarin bleef ik als verzwolgen buiten alle besef
van anders iets te weten of te zien of te begrijpen, dan één te wezen met hem en daarvan het ge-
not te hebben; daarin bleef ik een klein half uur.

Toen werd ik weder gewekt in een vizioen en zag weer als tevoren en begreep alle dingen, en
door hem werd nog tot mij gezegd: Hierna zult ge niemand meer veroordeelen noch zegenen,
dan zooals ik het wensch en ge zult elk recht doen naar zijn waarde. Zoo ben ik in genietende
gemeenschap en weten en opgenomenheid in de geest wie naar mijn wil en genoegte zijn. Ik leid
u God en mensch weder in de wreede wereld, waar ge alle dooden smaken zult: totdat ge hier
weder komt in de geheele naam van mijn gemeenschap, waarin ge gedoopt zijt in mijn afgrond.
En daarmede werd ik jammerlijk weer tot mijzelf gebracht. 

Zevende vizioen

Op een pinksterdag had ik een verschijning bij zonsopgang, terwijl ik in de kerk was waar de
metten gezongen werden.46 Mijn hart en mijn aderen en al mijn leden schudden en beefden van
begeerte, en het was me, zooals het me dikwijls geweest is, zoo onrustig en angstwekkend te
moede dat het me toescheen, zoo ik mijn lief niet genoeg was en hij mijn begeerte niet vervulde
dat ik dan sterven zou en in verbijstering sterven. Van verlangende liefde was het me zoo ver-
schrikkelijk en zoo wee te moede dat mijn leden, stuk voor stuk, schenen te breken en of elk van
mijn aderen in arbeid was. Mijn verlangen was zoo onuitsprekelijk dat niemand het zou kunnen
uitdrukken, en zooveel ik ervan zou kunnen zeggen zou niet verstaan worden door allen die de
werking van de liefde door het verlangen tevoren niet kenden en die tevoren de liefde niet ken-
den. Dit is wat ik ervan zeggen zal: ik begeerde mijn lief geheel te nemen en te kennen en te sma-
ken in allen deele: zijn menschheid één met de mijne, en de mijne daarin te verblijven, en in staat
te zijn in de volkomenheid te treden en tevens hem, de volkomenheid-zelf, genoeg te zijn, zui-
ver en eenig en in alles in iedere deugd genoeg te zijn. Daartoe wenschte ik inwendig dat hij mij
met zijn godheid in eenheid van geest genoeg47 en al wat hij is ware, zonder tekortkoming; want
die gaaf verkoos ik boven alle ooit door mij gekozene: dat ik in elke groote deugd volstaan
mocht, want dat is het volkomenste volstaan dat men opwast tot God met God te zijn. Want dat
is leed en moeite, ellende, en in groot nieuw verdriet te zijn en dat alles laten komen en gaan
zonder bekommering en zonder iets anders te voelen dan zoete liefde en kussen en omhelzen.
Aldus begeerde ik God deelachtig en hem genoeg te zijn. 

Terwijl mij zo vreeselijk te moede was zag ik van het altaar een groote arend naar mij toevlie-
gen en die zei tot mij: wilt gij eenworden, zoo bereid u. En ik lag op mijn knieën en mijn hart

46 Drukproef: ‘vroegmis gezongen werd’. ‘Vroegmis’ is met potlood onderstreept, evenals ‘werd’ en wordt in
de marge veranderd in ‘metten’ en ‘werden’.
47 Drukproef: ‘dat hij mij met zijn godheid in een vizioen …’. in de marge staat met potlood een vraagteken en
‘een vizioen’ is onderstrteept.
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drong me verschrikkelijk dat eenigste te aanbidden zooals het hem toekwam. Wat mij toch on-
bereikbaar was, dat weet ik wel, God weet het, altijd tot mijn leed en ellende. En die arend ging
terug, zeggende: Rechtvaardige en machtige heer, toon nu uw groote kracht uw eenheid te ver-
eenigen tot het genieten van uzelf. Toen kwam hij weer en zei tot mij: Die gekomen is komt
weer en waar hij nooit kwam daar komt hij niet.

Daarop kwam hij van het altaar in de gedaante van een kind, juist zooals hij was in zijn eerste
drie jaren, en hij wendde zich te mijwaarts en nam uit de ciborie zijn lichaam in zijn rechterhand
en in zijn linker nam hij een kelk, die scheen te komen van het altaar, maar vanwaar hij kwam
wist ik niet. Daarmee kwam hij, gekleed en zooals hij was op die dag toen hij ons de eerste maal
zijn lichaam gaf, zoo eruitziende, als mensch, en als man. Zoet en schoon, met verheven gelaat,
en zoo onderdanig mij naderend. Als een die geheel van een ander hoort. Toen gaf hij mij zich-
zelf in de vorm van het sakrament als naar gewoonte; daarna gaf hij mij te drinken uit de kelk als
naar gewoonte. Daarna kwam hij zelf tot me en nam me heelemaal in zijn armen en drukte me
tegen zich aan, en al mijn leden voelden de zijne ten volle naar mijn hart het begeerde, naar mijn
menschelijkheid. Zoo werd ik van buiten voldaan en verzadigd. Ook had ik een korte poos
kracht dat te dragen; doch weldra verloor ik die schoone man uitwendig, het zien van zijn ge-
daante, en ik zag hem geheel en al verdwijnen. Zoozeer vervluchtigde hij en smolt weg dat ik
hem buiten mij niet meer bespeurde en hem binnen mij niet meer onderscheiden kon. Op dat
ogenblik waren wij één zonder onderscheid. Zóó was het dan: uitwendig zien, smaken, gevoe-
len, zooals men het ontvangen van het sakrament uitwendig smaakt, een uitwendig zien en voe-
len, zooals lief met lieve zich geheel vereenigen in zien, in hooren, in opgaan de eene in de ander.
Hierna bleef ik in een opgaan in mijn lief, zoodat ik geheel versmolt in hem en mij van mezelf
niets overbleef; vervoerd werd ik en opgenomen in de geest en zoo bleef het gedurende uren.

Achtste vizioen

Ik zag een groote berg die hoog en breed was en van onuitsprekelijk schoone gedaante. Langs
die berg verhieven zich vijf wegen, die alle die edele berg opgingen, naar de hoogste zetel die
daar boven was. Zij gingen hoog, en hooger, en nog hooger, en allerhoogst, totdat hijzelf de
hoogste was, geheel, en het hoogste wezen zelf. En ik werd opgenomen en op die berg gevoerd.
Daar zag ik een gelaat van tijdelooze zaligheid waar al de wegen in einden en waar al degenen
die de weg afliepen één in worden.

En degene die geleidde deed mij zichzelf zien en zeide, toen ik omhoog was: Zie hier, hoe ik
strijder en ridder ben voor dat waarachtige aangezicht dat alles doorziet en de volkomen dienst
doorschijnt die ten einde toe leidt, en goddelijkheid en wijsheid leert, en alle zaligheden van het
volle ervaren gevoel rijkelijk toebedeelt. Als strijder verschijn ik; zie hoe mijn schoonheid de al-
verwinnende en machtige is van dat een-en-al, hetwelk de hemel, de hel en de aarde dienen. Ik
ben deze wegen het hoogst opgeklommen, en geleid u, en ik ben het die u vier ervan kennen
doe; maar de vijfde die ge gaan zult, zal de rechtvaardige God u doen kennen, die hem u zond en
die hem u zendt. 

Daarop deed hij mij dat onuitsprekelijk schoone gelaat zien en dat geleek een groote vurige
stroom, breeder en dieper dan de zee. En ik hoorde een sterke stem uit de stroom tot mij spreken:
Kom en wees zelf de hoogste weg, eenswezend met hen die er volmaakt in zijn, die met korte uren
alle lange uren inhalen. Uw groote verlangen naar liefde heeft u de hoogste weg gegeven naar mijn
gemeenschap, waar ik van het begin van de wereld af naar gehaakt heb, en wat gij dikwijls boet-
te met smartelijk begeeren, en nog boeten zult. Dit verlangen naar wat men boven alles begeert,
en mij te bereiken die onbereikbaar ben, dat is de korte uur, die alle lange uren overwint. En dat
is de weg naar mijn eigen natuur, waarlangs ik tot mijzelf gekomen ben en ervan uitging; daar-
langs ging ik uit tot mijn vader, tot u en tot de uwen, en kwam weer van u en van de uwen tot mijn
vader. Die uur heb ik u met mij gezonden: zend die verder aan de uwen met mij. 
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De uur die het jaar overwint dat men doorlijden moest, die zijt gij en al degenen die niet op-
houden te verlangen en daarom groote versmaadheid lijden en die bovenmate onverhoord blij-
ven en beklagenswaardig en in twijfel zijn ondanks alle goede werken: men veroordeelt hen en
niemand blijft over die hun genegen is – de vrome twijfelt, de naaste verwondert zich, sommi-
gen benijden: maar de uur verwint het jaar.

De maand die het jaar overwint, die zijt gij, en al degenen die in hun leed en in hun uit- en in-
wendig gemis weinig troost vinden en dat gaarne dragen om mijnentwil, zich op mijn troost
verlatende, wanneer ik komen zal; deze komen mij nader in een maand dan de getroosten in een
jaar. 

Het oogenblik dat de maand overwint, dat zijt gij, en al degenen die om mij, en, ter wille van
mij, om anderen die hem behoeven: om hun zonde, hun schade, hun uiterlijk gebrek en hun in-
nerlijke nood, smart lijden; en die zelf altoos doen wat in hun vermogen is om kennis te krijgen
van de liefde.

De dagen die de week achterhalen, die zijt gij, en al degenen die lijden zonder schuld, en die
nochtans zoo verlangen naar God dat ze zonder schuld blijven. Omdat gij, alleen onder allen,
uw barmhartigheid vereenigd hebt met de mijne, en gij mij nu aanraakte langs de wegen van
mijn natuur die ik kwam en ging, geef ik u getuigenis met de getuigenis die mijns vaders waar-
heid is. Want mijn vader getuigde mij dat gij de hoogste weg zijt en diegenen met u gebracht
hebt die ik ontboden heb langs mijn verborgen weg. Daarom, omdat gij dit in ons beider heilig-
heid ervaren hebt, zult ge in ons heilig zijn, en allen die tot ons zullen komen en het door u erva-
ren hebben zullen ook heilig zijn, en dáárdoor één met ons, dat ze u boven alles in dit uw wezen
kennen en vertrouwen en dienen als dit zijnde wat ge zijt, en mij in dit uw wezen begeeren en in
u mijn recht houden en geven tot ze eindelijk een zoo hoog leven leiden dat ik en mijn vader en
gij naar waarheid kunnen getuigen dat hun korte uur zoo lange tijden overwint. 

Nu hebt ge mij gevoeld en ontvangen, uitwendig en inwendig, en ge hebt de eenige wegen
leeren kennen die hun begin geheel in mij hebben. Keer nu in mij als de onverwonnene, die alle
hemelsche, aardsche en helsche kampioenen overwonnen hebt, en wees getooid als overwin-
naar. Geleid alle ongeleiden naar de waardigheid waartoe ze van mij bemind zijn, en waarin ze
mij beminnen; en waarin ze naar het betaamt mijn natuur gehoorzamen waarmede ik alles ben
wat alle kreaturen behoeven en wat hun baat.

Toen ontmoette ik weer die geest die mij daar bracht en ik vraagde hem: Heer strijder, hoe zijt
ge getooid tot uw hooge kondgeving waar ge mij heen leidde en toch niet tot het einde? En hij
zeide mij wie hij was. Daarna zeide hij tot mij: Ik toon u de vier wegen en deze ging ik ten einde
en die tijden overwon ik; maar de vijfde gaf u die getrouwe die ge48 ontvingt waar ik niet ben. Want
toen ik als mensch leefde had ik te weinig menschelijke genegenheid en volgde de scherpe raad
van mijn geest; daarom mag die zoozeer eenige liefde mij niet raken. Want ik deed de edele men-
schelijkheid groot onrecht doordat ik haar genegenheden van me wees. Daarna zei hij: Keer weer
in uw stof en laat uw werken bloeien: groote rampen zijn op komst voor u, omdat ge keert als al-
les overwinnende. Want alles hebt ge overwonnen. Toen kwam ik tot mijzelf als op nieuw zeer
gewond, en zoo zal ik wezen tot die dag dat ik weerkom waar ik toen van keerde.

Negende vizioen

Ik was op de dag van Maria’s geboorte te metten49 en na de drie lessen verscheen me in de geest
iets wonders. Mijn hart was tevoren ontroerd door de liefdewoorden die men daar las uit het

48 Drukproef: ‘u’ onderstreept en in de marge staat een streepje.
49 Drukproef: ‘in de vroegmis’, in de drukproef met potlood onderstreept en in de marge vervangen door ‘te
metten’.
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Hooglied, waarbij ik aan een volkomen kus dacht. Kort daarop, in de tweede nocturne, zag ik in
de geest een koningin komen in een gulden kleed, en dat kleed was vol oogen, al welke oogen
doorzichtig waren als vurige vlammen en nochtans gelijk kristal. Zij had een kroon op het hoofd
die bestond uit even zooveel kronen boven elkander als er oogen aan dat kleed waren: het getal
ervan zult gij horen als zij het zelve noemt. Vóór de koningin gingen drie jonkvrouwen. Eene in
een rood gewaad had in haar handen twee bazuinen: zij blies op de eene en zeide: Wie naar mijn
vrouwe luistert, hij zal eeuwiglijk bedwelmd zijn in de zaligheid en hij zal nooit hooren noch zien
de hoogste melodie en de wonderen van de almachtige liefde. En de andere bazuin zong en zei-
de: Wie de wegen vliegt en gaat die mijn vrouwe wenscht zal geweldig zijn in het rijk van de lief-
de. De tweede jonkvrouw was in een groen gewaad en had twee palmtakken in haar handen, en
die waren elk verzegeld met een boek: daarmee weren ze van hun vrouwe ’t stof van de dagen en
van de nachten, van de maan en van de zon; want ze wou van geen enkele bestoven zijn. De der-
de jonkvrouw droeg een zwart gewaad en die had als een lantaarn in haar hand vol van dagen,
waarbij haar vrouwe de diepte van de afgrond zag en de hoogte van de hoogste opvaart. 

Toen kwam de koningin haastig tot me en zette haar voet op mijn hals en riep met een vreese-
lijke stem, en zeide: Weet ge wie ik ben? En ik antwoordde: Ja, gij hebt mij lang pijn en leed ge-
daan: gij zijt het verstand van mijn ziel en het is mijn huisgezin waarmee ge getooid gaat. Zij die
de bazuinen blaast, is mijn heilige vrees, die volkomenheid in de liefde van mij geëischt heeft.
De tweede is degene die het onderscheid tusschen u en de liefde en uw beider wil, en rijk, en be-
hagen heeft nagegaan. De derde is de wijsheid waarmede ik uw macht en uw liefdewerken heb
leeren kennen, en waarmee ik God als God alleenig en God als God in alles en elk ding als God
erkende, als ik in de geest ermee vereenigd ben. 

Daarna zei ik: Welke boodschap brengt ge mij nu? en zij zeide: Het is waar, met dit geoogde
kleed zijt gij getooid, met de hemelsche eer hebt gij mij gekleed; ’t getal van de oogen is duizend,
van elke deugd het volle getal. De vurigheid der oogen, elk aangedaan met de kennis van de lief-
de. Het kristallene in de oogen verschrikt en verstorven honderdvoud in klaarblijkelijk lijden.
En elk oog van het weten aangaande de liefde en lijden heeft zijn kroon, gevormd naar zijn tee-
ken. Dus heeft elk oog een machtige kroon.

Toen mij het verstand zoo voldaan had, beval ze me het heele aantal van mijn gezelschap te
beseffen, en wel weet ik het. Toen werd het verstand mij onderdanig en ik verliet haar. Maar de
liefde kwam en ontving me en ik geraakte buiten de geest en bleef liggende verdronken tot hoog
op de dag in onuitsprekelijke wonderen.

Tiende vizioen

Ik was opgenomen in de geest op de dag van Sint Jan de Evangelist in de kerstdagen. Daar zag ik
een nieuwe stad gereedmaken, heetende als Jeruzalem en er ook zo uitziende. Die tooide men
met allerlei onuitsprekelijk schoon nieuw gerei, en wie daar dienden waren de allerschoonsten
van de hemel, van hen die Aureola en Eunustus genoemd worden. En ook sierden haar al de
door de liefde geheiligden en al de levenden. Ook werden daar al de nieuwe wonderen opgeroe-
pen die door nieuwe wonderen geboren werden. En in het midden van de hooge stad vloog een
arend roepende met een sterke stem: Gij allen heeren en heerschappen, hier zult ge de eeuwig-
heid leeren kennen van uw heer. Andermaal vloog hij door de stad, roepende: De tijd nadert; gij
allen, levenden vereent u met hen die door het leven leven. Ten derde male riep hij, en zeide: O
gij dooden, komt in het licht en in ’t leven, en gij allen die niet gereed, maar die niet te naakt zijt
om onze bruiloft bijtewonen, komt tot onze overvloed en aanschouwt de bruid die uit liefde
alle kwalen, hemelsche en aardsche, doorvorscht heeft. Zij is zoo in het vreemde land met kwa-
len vertrouwd geworden dat ik haar nu zal doen zien hoe ze gegroeid is in de landstreek van de
duisternis, en ze zal groot worden en ze zal haar rust zien en de stem van deze macht zal geheel
de hare zijn.
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Hierna kwam een Evangelist50 en zeide: Gij zijt hier, en men zal u de heerlijkheid van uw el-
lende toonen: de stad die ge hier getooid ziet is uw vrije geweten; deze hooge schoonheid die
hier is, dat zijn uw menigvuldige volkomen deugden; en de tooi is uw vurige ijver die u ondanks
alle leed uw onbekende deugden en een vernieuwde ernst verkrijgen deed. Dat zijn de menig-
vuldige versierselen die de stad tooien. Uw zalige ziel, dat is de bruid van de stad. Hier is het
hoogste gezelschap dat geheel leeft in liefde en in de geest van de hoogste deugd. Al degenen die
ge hier ziet, zij die Eunustus en Aureola heeten, en de geheele menigte die hoogst in macht is,
zijn hier gekomen om eer te bewijzen aan uw bruiloft. Ook zullen al de levenden van hemel en
aarde hun leven vernieuwen in deze bruiloft. De doode zondaars die alreeds wanhoopten en
door uw kennis verlicht zijn, die de gratie begeeren of vertoeven in ‘t vagevuur, die nog vast-
houden aan de deugd en niet te naakt zijn, indien zij slechts gelooven aan uw beider eenheid
zullen ze verzadigd worden uit uw bruiloft. 

Toen hoorde ik een stem, luide aldus zeggende: Vrede zij aan u allen vernieuwd en u geworde
een nieuwe blijdschap. Ziet, hier is mijn bruid, die uw geheele streven naar de volmaakte liefde
heeft doorgemaakt, wier liefde zoo sterk is dat allen er door toenemen. Daarna zei hij: Zie hier,
bruid en moeder, gij alleen hebt als God en mensch mij kunnen leven. Wat dunkt u, die aller
aardsche vreugde Eunustus zijn, wat ook hun waarde zij,51 dat zijt gij hun allen; gij alleen hebt
toch nooit het aardsche vergif geproefd; gij alleen hebt bovenmenschelijk veel onder de men-
schen geleden. Gij zult ten einde toe lijden met wat ik ben en wij zullen één blijven. Smaak nu
mij, wat ik ben, met de kracht van uw overwinning, en de verzadigden zullen eeuwig leven uit u. 

Toen omving mij de stem met een onuitsprekelijk wonder en ik bezwijmde in hem en de
geest ontging me om meer te zien en te hooren. En ik lag in die verrukking een half uur; maar
toen was de nacht voorbij en ik kwam weer jammerlijk klagend in mijn ellende, waarin ik deze
heele winter was. Want ik heb bijna deze heele winter dergelijke dingen geplogen. Ik lag er toe
alle uren, en oefende liefdegemeenschap en openbaringen en wat mij de liefde meer bizonders
gaf. 

Elfde vizioen

Ik lag op een kerstnacht zwaar neer en werd opgenomen in de geest. Daar zag ik een heel diepe
kolk, een breede en donkere, en in die kolk, die breede, was alles wat bestaat vast en dicht be-
dwongen en besloten. Het donkere verlichtte en doorzag alles. De diepe grond van die kolk was
zoo onpeilbaar dat niemand ertoe zou kunnen geraken. Ik laat nu daar hoe hij geschapen was
want het is nu geen tijd daarvan te spreken. Ik kan het niet goed onder woorden brengen, dat
ten eerste, want het is onuitsprekelijk. Ten tweede is het er nu de plaats niet voor, want er be-
hoort veel toe, dat ik daar zag. Het was de geheele omvang van de macht van ons lief. Daarin zag
ik het lam ons lief bezitten. In die ruimte zag ik feesten als een David harpende en hij sloeg een
slag op de harp. Daarna zag ik een kind geboren worden in de verborgen liefhebbende geesten
die zichzelf verborgen zijn in de diepte waarvan ik spreek en die niets ontberen dan dat ze erin
dwalen. Ik zag van allerhande geesten de gedaanten, ieder in zijn voorkomen waarin hij leefde.
Die ik zag en die ik kende bleven mij bekend en die ik niet kende werden mij bekend, sommige
van hen inwendig, en velen ook uitwendig. En sommigen zag ik inwendig die ik nooit uitwen-
dig zag.

Komen zag ik daar als een vogel die men fenix noemt; hij verslond een grijze adelaar die jong
was en een blonde met nieuwe vederen die oud was. Die adelaars vlogen onophoudelijk door
die afgrond. Daarop hoorde ik een stem als de donder, die zeide: Weet gij wie zij zijn die daar

50 Drukproef: ‘Johannes Evangelist’. Johannes is met inkt doorgestreept. In marge: ‘een’. 
51 In drukproef onderstreept en vraagteken met lengtestreep in de marge.
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zoo verschillende kleur hebben? En ik antwoordde: Ik wou ‘t wel beter weten. Toen ik het be-
geerde te weten, zag ik daarop alle dingen, hoedanig zij waren. Want alles wat52 men ziet met die
geest als men in de liefde is opgenomen, dat doorkent men, doorproeft men, doorziet men en
doorhoort men. Zoo was ‘t nu ook. Toch wou ik graag de stem hooren die uit mijn lief te hoor-
en kwam. Er werd me dus de waarheid gezegd omtrent al wat ik daar zag: met name de naturen
en de deugden. Te lang ware dit alles; ik laat het blijven; want er zou een dik boek toe hooren,
als men dit alles geheel naar waarheid schrijven wou. Van de arenden die verslonden werden
was de eene Sint-Augustinus, de andere ik. De oude vederen die grijs waren en de arend die jong
was, dat was ik die komende en beginnende en groeiende was in de liefde. De vederen die blond
en oud waren, dat was de volgroeidheid van Sint Augustinus die in de liefde tot ons lief oud en
volkomen was. De oudheid (van vederen) die ik ook had, dat was naar mijn volkomen natuur
als eeuwig wezen, al was ik naar de uitwendige natuur eerst beginnende. De jonge vederen van
de oude arend dat was de vernieuwing en de nieuwe heerlijkheid door mijn liefde, waarmede ik
hem liefhad en zoozeer begeerde een in liefde met hem te zijn, in de drievuldigheid waarin hij
zoo geheel en onuitblusschelijk brandde van liefde. De jonkheid van de oude vederen die blond
waren was ook de vernieuwing van de liefde die altijd groeiende is in de hemel en op aarde. De
fenix die de arenden verslond, dat was de eenheid waar de drievuldigheid in woont, waarin wij
beiden verloren zijn. 

Toen ik hierna tot mezelf kwam, waar ik ‘t arm en ellendig vond, dacht ik na over die eenheid
waartoe ik met Sint Augustinus geraakt was. Ik was er niet tevreden over dat mijn allerliefste dit
met mijn genegenheid gedaan had: het bezwaarde me dat ik zoo volkomen genoegen genomen
had met die eenheid, terwijl ik tevoren buiten heiligen en menschen om alleen één was met God.
Mij was daardoor bewust geworden dat men in de hemel noch in de geest met geen wil gemeen-
schap hebben mag dan met die van de liefde. Toen ik dat zoo overdacht, begeerde ik van mijn
lief dat hij mijn vrij zou laten. Want ik wou alleen blijven. Opgenomen in zijn diepste afgron-
den. Ook wist ik dat hij mij van kind af alleen tot zich getrokken had, weg van al het andere, dat
op andere wijzen in hem was opgenomen. Want wel wist ik dit, dat alles wat in hem was, gelij-
kelijk deel kreeg aan eeuwige heerlijkheid en volkomen vrede. Maar ik wou zoo in hem alleen
blijven. Dat verkreeg ik toen ik het vroeg en zoozeer begeerde en53 zoo moeilijk missen kon: ik
bleef vrij. Dat wil zeggen: ik bleef de zijne, van hem de man, in liefde. Maar mijn vrijheid die ik
won werd mij daarenboven gegeven om redenen die hij niet had, noch ook veel menschen. 

Dit wierp ik niet tegen omdat ik op hem iets vooruit wou hebben; maar toen ik inzicht in de
waar heid omtrent Gods naam had wou ik niet van hem voor zooveel hij mensch was troost of
verlichting van mijn moeiten aannemen, en zoo wou ik ook niet genoegen nemen met de zeker-
heid die mij daar in de eenheid met de heilige Augustinus verschenen was. Want ik ben een vrij
mensch en ook voor een deel rein, en ik mag met mijn wil vrijelijk begeeren en zoo willen als ik
wil, en van God al wat hij is verkrijgen en aanvaarden zonder dat hij weerspreekt of toornt.
Geen heilige mag zoo willen. Want heiligen hebben hun wil volkomen naar hun behoefte en zij
mogen nooit meer willen dan ze hebben. Ik heb menig groot ding, zoo natuurlijk als bovenna-
tuurlijk, gehaat, omdat ik alleen aan de liefde behooren wou, en omdat ik niet gelooven kon dat
eenig mensch hem zoo hartstochtelijk liefhad als ik; ook nu nog, al weet ik het als zeker en on-
betwijfelbaar (dat ook anderen God zoo liefhebben) kan ik het gelooven noch gevoelen, zoo
door de liefde ontroerd ben ik.

In veel groote wonderen behoorde ik alleen aan God in zuivere liefde en aan mijn heiligen in
liefde, en daarna aan alle heiligen, aan elk naar zijn beteekenis, en aan de menschen naar dat elk
lief had en wezen had en nog heeft. Ik beleefde de liefde op geenerlei wijs als vrede, zoo zeer was

52 In de drukproef ontbreekt ‘wat’. Er staat met potlood een ‘V’ op die plaats en een vraagteken in de marge.
Het woord ontbreekt niet in de uitgave van 1917.
53 In drukproef: tweemaal ‘en’. Eenmaal met potlood doorgestreept.
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ze zwaar en ongenadig over me. Omdat ik mensch was, en omdat de godheid zoo vreeselijk is
en zoo ongenadig zonder erbarming eet en brandt. De ziel is in een kleine beek besloten, de
diepte wordt spoedig gevuld, de dijken worden spoedig gebroken. Zoo heeft de godheid de
menschheid ras heelenal in zich getrokken. 

Ook de heiligen wou ik graag toebehooren. Hoewel het mij niet enkel een genoegen was dat
zoovelen vrede hebben opdat hij er zichzelf in genieten mocht. Want zulke vrede heeft mij vaak
pijn gedaan, ja altijd wel veertigmaal pijn tegen eenmaal vreugde. Dat moest ik weten dat men
hen toelachte terwijl ik weende, dat zij zich beroemen terwijl ik me beklaag, dat zij geëerd wor-
den om hem en hij om hen in alle landen, maar ik gelasterd. Dit was mijn grootste vrede: dat hij
het zoo wilde. Maar zoo was ze zooals ze altijd is voor hen die liefde en gemeenschap begeeren
en, doordat ze zoo zijn, lijden zooals ik.

Mijn vrede ten opzichte van de menschen was dat ik ze liefhad, elk in het zijne, dat ik elk zijn
liefs alleen geschieden liet en zijn goeds alleen geschieden, was het om zijnszelfs, was het om
Gods wil, daaraan waagde ik mij niet. Maar wat ze in liefde hadden, dat had ik lief om Godswil,
opdat hij ’t zich sterkte en groeien deed tot volkomenheid. Zoo begeerde ik het. Dat ik liefhad
wie hij liefhad, daarvan wou ik geen andere voldoening dan die. 

Wat aangaat de menschen die jegens hem weinig of vreemd waren, die drukten me. Want ik
was door de liefde tot hem zoo belast en bevangen, dat ik kwalijk gedoogen kon als iemand hem
minder dan ik liefhad. De barmhartigheid wondde me ook bitterlijk, dat hij deze zoo onafhan-
kelijk en zoo los liet zijn van al het goede dat hijzelf in de liefde is. Dit is mij menigmaal uiterst
zwaar geweest, wanneer het mij gegaan was als Mozes door de liefde van zijn zuster en ik wou
dat hij anderen de liefde gaf of ze mij afnam: ook had ik hun het graag gekocht dat hij hen lief-
had en mij haatte. Ook had ik mij soms gaarne, omdat hij het niet deed, in liefde van hem afge-
keerd en hen liefgehad op wie hij toornde; omdat die ellendigen de zoete innige liefde die in zijn
heilige natuur woont, niet konden kennen, had ik ze o zoo graag liefgehad, indien ik gekund
had. 

Ach, de barmhartigheid heeft mij het meeste gewond, behalve alleen de liefde. Wat is de lief-
de? Dat is de goddelijke kracht die voor moet gaan: aan mij doet ze zoo. Want de kracht die de
liefde zelf is spaart niemand in haat noch in liefde; genade wordt er nimmermeer in gevonden.
Deze kracht weerhield mij wederom als ik in een ommezien alle menschen wel had willen vrij-
maken anders dan waartoe hij ze verkoren had. Wanneer ik mij zoo tegen hem mocht keeren,
dan was dat als mensch schoon en vrij te zijn. Begeeren mocht ik toen wat ik wilde. Maar ge-
droeg ik mij omgekeerd, dan was ik schooner, en meer opgenomen in de natuur van de godheid.

Zóó aangenaam heb ik als mensch geleefd, dat ik in heiligen noch in menschen vrede vond.
Zóó ellendig heb ik geleefd, buiten de liefde, in de liefde van God en de zijnen; hierom, omdat ik
van hem niet krijg wat het mijne is, wat God me niet geeft, en wat ik nochtans heb en wat het
mijne blijven zal. Aldus gevoelde ik de liefde nooit dan telkens in nieuw sterven; tot dat het mijn
tijd van vertroosting was, en mij God de volkomen grootheid gaf: van de liefde te weten hoe
men de menschheid tot godheid liefhebben en in één natuur naar waarheid kennen zal. Dat is
het beste leven, dat ooit in het rijk van God geleefd is. Deze rijke vrede gaf God mij toen het zijn
tijd was.

Twaalfde vizioen

Op een driekoningendag54 werd ik tijdens de mis aan mijzelf ontvoerd en in de geest opgeno-
men. Daar zag ik een stad die groot, breed en hoog was en getooid met volmaaktheden. Midden
daarin zat een op een ronde schijf, die aldoor zich openbaarde en zich dichtsloot in verborgen-

54 Drukproef: ‘p een driekoningendag werd ik …’.
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heid. Want die boven op de schijf zat was daar stilgezeten; maar binnen in de schijf draaide hij
onuitsprekelijk snel zonder ophouden. De kolk waar de schijf in liep waarin hij draaide, was
zoo vervaarlijk diep en zoo donker dat geen ijselijkheid daarmee te vergelijken is. De schijf was
in haar bovenste oppervlak van allerhande schoone gesteenten, en met een kleur van zuiver
goud, maar in die donkerste kant waar haar omloop zoo vreeselijk was, daar was ze gelijk ver-
schrikklijke vlammen, die hemel en aarde verslinden en waar alles wat bestaat in beangst en ver-
zwolgen wordt.

Het aangezicht echter van hem die daar op zat kon niemand zien dan wie aan de vreeselijke
vlammen van die schijf toebehoorde en in de diepe afgrond daaronder geworpen was. Dat aan-
gezicht trok alle dooden tot zich zoodat ze leefden, en deed alles wat dor was bloeien; alle ar-
men die ernaar zagen werden rijk en alle zieken gezond; en zoovelen en verscheidenen er waren,
werden in dat aangezicht een. Degene die op die hooge plaats gezeten was, droeg een kleed wit-
ter dan wit, waarop voor de borst geschreven was: aller beminnenden minnaar.

Toen viel ik neder voor dat aangezicht om de waarheid te aanbidden van de vreeselijk wezen-
heid die ik daar geopenbaard zag. En een arend kwam vliegende, en roepende met een groote
stem: Nog weet de beminnende niet hoedanig ze komen zal. En een tweede zeide: Nog weet de
beminnende niet wat haar hoogste weg is. En de derde zei: Nog weet de beminnende niet welk
het groote rijk is dat ze als bruid van haar bruidegom ontvangen zal. Daarop zeide de vierde tot
mij: Neem u in acht en verbeid, en val niet neer voor dat aangezicht. Die voor het aangezicht
neervallen en aanbidden, die ontvangen genade; die staande het aangezicht doorschouwen ont-
vangen gerechtigheid en worden bekwaam de diepe afgronden te kennen waarvan het kennen
zoo bezwaarlijk is voor de onwetenden. 

Daarop werd ik opgenomen door de stem van de arend die tot mij sprak en zag in de stad een
groote menigte komen, getooid, en elk rijk met zijn eigen werken. Deze allen waren deugden, en
brachten een bruid tot haar minnaar. Zij hadden haar schoon gediend en zoo fier gepleegd tenein-
de haar naar betamen toetereeden voor de groote machtige God die haar als bruid ontvangen zou.

Zij droeg het kleed van de geheele volkomen wil, altoos zonder verdrieten, gereed tot alle
deugd, en toegerust met al wat daartoe behoort. Dat kleed was met al die deugden getooid en
elke had haar teeken daaraan en haar naam doen kennen als hier volgt. 

De eerste was geloof: die had haar uit de laagheid omhooggedragen.
De tweede hoop: die had haar boven haar zelf uitgeheven om geheel te betrouwen op de eeu-

wige vreugden.
De derde oprechte trouw, waarnaar ze edel heet; want zij week niet van haar, wegens geen en-

kele nood hoe groot die ook was. 
De vierde barmhartigheid:55deze betuigt dat ze rijk is; want ze liet nooit af van in haar dienst

te werken, in- noch uitwendig, en door haar toedoen ontbrak het haar nooit aan gaven: door
hoog vertrouwen waren haar alle rijkdommen toegekend.

De vijfde begeerte: daardoor was ze ruim in haar schoone landstreek en kostelijk van rijke
volheid, zoodat zij de hemelsche grootheid wel in zich ontvangen mocht. 

De zesde ootmoed: waardoor ze diep was en zoo onpeilbaar dat ze die grootheid wel geheel
in haar onpeilbaarheid ontvangen mag. 

De zevende oordeel des onderscheids. Door dit blijkt zij zoo schrander dat zij elk wezen op
zijn plaats stelt: de hemel in zijn hoogte, de hel in haar laagte, het vagevuur in zijn stand, de en-
gelen in hun orden, de menschen elk in zijn behooren, in zijn vallen en zijn opstaan. Aldus God
te laten geworden, dat paste wel bij het kleed van de volkomen wil.

De achtste haar gedegen daden: door deze blijkt ze zoo krachtig dat het niet kon uitblijven of
ze overwon alleen wel alle tegenwerking, zoodat ze alle laagheid hoog en alle hoogheid laag
maakte.

55 In de drukproef ontbreekt de dubbele punt.
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De negende rede, die bewijst dat ze een vaste orde houdt en dat het háár regels waren waar-
door ze aldoor gerechtigheid werkte en die haar voorlichten in de liefste wil van haar minnaar;
zoodat zij zegening en voordeelen gaf gelijk hijzelf in al wat hij liefhad en al wat hij haatte, zij al-
les gevende wat hij gaf en alles nemende wat hij nam. 

De tiende wijsheid: die doet zien hoe ze kennis heeft aan de macht van iedere volkomen
deugd, naar welke men doen moet om de minnaar te behagen. Ze doet ook zien dat ze iedere
persoon van de drievuldigheid kent in de eenheid die daar zulk een diepe kolk was, onder de
wonderbare en vreeselijke schijf waar hij in woonde die de bruid ontvangen zou.

De elfde vreedzaamheid: die deed haar kennen als van vriendelijk voorkomen, schoon en er-
varen in het geheele omhelzen, in het gedurige kussen en in iedere eer en in ieder bedrijf die lief
met lieve in minne plegen zal, en als met hem geboodschapt en geboren, ja als uit elkander gebo-
ren, en met hem opgroeiende en als mensch met hem levende in dezelfde pijn van armoede en
versmaadheid en in ontferming jegens al degenen op wie de gerechtigheid verbolgen was,
zoodat ze uit elkaar gevoed werden, inwendig en uitwendig, en ze nooit vreemde troost ont-
ving, maar met hem stierf en met hem alle gevangenen vrijmaakte, en bond wie hij bond, en met
hem opstond, en saam met hem opvoer tot zijn vader en daarmede zijn vader erkende als haar
vader en zichzelf zoon met hem, en met hem de heilige geest als heilige geest en met hem gelijk
hem die drie als een, en het wezen waarin ze één zijn. Dit alles getuigt van haar de vreedzaam-
heid, dat zij zoo geleefd heeft en voortaan met en in liefde met hem leven zal. 

De twaalfde lijdzaamheid, omdat ze alle kwaad buiten gehouden heeft, zonder eenig verdriet
in alle verdrieten, als een werktuig tot goede werken van waarde, in een nieuwe gemeenschap.
Ze doet haar kennen als goddelijk in wezen en in werken. 

Aldus is het kleed van de volkomen wil geheel gesierd door goddelijkheid. Zoo getooid komt
de bruid met dit heele schoone gezelschap in zinnebeelden uitgedrukt. Zij had op de borst een
speld van het goddelijke zegel, waarmee ze erkend wordt als deelhebbend aan de goddelijke ge-
meenschap. Het was een teeken dat ze het verborgen woord van hem zelf uit die diepte verstaan
had. Zoo kwam ze in de stad met dit gezelschap, geleid tusschen het genot van de liefde en het
gebod van de deugden: ’t gebod bracht haar daar en het genot vond ze daar.

Toen ze naar de hooge zetel geleid werd waarvan ik te voren sprak, zeide tot mij de arend die
tot mij gesproken had: Doorschouw nu het aangezicht en word de waarachtige bruid van de
groote bruidegom, en zie uzelf zoo. Toen zag ik mijzelf in eenheid ontvangen door hem die in
de kolk op die loopende schijf zat, en ik werd een met hem in verzekerde eenigheid. Daarop zei-
de de arend nadat ik ontvangen was: Nu zegt hij de almachtige die ik tevoren minnaar noemde:
dat gij niet wist hoedanig ge komen zoudt en wat uw hoogste weg was en hoedanig het groote
rijk dat gij als bruid van uw bruidegom ontvangen zoudt. Toen gij tevoren voor het aangezicht
neervielt, dacht ge het als een simpele ziel u niet genadig; toen ge opstondt en het doorschouw-
de zaagt ge uzelf volmaakt met ons, waarachtige bruid, gezegeld door liefde. Gij hebt diepst
ontvangen het verborgen woord dat Job verstond, dat was porro dictum est.56

In de diepte zag ik mij verzwolgen; daar ontving ik de zekerheid dat ik derwijze ontvangen
was in mijn lief, en mijn lief zoo in mij.57

56 Voetnoot in boek, van Verwey zelf: komt in alle uitgaven voor. ‘Job 4 vs.12, in de Vulgaat: Porro dictum est
verbum absconditum; in de Statenvertaling: Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht. Volgens J. van Mier-
lo Jr. werd die tekst in de Middeleeuwen gewoonlijk aldus toegepast.’
57 Op het zesde blaadje staat in het handschrift alleen de voetnoot naar aanleiding van Job. Na ‘Statenvertaling’
staat er echter: ‘Er is tot mij een verborgen woord gezegd. Volgens een opmerking van J. van Mierlo Jr. S.J. in zijn
voorbeeldige uitgaaf van Hadewichs werken werd die tekst in de Middeleeuwen gewoonlijk aldus toegepast.’
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Dertiende vizioen

Ik werd op een zondag voor Pinkster vóór zonsopgang in de geest opgenomen, waar God me
een liefde deed kennen die tot dat oogenblik verborgen voor me was geweest. Daar zag en hoor-
de ik hen die de lofzeggingen zongen die komen van de stille liefde, die de ootmoedigheid ver-
bergt welke waant en zegt en zweert dat zij niet bemint en God noch de mensen eer en recht
toebrengt van liefde of dienst van oprechte deugd. Daar zag en hoorde ik hen die de lofzeggin-
gen zongen en de liefde van alle liefde huldigden. 

Er verscheen me toen een nieuwe hemel die ik nooit voorheen zag, en het hallelujagezang van
de serafijnen. En één serafijn riep met sterke stem en zeide: Zie hier nu de nieuwe verborgen he-
mel die gesloten is voor al degenen die nooit moeder Gods van de volkomen dracht waren, noch
met haar in Egypte of elders zwierven, noch zich daar presenteerden58 waar het zwaard van de
profecie door de ziel ging, allen die het kind niet tot man kweekten, noch ten einde toe aan zijn
graf waren: want voor al dezen zal hij eeuwig verborgen zijn. 

Na die zang en die stem werd de nieuwe hemel geopend. Daarin openbaarde zich het aange-
zicht van God, waarmede hij alle heiligen en menschen voor alle eeuwigheid gelukkig maakt.
Dat aangezicht had zes vleugels en die waren allen van buiten toegesloten en van binnen vlogen
ze zonder ophouden. 

Daarna werden al de sloten die de vleugels van buiten toesloten geopend. En ik zag waar ze
vliegen en waarheen. De twee bovenste vliegen naar de hoogte waar God één is met de hoogste
kracht van de liefde. De twee middelste vliegen in de ruimte van liefdes volkomen zeden. De
twee laagste vliegen in de grondelooze diepte waar hij alle schepselen in verslindt. Die vleugels
waren alle vlak en recht aan het aangezicht en de zegels die de vleugels en het aangezicht omslui-
ten, dat zijn de ware eigenschappen van de machtige God, welke niemand zich geheel kan geven
tenzij hij zichzelf aan god59 en menschen overgeeft. 

Hierna zag ik een groote menigte van serafijnen, die tezamen halleluja amen zongen. Die
brachten met zich elk zijn eigen schaar van schoone geesten; deze waren allen getooid met de
hoogste trouw van het goddelijk begrip van de sterke liefde.60 Want zij hadden in hun handen
het open zegel van de liefde, dat aan allen de volle trouw verzekert van de liefde. En zij hadden
op hun voorhoofden de naam. Dit zijn de aardsche machtigen wien de serafijnen ten dienste
staan. Want zij hebben in liefde overwonnen dat ze overwonnen zijn als de onoverwonnen
kracht van de toenemende liefde.

Toen namen de serafijnen in hun handen die zegels en ontsloten daarmee de twee middelste
vleugels van dat aangezicht. En zij voeren daarin en bewonen de ruimte en tooien haar met die
nieuwe komst,61 die immers tot nu toe in de loffelijke liefde onbekend was. Zij verblijden daar
ook met verborgen zang wie ooit in liefde heimelijk met groote stem geroepen heeft.

Maar de serafijn die de mijne is, want die mij daar bracht, hief me op, en aanstonds zag ik in de
oogen van het aangezicht een zetel. Daarop zat de liefde in de gedaante van een koningin. De
kroon op haar hoofd was versierd met de hooge werken van de ootmoedigen, die de ware liefde
huldigen en nochtans gelooven dat ze de liefde niet dienen noch beminnen: altijd zijn ze over-
tuigd daarvan. Want zij kennen zichzelven niet, zij kennen alleen en geheel de liefde. Daarom
strekt zich hun reikende zwervende lof de heele ruimte door, die nooit doorloopen wordt, en

58 Drukproef: ‘aanboden’. Woord is in de drukproef onderstreept en in de marge is toegevoegd: ‘Had. zegt pre-
senteren als zinsspeling op de praesentatio in templo’. Bedoeld wordt Lucas 2, 22-40.
59 Kleine letter staat ook in de drukproef.
60 Drukproef: ‘van krachtige liefde, hun door god toegezegd’. Dit is met potlood onderstreept en er staat een
vraagteken in de marge.
61 Drukproef: ‘een nieuw vermogen’. In de drukproef is vermogen met potlood onderstreept. Inktnotitie: ‘ik
vermoed dat coenst=coemst: zij komen er pas in. Met die nieuwe komst; die. Cf.v. 151’. Van Mierlo houdt de tel-
ling aan die hier ook wordt aangehouden.
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die lof was schoon en verblijdend met nieuw gezang dat niemand verstaan zal dan zij die de lief-
de bezaten, geheel verloren in ootmoed. 

Er voeren de liefde uit de oogen zwaarden als vurige vlammen. Haar voeren uit de mond blik-
semen en donderen. Haar was het gelaat doorschenen zoodat men er doorheen al de wonder-
werken zien mocht die de liefde ooit wrocht en werken kan: daarvan spreken kan ik niet. Want
van wat ik daarin zag, daarvan zou ik meer kunnen schrijven dan de psalmen van David inheb-
ben: ik zwijg er nu van, en ik meen voor altoos. Haar handen had ze geopend en daarin omvan-
gen al de diensten die men ooit door haar deed en haar deed en haar rechterzijde was vol volko-
men kussen zonder scheiding. Haar heele lichaam was vol wellende wonderen. En in de ruimte
onder haar voeten had ze de zeven gaven. En ervoor stond een zetel. De serafijn die me ophief
deed me erop zitten en zeide tot mij: Zie hier, dit is de liefde die ge ziet in het midden van het
aangezicht van de natuur van God: deze werd nooit aan eenig schepsel hier geopenbaard. Want
al was Maria de ware liefde deelachtig en de zeven gaven tot het werk van de volkomen deugd,
toch vielen haar nooit hemelsche openbaringen te beurt vóór haar opvaart. Zij was toch een stil-
le geest en vol goddelijke liefde, en vertrouwend op de omgang en de verdiensten van haar
zoon,62 waardoor zij ten volle de binnenste zoowel als de hoogste hemel verstond. 

Daarna zei hij: Zie hier zelf; alles wat aan de liefde eigen is weet gij voortaan beter dan ik.
Want gij, moeder van de liefde, hebt gezien63 in deze drie verborgen wezens die ge in het aange-
zicht van de liefde ziet. Wij zien het, door de dienst waarmede we u dienen, als een wonder;
maar gij ziet het, en zult het zien in helderder rede en wetenschap met uw menschelijkheid.
Aanschouw en bewoon nu voortaan dit geheele rijk, dat gij de liefde hier ziet bewonen; aan-
schouw deze drie schoone wezens die ge de liefde hier ziet sieren, en de hooge hulde die zoo
verheugt. In al deze drie aanschouwt en vindt ge u zelf en toch bezit gij het hier geheel en ge-
tooid met al de deugden waar gij de liefde mee getooid ziet.

Toen ik mij dan aanschouwde, bevond ik het zoo. Ik zeide daarop tot de serafijn dat hij mij de
twee bovenste en de twee onderste zegels zou ontsluiten van de vleugels die aan het aangezicht
waren; en hij deed het. En toen hij de twee bovenste zegels geopend had, toen kwamen zij die door
ootmoed aldoor waren tot niets geworden, en nooit geloofden dat zij ooit door iets de liefde van
de liefde winnen konden, en zich aldoor doemwaardig achten voor de liefde. En de schoonheid
die deze droegen was onuitsprekelijker dan eenige waar men ooit van las of die wij in deze tijd
ooit zagen. Zij waren het die de liefde gekroond en haar aangezicht getooid hadden. Hun lof luid-
de ook met zoo zoete stem en vloeide omhoog met zoo nieuwe aderen, de vlammen zoo nieuw
menigvuldig ontstoken alsof zij eeuwiglijk opnieuw zouden branden. Al de hoogste hoogheid
werd daarin zoo menigvuldig verhoogd en de ruimte werd daardoor zoo wonderbaar ruim en
schoon boven allen die tevoren door de middelste zegels gekomen waren.64

In de diepte van de liefde kwam toen ook een nieuw gerucht dat alles in beweging bracht en
een verwonderingwekkend nooit gehoord loflied. En een nieuwe wellende vloed bruiste op om
met nieuwe storm de nieuwe naderingen te vullen die daar branden. De schoone geesten kwa-
men met de hooge boodschap voor de liefde en voor mij onder dat gevleugeld aangezicht, en zij
werden alle, elk door zijn serafijn, op zijn plaats gesteld. En aanstonds werden alle getooid in
hetzelfde voorkomen dat de liefde had waar ze getooid zat, en dat ze mij had gegeven. 

62 ‘En vertrouwend … zoon’ is in de drukproef onderstreept. Toegevoegd: ‘De beteekenis is: dat Maria geen vi-
sioenen behoefde daar ze met haar zoon voortdurend kon omgaan en hem genieten; daardoor kende ze haar ‘ge-
noegte’ haar verlangen de innigste en hoogste hemel te volle. Verwandelighe=conversatio, omgaan, verkeer’.
Inktaantekening.
63 Drukproef: ‘want gij hebt de moeder van de liefde gezien cf.1,18’.
64 In de marge van de drukproef tekent Van Mierlo aan: ‘boven allen die tevoren (zooals gezegd) door de mid-
delste zegels erin waren gevaren’ en onder aan de pagina: Deze tweede kategorie in de hoogte, vullen de hoogte,
maar ze vullen ook de ruimte boven (samen en nog meer dan) degene degenen die in de ruimte gegaan waren.’
Rechtsonder omcirkeld: ‘ten overstaan van’. Het is onduidelijk waar dat laatste bij hoort.
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Maar toen de twee onderste zegels van de vleugels van dat aangezicht ontsloten waren, kwam
een schaar die kleiner was, maar met menigvuldiger wonderen dan alle anderen gedaan hadden.
Dit waren zij die tusschen hen en hun lief van de ootmoedigheid hadden afgezien om de vrij-
heid van de liefde en die kennis hadden genomen tusschen hen en hun God hoedanig hij was in
de kracht van zijn verstand en zijn rijk, van zijn goedheid en zijn zoetheid, en van zijn geheele
wezen waarin hij zijn eigen is. Dit wezen hadden ze herkend met die zeven gaven waarvan ik te-
voren zeide dat de liefde ze onder haar voeten had. Maar toen ze in dienst waren om die gaven,
toen hadden ze de ootmoedigheid van Maria en van hen die uit de bovenste zegels kwamen en
loochenden de liefde uit ootmoed en kenden de waarheid van de liefde zoo nabij en zoo hoog
boven hen, en zichzelf niet anders dan als niets van de liefde. De zeven gaven zijn zeven teeke-
nen voor de liefde. Doch de achtste is ontroering van de liefdegemeenschap, die alles wegdoet
wat tot het verstand behoort, zoodat lief met lief één wordt. Want toen ze de gaven hadden en
de achtste leerden kennen, en de liefde hen ertoe drong, verlangden ze onophoudelijk naar ge-
meenschap en geloofden niet dat hun minnaar hen liefhad, en scheen hen dat ze alléén bemin-
den en dat de liefde hen niet hielp. Die65 ontrouw maakt hen zoo diep66 dat ze de liefde geheel
verzwelgen en zij tasten met zoet en zuur haar aan. Wat de liefde geeft, wordt gezuurd en ver-
teerd en verslonden; wat ze neemt, is67 rijk gemaakt door groote kracht van gemeenschap uit die
drang van liefde, te aller uur groot gelijk zijzelve,68 zoo zelfs dat het heele verstand van God er
geen onderscheid meer in ontwaren kan.69

Deze kwamen te voorschijn getooid gelijk de liefde zoowel in sieraad als in kleeding. Het ge-
tal van deze ken ik en weet dat het zeer klein is, en ik weet wie ze zijn zoowel in de hemel als op
de aarde. Want die zijn opgewassen tot alle drie de wezens of het zullen zijn van degenen die nu
goddelijk zijn, zoodanige zijn er nu in de hemel, maar negen en twintig en hier leven er maar zes
en vijftig en er zijn pas geboren in de wieg negen en zes loopen er bij de weg spelen en vijf zullen
er nog geboren worden. Meer zullen er niet tot alle drie opwassen. Het heele getal is honderd en
zeven. Van die tot twee zijn opgewassen zijn er: tot het middelste en tot het laagste drie duizend
en acht; tot de diepte en de hoogte vier duizend en drie en tachtig; tot de middelruimte alleen zes
duizend en tweehonderd vierentachtig.70 En de welling van de vloed waarvan ik tevoren sprak,
deze kwam met een groote vaart en verslond gelijkelijk alle anderen. En ik zeide met een luide
vurige stem: Gij serafijnen die dit bedrijf van ons wonder hebt te dienen, staat en bewaakt onze
heerlijkheid; wij zullen allen een worden en een geheel. 

Maar Maria die de opperste was van die negenentwintig, zeide tot mij: Zie nu is alles geschied;
ga al deze staten door en doorproef de liefde die ge in ootmoed opkweekt, met oprecht verstand
ontvangt en verkondigt en met uw hooge trouw en met uw geheele kracht bedwingt en één maakt.
Daartoe, en om uw hoog vermogen, is deze verborgen hemel u te kennen gegeven: zooals ge hier
de liefde ziet, zoo is ze getooid en met deze zang wordt ze geloofd. Want de liefde loochenen uit
ootmoed, dat is de hoogste stem van de liefde. De werken van de hoogste trouw door het verstand,
dat is de klaarste stem van de liefde, en de meest passende. Het gerucht van de hoogste ontrouw
dat is de zoetste stem van de liefde. Zij kan zich dan niet langer splitsen noch deelen.71 Deze hebt

65 Drukproef: ‘de’ met inkt verbeterd door Van Mierlo.
66 Hierbij staan uitvoerige aantekeningen in de marge en onderaan de bladzijde. ‘Ontrouw is een superlatieve
trouw, zoals in de Pseudo-Dionysische mystiek gesproken wordt van het Niet van God. Dat is Dionysiaanse taal.
Die ontrouw bestaat juist in wat gezegd werd: in dit gevoel of geloof dat de liefde niet genoeg bemint, waardoor
ze meer hulp van de liefde vergen, als eischend tegenover de liefde gaan staan opdat zij zich meer zou meedelen.’
67 In drukproef tweemaal ‘is’. Eenmaal met inkt doorgehaald.
68 In de marge van de drukproef tekende Van Mierlo aan: ‘zoo vereenigd’ en onderstreepte ‘groot gelijk zijzelve’.
69 Drukproef: ‘haar niet splitsen kan’. 
70 In de marge van de drukproef met inkt: ‘Hier hoort een punt’.
71 Onderstreept door Van Mierlo. Onderaan de bladzijde: ‘bedoeling is: zij kan zich niet langer gescheiden
houden van de geliefde: zij moet zich meedeelen, als men haar met óntrouw aantast’.
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gij van den beginne gehad sedert ge het eerst de godheid ontvingt, deze drie staten, en altijd daar-
na hebt ge liefde zoodanig geëerd in dit volkomen aangezicht van de eeuwige godheid dat nooit
mensch het inniger deed behalve die van het kleinste getal, waarvan ik de negenentwintig vol maak.
Wilt gij er voortaan mee in gemeenschap zijn72 zooals ik, dan moet ge uw zoet lichaam hier heb-
ben. Maar om hen die ge gekozen hebt om met u hierin te volgroeien, en die nog niet volwassen
zijn, en allereerst om wie ge het allermeest liefhebt, wilt ge ’t nog uitstellen. Zoodra ge het wenscht
halen we u. Wanneer ge nu wederkomt zal de wereld u nauwelijks laten leven; maar uw lichaam
dat gij zoo edel bewaart voor de liefde zult ge weer tot u nemen een korte poos na de veertigste
dag. 

Toen ontsloot zich dat aangezicht geheel met al wat er in was en de liefde die daar getooid zat.
Het aangezicht waaruit ik alles begreep en zag: ik zag er hoogte, ruimte en diepte in. Dan om-
ving mij zaligheid als vroeger wel en ik viel in de grondelooze diepte en kwam buiten de geest
daarheen waarvan men niets meer zeggen kan.

Veertiende vizioen

Ik was en ben nog in hevige drang en gemoedsstorm, zoodat ik waande, ja zeker wist dat ik niet
zou kunnen leven met zoo groote ongedurigheid als waar ik in was, en nog ben, tenzij God mij
nieuwe kracht gave; en toen deed hij het, en hebbe dank ervoor. 

Die hemel, dat was een trotsche nieuwe stad waarmee hij mij rijker in zijn machtige rijkheid
maken wou dan ik tevoren was. Toen was ik rijk in veel deugden buiten de nu gangbare.73 Maar
de macht die hij mij thans gaf en die ik eerst niet had, dit nieuwe vermogen, was een kracht die
uit hem zelf kwam, om namelijk als hij God74 te zijn, met mijn lijden na hem en in hem, hetzelf-
de te zijn wat hij voor mij was toen hij als mensch leefde. Het was de kracht liefde te dragen,
zoolang liefde te smaken me ontzegd bleef: werkelijk te dragen de scherpe schichten die liefde
in mij schiet.

De hemel, dat was de hoogheid van mijn eenig verkoren leven. Zijn klaarheid, dat was de af-
wezigheid van menige vlek waar de vreemden in vervallen, die hij niet verkoren heeft, om, God
zij gedankt ervoor,75 zoo te zijn als ik. Ach, als ik gedenk wat God met me wil, en wat hij aan mij
gedaan heeft vóór anderen, dan verbaas ik me hoe ik het uithoud behalve door de groote liefde
die alles vermag. Ook dit is een wonder: als ik gedenk wat God met me wil, en dat hij me ver-
kiest voor alle schepselen die ik ooit zag, dan verbaast het me nog veel meer van de menschen
die leven en wie hij zooveel minder geeft dan mij, dan ze me zoo lang in ’t leven laten, en nog
overleg of goedgunstigheid of genade met me hebben en mij niet altoos meer martelen. Ook
daarom dat God mij zooveel lijden beloofd heeft ten einde ik aan hem gelijk zou zijn, zoodat ik
meer dan alle menschen lijden zou en ook boven alle menschen om hem te voldoen en als
mensch volmaakt te zijn. 

Dat men alle dingen door de klaarheid van die hemel zien kon, dat wilde zeggen dat dit wezen
het eigen wezen Gods was, en dat al het werk hetwelk ik van hem had of dat mij van hem bevo-
len was, dat ik dat vond en verstond in de geest van zijn eigen wil, waarin hij mij bevolen heeft

72 Drukproef: ‘Wilt ge er voortaan meer dan ik mee in gemeenschap zijn,’met inkt door gestreept. Van Mierlo
tekent erbij aan: voert meer=voortaan, zooals ik. Hij onderstreepte ‘voortaan meer’en haalde ‘dan ik’ en de kom-
ma door.
73 Voor deze alinea staat in de drukproef met inkt een vraagteken.
74 Drukproef: ‘kwam namelijk jegens hem als god’. Onderstreept. In de marge: ‘om Hem God te zijn’. Onder
aan de pagina: ‘om tot gelijkheid met Hem, God, op te groeien. God beteekent zeer dikwijls bij Had.: de God-
mensch. Zoo ook bij Ruysbroeck en in de mesche mystiek’. Alles met inkt.
75 In de marge van de drukproef heeft Van Mierlo geschreven: ‘slaat op wat volgt: zij dankt God dat God haar
wel verkoren heeft’.
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op hoog gezag van de liefde; want daarbuiten vond ik het nooit en ik miste zijn wil niet in al
mijn werken. 

Dat ik alle dingen in die hemel doorzag, dat wilde zeggen: al mijne werken in God, en mijn
wil vrij en fier in hem met die heele hartstocht waarmee ik te hemwaarts overweldigd was in zoo
groote gedurige ontzetting wanneer de liefde mij aangreep zooals ze nu nog doet. Want dat ik u
zoozeer liefhad en u geen oogenblik vergeten kon noch kan, dat ik uw dood en uw door liefde
verlaten zijn zoo na aan u gevoelde in woede naar God dat het met mij bij God beter stond dan
met u,76 dat smartte me te meer. En omdat ge kind en mensch waart was het me nog smartelijker
en omdat ik tevoren zoo machtig in liefde was en zij me toen in den steek liet, zooals me nu wel
duidelijk is dat ze deed, nu mij de hooge nieuwe hemel getoond werd, klaar en schoon zooals
toekomt aan de groote Minnaar die maker is van de liefde en wezen van wezen. 

En in het midden van die nieuwe hemel stond een zetel als die van de hoogste mogendheid en
als de plaats waar alle plaatsen onder zijn. En daarop zat de maker van onze liefde en de meester
van de gerechtigheid, de liefde oordeelende in vonnissen, met een groot oordeel. 

En het aangezicht dat hij toen had, dat was niet te zien en kon niet met de oogen worden aan-
geraakt door eenig schepsel dat nooit menschelijke en goddelijke liefde in één wezen beleefd
had, want zij kunnen het verstaan noch kweeken zoals het de gewaarwordingen van één natuur
ononderscheiden één met de geheele godheid, doorstroomt, en alles tezamen weder in de god-
heid uitstroomt. 

In de gedaante van het gelaat dat daar toen was had ik het nooit voorheen gezien; nochtans
had ik het vroeger gezien in dezelfde gedaantewisseling waar Sint Pieter het in zag en die met
hem waren op Thabor. Ik had dat heel lang begeerd te zien eer het mij geschiedde. Ik had hoor-
en zeggen dat Sint Pieter sedert hij het zag nooit lachte; dat had ik gaarne aanvaard ter wille van
hem zoo ellendig te zijn in smachten en vreezen om hem, en niet te eerder te sterven maar gedu-
rig vergaande te zijn in ellende. Maar toen het me dan geschiedde ontving ik er een kracht door,
zoo groot dat ik alles erdoor dragen kon wat me overkwam in kalmte, blijdschap en rouw, in la-
chen en weenen, in kwaad en verdriet, in alle toestanden zonder rouw en alle toestanden van
gratie en krachten die hooger zijn dan gratie: die ontving ik sindsdien ook zonder me eenigszins
erop te verheffen, en allerlei machtige mirakelen, en werken, ook als ik iemand uit de zonde lo-
smaakte, of van de wanhoop bevrijdde, of dooden op deed staan door de kracht die God in me
gelegd had: zooals het gebeurd is ten opzichte van die vier.

Ik maak het te lang omdat gij het gaarne hoort hoe het kwam te wezen, dit wat zoo schoon
was en zoo menschelijk en zoo gelijk aan de menscheid van God: door niets werd ik nadien aan-
getast. Want ik deed als God die al zijn werken opdroeg aan zijn vader van wien ze hem kwa-
men; want wat ik van hem heb, dat ontving ik van die verschijning en van andere gezichten, in
andere vormen van zijn aanschijn, waar ik u laatst over schreef en vroeger over geschreven heb,
en veel meer waar ik u niet over geschreven heb. Wat mij nochtans leed doet omdat ik uw wil
wensch te doen, want daar ge alles van mij zoudt willen weten doet het me zeer leed dat ge niet
weet wat ge weten wilt. 

Ik heb eens tusschen nacht en dag gedurende drie uren het vreeselijke en schoone aangezicht
gezien van onze al-eenige liefde, en elk aangezicht in zijn eigen vormen naar de bizondere gave
die hij mij op dat oogenblik gaf; telkens weer, toen en altoos, ontving ik nieuwe gaven die mij
deden weten hoe ver en in welke streken ik gegaan en gestegen was, en ook van andere openba-
ringen veelvoudig en de geest van de profecie, en van het wezen der hemelen te zien en van de
aarde en van het vagevuur en van de hel; en kennis van vele redenen die tot die vier wezens be-

76 Drukproef: ‘zodat ik god heviger aanging om u’. Met inkt onderstreept door Van Mierlo in de drukproef. In
de marge: ‘dat=dattet’. ‘dat ik meer bij God begenadigd was dan U’. ‘Dat het mij (doorgestreept, AvD) met mij
beter bij God stond dan met U=ze wil zeggen: dat ik tot hogere dingen uitverkoren was door God dan gij: dat
God mij meer genade gaf dan U’.
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hooren, en kennis van de liefde hoe hij, onze liefde, in zichzelf is en buiten zichzelf liefde in ons,
en dat de liefde soms doodt en soms geneest en waarom zij de mindere verkiest en de meerdere
verstoot. En andere kennis waarvan ik niet spreken zal. 

Ik heb eens drie dagen en even zoovele nachten in geestvervoering gelegen in het aangezicht
van onze minnaar, en dikwijls heeft dat zoolang geduurd, en ook dikwijls even lang buiten de
geest mijzelf en alle menschen ontzonken in gemeenschap met hem en wetende hoe hij met
zichzelf verkeert: dat gaat alles te boven wat men van hem hebben mag, en wat hij onze zelf be-
werken mag buiten de geest in hem te zijn, want men is dan niet minder dan hijzelf. Behalve het
zoodanig buiten de geest zijn waren alle openbaringen niets bij dat aangezicht van ons lief, dat
ik in deze nieuwe hemel zag: want elke had ik gezien, deels naar ik was en deels naar ik verkoren
was, maar nu zag ik dit en was zelf geraakt tot mijn verkiezing waartoe ik verkoren was: dat ik
mensch en God in één vermogen beleven zou, wat nooit mensch doen kon tenzij hij geheel als
God ware en heelenal was wie onze liefde is. 

Hij die daar in die nieuwe hemel zat die ik was, zijn voorkomen was overal vreeselijk en won-
derbaar en er klonk tot mij een stem als een sterke donder, een geruisch als een vlaag die alles stil
deed worden om alleen haar te hooren die zeide: sterkste in alle strijden, gij die alles overwon-
nen hebt en de gesloten eenheid geopend die nooit ontsloten werd door eenig schepsel dat niet
met arbeidende en vreezende liefde ervoer hoe ik God en mensch ben; omdat gij stoutmoedig,
zoo zéér stoutmoedig zijt en u zoo heel niet buigt, daarom heet ik u van allen de stoutmoedig-
ste, en daarom is het recht dat gij mij volkomen kent.

Hier eindigen de vizioenen van Hadewych77

Bijlage 2 De correspondentie van A. Verwey over Hadewijch

[Fragment uit een brief van Maurits Uyldert aan Albert Verwey – 8 december 1916]78

Op St. Nic. Avond ontving ik het boekje van Insel, dat er zoo smakelijk als marsepein uitziet,79

en dat mij waarschijnlik voor de krant gestuurd wordt in overleg met Paultje Cr.?80 Ik voelde
echter niet veel lust om er over te schrijven, ’t is wrschlik een propaganda-uitgave voor de ver-
duitsing van Vlaanderen, en welk rechtgeaard Hollander kan daar iets voor voelen! Het spijt me
wel voor Cronheims vertalingen van Verwey’s gedichten, die uitmuntend zijn. (…)

[Fragment uit een brief van Albert Verwey aan Maurits Uyldert – 9 december 1916]

(…) dat Insel-Almanach je geen genoegen doet, spijt me. Ik ben het ook niet met je eens dat zijn
vlaamse en hollandsche bijdragen zich reclame-achtig opdringen. Gezelle en Streuvels waren
vóór de oorlog in Duitschland bekend, mijn gedichten ervóor onderhanden. Van De Woestijne
en Teirlinck zou ik onder alle omstandigheden voor vertaling hebben aanbevolen. Dat de uit-
gaaf nu nationalistische doeleinden bevordert is zeker. Maar hebben de Duitschers daar niet
evenals wij, en alle andere volken het recht toe? Wij zijn het die de antinationalistische tenden-
zen zwaarder laten wegen dan de dichterlijke gemeenschap als wij tegen die natuurlijke ver-
menging bezwaar maken, en ter wille van ons Hollanderschap het goede van deze uitgaaf over

77 In drukproef ‘Hadewich’. De ‘i’ is doorgestreept en vervangen door een ‘y’.
78 De correspondentie van Uyldert wordt onder diens eigen naam bewaard in de Uuniversiteitsbibliotheek van
Amsterdam in de Bijzondere Collecties.
79 De kaft van het boekje is wit met daarop een grote hoeveelheid oranje-roze hartjes. 
80 Bedoeld wordt de Duitse vertaler en kunstkriticus Paul Cronheim.
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het hoofd zien. Ze kon slecht zijn en werkelijk niets dan een propagandamiddel, maar dat is een
niet. Ze is in hoofdzaak goed: ze bevat niet meer publieke propaganda dan bv. het Shakespeare-
boek, en ze toont de samenhang tusschen Duitschland en Holland-Vlaanderen juist zooals die 
– met of zonder oorlog – is en zijn moet. Meer kan, dunkt mij, niet verlangd worden.

Intusschen – als je voor het boekje geen gebruik hebt, stuur het me dan terug. Ik heb graag
nog een ex. waar ik over beschikken kan. Met hartelijke groeten. Je A.V.

[Fragment uit een brief van Maurits Uyldert aan Albert Verwey – 19 december 1916]

(…) Niet dan met enige tegenzin stuur ik U de Insel Almanach hierbij terug, maar ik moet wel,
want uw briefje heeft mij niet overtuigd. Toegegeven dat de Vlaamsche bijdragen met zorg ge-
kozen zijn, dan blijft het streven toch propagandisties, en wel voor de pan-germanistische idee
in … het vertrapte en getergde Vlaanderen. Dat die propaganda artistieke middelen gebruikt,
maakt er mij niet minder afkerig van. 

Alleen moet ik nog enig misverstand rechtzetten: ik heb nooit de bedoeling gehad te beweren
‘dat de Vlaamsche en Hollandsche bijdragen zich reclame-achtig zouden opdringen.’ Van op-
dringen is geen sprake en tegen het plaatsen van vertaalde Hollandsche bijdragen heb ik geen
bezwaar. Holland is een vrij land. Maar dat geldt niet voor Vlaanderen en u geeft trouwens zelf
toe ‘dat de uitgave nationalistische doeleinden bevordert’. Juist dit keur ik af, waar het veroverd
gebied – Vlaanderen – betreft. Maar het gaat moeilijk om uw briefje zin voor zin aan te vechten,
daarvoor is uw gedachte niet uitvoerig genoeg uitgewerkt en dezelfde gedachte breder uitge-
werkt zou mij misschien mijn ongelijk doen inzien. Het punt waarop ik telkens terugval is dit,
dat Duitsche propaganda in en voor Vlaanderen op het ogenblik – nu, tijdens dezen oorlog –
stuitend is, d.w.z. voor mij zoo is. (…)

[Fragment uit een brief aan Hilde Telschow – 3 juni 1917]81

(…) Ik hoop dat je de Beweging ontvangen hebt. Zij is zooeven verschenen. Van de Inselboek-
jes, daarin besproken, bied ik je Lanzelot und Sanderin ten geschenke aan.82 Het geeft je een vrij
goed denkbeeld van een middelnederlandsch drama, dat 1e als drama interessant is, 2e historisch
belangrijk, want in Europa bestaan er geen andere, 3e nog in onze tijd opgang gemaakt heeft
door de openlucht-vertooningen van Verkade. (…).

[Fragment uit een brief van Hilde Telschow – 6 juni 1917]83

(…) Für das Lanzelotbüchlein danke ich Ihnen herzlich. Es hat viel reiz. Und liest sich in Deut-
scher Übersetzung sehr gut. – Als revanch für die Hadewich möchte ich Ihnen unsere Mechtild
von Magdeburg vorstellen in einer ihrer Visionen, aus dem, ‘Fliessenden Licht der Gottheit’,
wie ihr Buch heisst. (…).

[Fragment uit een brief aan Hilde Telschow – 14 juni 1917]84

(…) Ik moet je nog danken voor de uiterst sympathieke Mechtild, die ik samen met je Bloemen-

81 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 13075.
82 Blijkbaar zat de vertaling van Hadewijch in dezelfde band.
83 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 13076.
84 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 13078.
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droom ontvangen en gelezen heb. Het eerste is een echte vizionnaire droom, meer nog dan Ha-
dewich’s vizioenen die toch veel intellectueels hebben. De tweede is meer een half onderbewus-
te gevoelsallegorie.

Van Eyck zond me een goed gedicht waaruit ik zie dat zijn gedachte tot klaarheid komt. De
hoofdzaak is dat hij zich blijft uiten. Zijn gevoel, dat nu begonnen is te vloeien zal hem daar
vanzelf heendragen waar hij wezen moet. De weemoed om het onuitsprekelijke is evenzeer een
element voor poëzie als de vreugde om het vervuld-zijn: mits hij zich uitspreekt.

Ik vergeleek daar Hadewich met Mechtild. Ik moet er bijvoegen dat ik Hadewich grooter en
ongewoner vind. Voor het juli-nr. heb ik zes kleinere van haar vizioenen gereed gemaakt. Welk
een ketter is die vrouw geweest! Ik groet je hartelijk. Albert Verwey

[Fragment uit een brief van Albert Verwey aan Maurits Uyldert – 5 oktober 1917]

Ik wist niet zeker of ik je met de wijziging van je werkzaamheden geluk moest wenschen en
wachtte daarom af of ik er meer van hoorde. Wel ben ik niet zoo heel lang geleden aan je bureau
geweest. De mededeeling dat je met vacantie was, klonk als een troostrijke teleurstelling: ik zag
je dadelijk gebruind en bespat – er woei een frisch windje – op het Sneekermeer de fok houden.
Zelf zijn we van Juli op Augs drie weken verstrooid geworden. Het huis verhuurd aan kennis-
sen, Gonda in Limburg, Mea in Groningen, Jan op Texel, wij anderen te Nunspeet waar ik pen-
sion huurde. Een mooie streek, die grens van Veluwe en Zuiderzee-zoom. Aan de ene zij hei en
dennebosschen, aan de andere akkers, weiden, fraai onderhouden hoeven, en het zeestrand.
Zonder veel boeken – Hadewich en Wordsworth – waren mijn eenige genoten – zonk ik van
dag tot dag dieper naar het peil van die rust waarop het ware zelfbezit eerst mogelijk wordt.85

(…)

[Fragment uit een briefkaart van C. de Vooys – 12 oktober 1919]86

(…) Mijn antwoord komt wat laat: ik had nl. gehoopt u tegelijk met een Hadewijch te kunnen
verrassen. Prof. Lecoutre87 beloofde mij de vorige maand, mij een exemplaar te zullen bezor-
gen, maar na twee aanmaningen wacht ik nog vergeefs (…)

[Fragment uit een briefkaart van C. de Vooys – 7 jan. 1920]88

(…) Na herhaalde aanmaning kreeg ik gisteren voor u het proza van Hadewijch. De beide delen
Gedichten – die U immers ook bedoelde? – waren er niet bij. (…)

[Fragment uit een brief van A. Verwey aan M. Uyldert – 19 september 1920]

(…) Ik kreeg van Versluys de bespreking die Lapidoth in de N.G. over Goden en Grenzen
schreef. Niet diepgaand, maar welgemeend. Eén punt erin intrigeert mij. Hij vindt dat Hade-
wijch en Mordechai, maar vooral de laatste, eruit vallen. Graag wil ik bij gelegenheid weten of
iets dergelijks ook jouw indruk is. – Een handdruk van je toegenegen Albert Verwey

85 Dit fragment is ook terug te vinden in Uyldert Uit het leven van Albert Verwey, deel iii Naar de voltooiing,
Amsterdam, 1959, p. 54. Op die pagina citeert Uyldert echter enkele brieven door elkaar.
86 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 16294.
87 Bedoeld wordt de Vlaamse taalgeleerde C.P.F. Lecoutre.
88 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 16297.
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[Fragment uit een brief van M. Uyldert – september 1920?]

(…) Ik ben U ook nog een antwoord schuldig op uw vraag over Goden en Grenzen. Dat De
Konflikten van Hadewijch buiten den geest van den bundel zouden vallen kan ik niet inzien.
(…) 

[Brief van J. van Mierlo S.J.] 

Drongen, 25 sept. 1921.89

Zeer Geachte Heer, 

Het zal voor mij een eer en een genoegen zijn U op onze Oude Abdij te mogen ontvangen.
Maar zou U Uw reis niet zóó kunnen schikken, dat u Dinsdag of Woensdag naar Drongen
kwaamt? Dinsdag ben ik den geheelen dag vrij, Woensdag, ’s morgens tot 11 ? u., en ’s namid-
dags, van 3 uur af. Maar Donderdag, en nog meer Vrijdag is ’t voor mij zeer lastig: vergaderin-
gen van jury’s enz. hangen daarvan af, die dan weer moeten uitgesteld worden.

Om naar Drongen te geraken heeft U, behalve de ‘lokaaltreinen’ ook een stoomtram uit
Gent, Begijnhof. (Uren van vertrek in Reisgids mede aangegeven). Tot Gent, Begijnhof, geraakt
U met tram 3; (in de richting naar Brugge) tr. 3 rijdt dwars over stoomtram. Of anders, met tr.3
tot St. J. Baptistkerk; vandaar, recht vóór U uit naar Drongen is een halve uur te voet.

In afwachting U hier Dinsdag of Woensdag te mogen ontvangen blijf ik met beleefde groeten
en alle hoogachting

Uw dienstw. dn. Jos. van Mierlo, S.J.90

89 Deze brief is op een soort visitekaartje geschreven. Op de achterkant staat in het midden gedrukt ‘Oude Ab-
dij’ en rechts onder ‘Drongen’. Het lijkt waarschijnlijk dat Verwey Van Mierlo opzocht omdat hij hem wilde vra-
gen zijn bewerking van de Visioenen van Hadewijch te bekijken. Vermoedelijk combineerde hij de reis met een
bezoek aan zijn Antwerpse uitgever. Naar aanleiding hiervan schreef Verwey namelijk op 22 september 1921 aan
Willem de Haan: ‘Op het ogenblik ben ik evenals u bezig met uitgeven. Binnenkort moet ik zelfs naar Antwer-
pen, waar een uitgever mijn in De Beweging verschenen bewerking wil ter perse leggen.’ De brief staat in haar ge-
heel in Uit de verte en met de pen,een briefwisseling tussen Albert Verwey en Willem de Haan, 1898-1922, dokto-
raalscriptie van L. Custers aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, geen jaartal. Over deze reis schrijft M.
Uyldert: ‘Op 28 sept. had Verwey zich naar Antwerpen begeven om De Bock op te zoeken, die zich in de Schel-
destraat als uitgever gevestigd had en zich spoedig bereid toonde tot de uitgave van De Vizioenen, in samenwer-
king met de Santpoortse uitgeverij C.A. Mees. Verwey wilde ook A. Vermeylen bezoeken, maar tot dat bezoek
kwam het niet. Wel reisde hij ook naar Brussel en Gent’. (Uit het leven van Albert Verwey, deel III Naar Voltooi-
ing. Amsterdam, 1959, p. 104). De Bock was met zijn familie in oktober 1914 naar Nederland gevlucht en opge-
vangen bij Verwey’s gezin in Noordwijk: sindsdien was het contact blijven bestaan (Uyldert, deel ii, p. 262-263). 
90 De brieven van Van Mierlo aan Verwey zijn te vinden in het handschriftenkabinet van de Universiteitsbi-
bliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 9184-9191. 
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[Brief van J. van Mierlo S. J.]

Drongen, 30 Jan. 22.91

Waarde Heer Verwey,

Ik heb uwe bewerking92 van de Visioenen van had. doorlezen; en op de drukproef93 hier en
daar enkele verbeteringen aangebracht, met de hoop dat die er toe kunnen bijdragen om de ver-
taling aan waarde te doen winnen.94 Ik heb dit maar vluchtig kunnen doen: op drukproeven
toch is ’t lastig om nog veel te verbeteren. Slechts waar het mij opviel dat het niet in den haak
was, heb ik iets in de plaats voorgesteld. Ik meen ook dat u niet meer van mij verlangde; want
om in bijzonderheden na te gaan of alles juist geïnterpreteerd werd, ware een verdere persoon-
lijke studie vereischt, wat wel een maand zou in beslag genomen hebben. Toch zal Uw vertaling
er wel toe bijdragen om had. wat beter te begrijpen. Maar dit proza blijft ook voor mij zeer
moeilijk en duister. De Visioenen zijn wel het minst verstaanbare deel van had.’s werk. Hare
Brieven zijn veel helderder.

Voor Roomsch-Katholieken ware het aangenamer God met een hoofdletter geprint te zien.95

’t Spreekt van zelf dat Roomsch-Katholieken geheel vrij staan tegenover zulke Visioenen. Nie-
mand is verplicht ert iets van te gelooven. Ik beschouw ze voornamelijk als prachtige uitbeel-
dingen. Sommige zijn inderdaad grootsch en van een geweldig-epische kracht.

Ik werk nog steeds aan had. Ik heb twee studien liggen: een algemeene, waarin ik ieder van
hare werken afzonderlijk bestudeer, dan hare leer, haar proza, haar poëzie, eindelijk hare per-
soonlijkheid. Maar in mijn studien over hare persoonlijkheid ben ik stopgezet: ik ben op een
weg geraakt en zou er het einde van willen vinden, alvorens iets uit te geven; maar daar toe zou
ik archivalische studiën moeten beginnen, waartoe ik voorlopig geen tijd heb. Ook sommige
punten van hare leer blijven me duister en daarom weifel ik nog steeds wat, om die studie uit te
geven. Dan bereid ik ook een commentaar voor op ieder van hare werken. Voor mij is had. de
grootste prozaschrijfster van de mee; een geweldige dichteres, die ’s menschen drang naar ’t ab-
solute, naar God, geweldigst en hartstochtelijkst heeft uitgedrukt in dit opzicht misschien zoo
modern of zoo van alle tijden als de meest moderne onzer dichters. Zij staat bovendien aan ’t
begin onzer mystiek: bij haar heeft Ruysbroeck én zijn taal én zijn mystiek gehaald.96

Ik zal u een overdruk zenden van mijn laatste studiën over had. in Dietsche Warande (Nov.
Dec. Jan.)97. Maar totnogtoe heb ik zelf niets ontvangen.

Met mijn beste wenschen en steeds te uwen dienste,

Uw dw. dienaar

Jos. van Mierlo jun. S.J.

91 Het betreft hier een getypte brief, formaat A4, die niet terug te vinden is bij de brieven van Van Mierlo, Uni-
versiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 9184-xli b 9191, maar bij de drukproef van
De vizioenen van Hadewych in hs. xli a9:22.
92 Merk op dat Van Mierlo niet kiest voor het woord ‘vertaling’: twee regels verder doet hij dat wel.
93 Doorgehaald: het handschrift.
94 De drukproef, waarbij deze brief werd aangetroffen bevatte inderdaad correcties in het handschrift van Van
Mierlo.
95 Verwey nam deze suggestie over.
96 Tot hier was de brief is getypt, het vervolg ervan is met de hand geschreven.
97 Van Mierlo doelt hier op ‘Uit de geschiedenis van onze middeleeuwsche letterkunde. Wanneer heeft Hade-
wijch geleefd?’ Dietsche Warande en Belfort 21, deel i (1921) p. 135-153, 309-327 en 441-465.

Bijlagen382



[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Drongen, 11 maart 1922.98

Waarde Heer Verwey, 

Ik heb met veel genoegen Uw zoo vriendelijken brief ontvangen. ’t Spijt me nu nog meer, dat ik
zoo weinig tijd heb kunnen besteden aan ’t doorlezen uwer proeven van de Visioenen. Ik meen-
de dat er haast bij was, en wilde daarom de proeven niet te lang houden. Zoo heb ik slechts ver-
beterd en aanteekeningen, of vraagteekens, geplaatst, waar ’t mij opviel, dat u misschien minder
’t juiste trof. Anders had ik heel graag de heele vertaling eens grondig doorwerkt, zoodat ze in-
derdaad als commentaar mede bij de Visioenen kon dienen. U heeft in alle geval zeer verdien-
stelijk werk geleverd, en niemand zal ’t u euvel kunnen duiden, dat er misschien al eens ver-
keerd wordt geïnterpreteerd. Uw brief heeft me ruimschoots schadeloos gesteld voor een
anderen, dien ik, uit uw streek, mede ontving. U heeft tenminste begrepen wat een voorstelling
over den gang onzer geschiedenis b.v. die uitkomsten kunnen bieden. Maar anderen hebben er
zich over geërgerd dat hier een andere voorstelling wordt geboden, dan die welke zij hadden ge-
leeraard.

En toch begrijp ik nog niet te best de woede van Prof. Kalff, want die was ’t. Hij schrijft mij
een brief vol persoonlijke opmerkingen, dat ik me wil maken tot den grootmeester in onze let-
terkundige geschiedenis, dat ik met een speeksel (? AvD) ‘en wat des meer’ de Standentheorie99

van kant schuif, dat ik geen recht laat wedervaren aan mijn voorgangers, enz. enz. Maar ik heb
geen enkel van die onderwerpen behandeld, en nergens gelegenheid gehad om anderen aan hun
recht te laten komen. Ik kan ze toch niet citeren in een zaak, die niet door hem is behandeld ge-
worden! En mijn opmerking over de ‘Standentheorie’ was veel meer bedoeld als een aansporing
om die Standentheorie toch niet als onaanraakbaar en onomstootelijk te gaan beschouwen, dat
misschien de ontwikkeling onzer letterkunde een andere is geweest, zooals ’t overigens duide-
lijk blijkt voor alwie zich met Had. heeft bezig gehouden.

Prof. Kalff meene werkelijk niet dat ik geen achting voor hem heb. Wel integendeel! En ik zal
geen gelegenheid laten voorbijgaan, om dit te toonen. Maar als men zijn standentheorie in twij-
fel trekt, dan beweert men toch nog niet dat zijn werk niets beteekent. Het kan zelfs gebeuren
dat men met eens schrijvers voorstellingen hoegenaamd niet kan meegaan en men toch een die-
pe achting blijft behouden voor de machtige poging die in zijn werk ligt. En als ik dus van die
Standenpoëzie sprak, dan dacht ik veel minder aan hem, dan aan al degenen die hem klakkeloos
overnemen. Ik kan Prof. Kalff bewonderen voor zijn poging om door die Standentheorie in-
zicht te hebben gebracht in den ontwikkelingsgang onzer geschiedenis; maar van hen die na
hem komen, kan men verlangen, dat ze zulk een theorie niet dan na onderzoek zelfstandig zou-
den beoordeelen. En volgens mij wordt ze door velen zoo maar zonder dieper indenken over-
genomen, niet zonder gevaar dat de ware ontwikkelingsgang er door verduisterd wordt.

Misschien schrijf ik wel eens mijn meening over de standentheorie. Ik heb ’t al dikwijls willen
doen, maar telkens voel ik dat ik er nog zoo veel meer over zou moeten weten en over de heele
maatschappelijke organisatie van die tijd. Mijn groote opwerping is: dat niemand ooit klaar ge-
zegd heeft, wat daarover bedoeld wordt dat; als ik voor een werk sta als den Reinaert, en lees dat
de schrijver ervan al zoo’n bont ridderlijken roman had geschreven als ‘Madoc’, en de moderne
verklaarders den Reinaert om zijn inhoud in verband zie brengen met den derden stand, terwijl

98 Geschreven brief, dubbelzijdig.
99 Over de standentheorie in de correspondentie tussen Verwey en Van Mierlo zie ook C. de Borchgrave Eerst
Vlaanderen voor Christus. Averbode 2001, p. 115. Dat Verwey zich met de standentheorie m.b.t. Hadewijch be-
zighield, blijkt ook uit zijn college-aantekeningen. Zie aantekeningen aldaar.
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ik zelf telkens weer onder den indruk kom, dat die Willem misschien wel een monnik uit onze
abdij hier van Drongen is geweest; dan geraak ik uit die Standentheorie toch niet wijs meer. Ik
voor mij zie in dien ontwikkelingsgang niets anders dan bij den aanvang een grootsche poging
naar schoonheid en kunst, waarvan de lijn gebroken wordt door v. Maerlant, die de nuttig-
heidspoëzie invoert, welke richting in de 14de eeuw begint te overheerschen. En in die eerste
richting is er romantische, geestelijke, ook satirische kunst. Want de Reinaert behoort er nog
toe, de tweede Reinaert echter, kenschetsend genoeg, tot de tweede richting; ook de Beatrijs
enz. enz. Maar het ware te lang u hier mijne gedachten uiteen te zetten.

Ik wilde alleen maar dat Prof. Kalff toch niet zou meenen dat ik mij een grooter gezag in lite-
ratuurgeschiedenis wil toeschrijven dan aan hem. Wat toch niet belet, dat men het met sommige
zijner voorstellingen niet eens is.

Met mijn beste wenschen en groeten,

Jos. van Mierlo jr. S.J.

[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Drongen, 18 juni 1922.100

Geachte Heer Verwey,

Ik heb zoeven twee exemplaren van uw vertolking der Vizioenen ontvangen. Daarom van harte
dank! Ik hoop dat Uw arbeid er toe zal bijdragen, om onze beste middeleeuwsche prozaschrijf-
ster en dichteres te helpen begrijpen en waardeeren.

Toch zullen katholieken wel graten in uw voorwoord vinden. Wat u daar zegt, gansch te goe-
der trouw, ik twijfel er niet het minst aan, zal hen zeer bevreemden. Wij kunnen moeilijk begrij-
pen hoe men kan schrijven dat ‘vromen als zij wel niet in de eerste plaats kerkelijk zijn geweest’.
Dit komt uit een gansch verkeerde opvatting van de katholieke Kerk. Ik wil u daarover niet uit-
voerig schrijven. Laat me u maar uitdrukkelijk verzekeren, dat dit volslagen verkeerd is. Reeds
Kloos zegt iets dergelijks over Gezelle. Hoe zou die goede, heilige priester opgekeken hebben,
had hij ooit gelezen dat hij te persoonlijk was om kerkelijk te zijn! De Kerk vordert integendeel
voortdurend op tot intens-persoonlijk godsdienstig leven, om de godsdienstige waarheden niet
alleen te behouden in ’t verstand, maar te maken tot diep-alles-doordringend levensbezit. Welk
een opwekking gaat er niet uit van haar woord niet alleen, maar van haar ceremoniën, feestelijk-
heden, enz. van hare liturgie, niet het minst van haar geloof aan de tegenwoordigheid van Chris-
tus in het allerh. Sakrament, waardoor de christen gelooft met zijn God vereenigd te worden.
Harnack101 heeft zelf bekend: ’die Mystik ist die Katholische Frömmigkeit überhaupt.’ De ka-

100 Twee blaadjes, tweezijdig beschreven. Van Mierlo zou deze brief later gebruiken voor de recensie die hij
aan De vizioenen van Hadewych wijdde.
101 A. (sinds 1914 von) Harnack (1851-1930) bestudeerde voornamelijk de eerste eeuwen van de kerk. Hij ver-
tegenwoordigde de liberale richtingen en wees o.a. de mening van Thomasius, die de ontwikkeling van het dogma
beschouwde als een openbaring van de Geest Gods af. Naar wezen is het Christendom ondogmatisch: Christus
heeft naar het evangelie geen nieuwe leer gepredikt, maar een voorbeeld gegeven van heilig vertrouwen op Gods
vaderliefde en van een belangeloos zich wegschenken voor het heil der mensen. Hij keerde zich tegen Trente, het
Vaticanum en het orthodoxe prothestantisme. Of hij in zijn laatste werken nog in een persoonlijke God gelooft,
is de vraag. Harnack heeft grote invloed gehad op het godsdienstig, cultureel, sociaal, wetenschappelijk en poli-
tiek leven. Hij dankte dit niet alleen aan de inhoud maar ook aan de stijl van zijn talloze publicaties. Wanneer men
van katholieke zijde zijn werk wil beoordelen moet men onderscheid maken tussen de historische en de theologi-
sche waarde van zijn werken. De theologische beginselen zijn voor velen onaanvaardbaar, maar zijn historische
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tholieke vroomheid, waar die leven102 wordt (en dit moet zo volgens de leer van den kerk zelf)
neemt vanzelf mystische vormen aan. De Kerk wekt dus op tot intens-vroom leven; leidt dit om
er den bloei van te bevorderen, voedt het door de genademiddelen, die zij overtuigd is van Chris-
tus in de sacramenten te hebben ontvangen. Onze gemeenschap met de Kerk is een lidmaatschap;
maar zij verhindert onze gemeenschap met God in geenen deele: zij wekt daartoe op, rechtstreeks
en onmiddellijk. Maar het is nog een oud protestantsch vooroordeel, dat de Kerk zich plaatst tus-
schen de ziel en God, wat dan opgevat wordt, alsof men eerst onrechtstreeks, met de kerk ertus-
schen, met God in gemeenschap kan treden. De Kerk verhindert niet meer onze rechtstreeksche
gemeenschap met God, dan de Bijbel den Protestant. Want de protestant is toch tenslotte ook ge-
bonden door den Bijbel. Wel is waar meent hij dien Bijbel te mogen verklaren volgens eigen pri-
vaat oordeel. Maar behalve dat op die wijze de notie zelf van geloof als een aannemen van Gods
woord op Gods gezag verloren gaat, omdat tenslotte ieders privaat oordeel de norm wordt, niet
Gods gezag, van wat men aanneemt en verwerpt, is het al a priori weinig waarschijnlijk, dat Chris-
tus de verklaring van zijn leer aan onze zoo zwakke, zoo licht van streke gerakende, zoo zeer door
de hartstochten verduisterde rede zou hebben overgelaten; maar veeleer aan een door Hem met
goddelijke zending bekleed en door den H. Geest geleid gezag. En daar wij geloven dat de H.
Kerk als zoodanig met zulk een gezag door Christus werd bekleed om het woord van Christus
voor alle willekeurige opvatting te vrijwaren, stellen wij, Katholieken, ons veilig onder hare lei-
ding, niet omdat zij voor ons den Bijbel zou vervangen, maar omdat zij, zelf gebonden door den
Bijbel onder den bijstand van den H. Geest, door een van Christus zelf uitgaande zending, het
woord van God in den Bijbel neergelegd voor ons verkondigt en tegen dwaling behoedt.

Ook, dunkt mij, stamt de opvatting dat zulke vromen niet kerkelijk waren, uit een roman-
tisch individualisme. De mensch is een sociaal wezen, dat in alles van de maatschappij, ja van de
heele menschheid afhangt. In het godsdienstige is die maatschappij de Kerk, de: servus judicat
orbis terrarum. Van een zuiver natuurlijk standpunt uit voelen we ons al veel veiliger, ook in het
godsdienstige, waarneer we in aanraking blijven met de godsdienstige maatschappij, omzoom-
eer wanneer we overtuigd zijn, dat die maatschappij door de H. Geest zelf geleid wordt. Vrij-
heid van denken is geen losbandigheid. Wij zijn steeds gebonden door de Waarheid; en wat de
h. Kerk ons voorhoudt te gelooven is voor ons onfeilbare waarheid, waardoor wij gaarne ge-
bonden worden, omdat ze, naar ons geloof, van God zelf komt. En meen nu niet, dat het ‘starre
dogma’ ons overal vervolgt! Dit laat vrijheid genoeg om op allerlei gebieden en in allerlei zaken
zelfstandig te denken. Ook hebben zeer vele protestanten en buiten de Kerk staanden de nood-
zakelijkheid van tucht en gezag erkend, om tot de waarheid te geraken.

Hadewijch, zoowel als Gezelle, heeft niets anders dan haar volste katholiek gemoedsleven
uitgedrukt. De Vizioenen alleen hebben u kunnen overtuigen welk een plaats misoffer, kerke-
lijk officie; kerkelijke feesten, kerkelijk gebed en preek, de h. Communie; de sakramenten, Ma-
ria en de heiligen, ook de biecht, in haar godsdienstig leven hadden. Sprekend voor haar en voor
haar kerkelijke gezindheid is wel, dat ze nooit of nergens één enkel woord van blaam heeft te-
gen kerkelijke waardigheidsbekleeders, hoewel zelfs een Ruysbroeck dit doet, hoewel zij toch
ook van zulke waardigheidsbekleeders heeft te lijden gehad. En meermaals drukt ze het uit, dat
ze in haar streven naar de Minne de opvorderingen der h. Kerk gehoorzamen wil. Zij was daar-
om in de eerste plaats kerkelijk. Persoonlijk en kerkelijk staan niet vijandig tegenover elkander
(tenminste niet bij ons Katholieken) evenmin als in literatuur.

Maar ik vrees u al te veel door mijn preek te hebben ontstemd. Ik hoop toch van neen. Daar-

onderzoekingen over de canon van het nt., de oud-christelijke letterkunde en de geschiedenis van het oudste
Christendom hebben een blijvende waarde. Werken rond 1922: Geschichte der altchristlichen Literatur auf Euse-
bius. Leipzig, 1893-1904, 3 delen; Grungrisz der Dogmengeschichte, Tubingen 1914; Die der 12 Aposte, Leipzig,
1893; Das Wesen des Christentums, Berlin 1900.
102 Ik vraag me af of Van Mierlo bedoelde: ‘waar die levend wordt’.
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om verklaar ik mij tenslotte toch steeds te uwen dienste bereid en sluit met Hadewijch’s harte-
wensch: Vaert wel ende levet scone!103

Jos. van Mierlo jr. S.J.104

[Fragment uit een brief van C. de Vooys aan A. Verwey – 29 juli 1922]105

Vriendelijk dank voor uw welkom geschenk. De uitgave is keurig verzorgd; de inleiding las ik
met genoegen en instemming.

[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Drongen, 30 Juli 1922.106

Waarde en beste Heer Verwey,

De drukte bij het einde van het schooljaar heeft mij totnogtoe belet U van harte te bedanken voor
uw V Deel Proza.107 Ik had het toch eerst eens willen lezen, om u in alle oprechtheid mijn genoe-
gen te kunnen uitdrukken, dat ik bij die lezing genoten heb. Vooral waardeer ik uwe opstellen
over literatuurgeschiedenis, waardoor ik uwe opvattingen daarover leer kennen. Wat prof. Kalff
ook over mij denke, in sommige punten zou ik niet zoo streng tegen hem zijn opgetreden als U,108

en stem ik ten volle in met den lof, dien U hem geeft. Tegenover Prinsen109 integendeel sta ik on-
verzettelijk vijandig. Daar is veel meer dilettantisme bij hem en subjectiviteit dan wetenschap. Voor
geestelijke waarden heeft hij weinig of geen blik. Maar hij kan los en aangenaam schrijven.

Ik zie in die toezending van uw 5e Dl. Proza vooral het bewijs, dat u mijn laatsten brief niet
euvel hebt opgenomen. Hoe zou het anders; u verlangt immers niet beter dan over onwillekeu-
rige verkeerde voorstellingen ingelicht te worden. 

Onder de vacantie hoop ik eens flink door te werken aan mijn algemeene studie over Hade-
wijch; onder ’t schooljaar heb ik daartoe weinig tijd noch gelegenheid. Einde Augustus ga ik
wat werken aan de Mazarijnsche bibliotheek te Parijs. Zoo U of Prof. Kalff soms iets had dat ik
daar voor hen kon doen, laat het mij tijdig weten.
Met de meeste hoogachting & mijn beste wenschen,

Jos. van Mierlo jr. S.J.

103 Met deze wens eindigt de 26ste brief van Hadewijch.
104 Van Mierlo gebruikte deze brief voor een recensie. 
105 Vermoedelijk betreft het hier Verweys boekuitgave van De vizioenen van Hadewych.
106 Geschreven brief, anderhalf kantje, tweezijdig.
107 In Albert Verwey, Proza deel V, Amsterdam 1922, besteedt Verwey o.a. aandacht aan de letterkunde ge-
schiedenissen van J. ten Brink en G. Kalff, aan Letterkundige Studiën van J. Koopmans en aan Dichters van den
Ouden Tijd van Dr. G. Kalff, In het artikel Oude en Nieuwe Idee in de geschiedenis van onze Letteren bespreekt
Verwey zijn eigen opvattingen over literatuur.
108 Zie de twee artikelen in Proza V die Verwey aan Kalff besteedt.
109 Vermoedelijk duidt Van Mierlo hier op J. Prinsen, Handboek tot de Nederlandsche Letterkundige Ge-
schiedenis. ’s-Gravenhage, 1916. De p. 114-118 daarin zijn gewijd aan Hadewijch. Prinsen baseert zijn beschrij-
ving op de uitgave van Hadewijchs werken door J. Heremans, C. Ledeganck, J. Vercoulie en K. Ruelens (Werken
van zuster Hadewych ,Gent, 1875-1905) en op die van Joh. Snellen (Liederen van Hadewych, Amsterdam,
1907). Naast deze twee tekstuitgaven, had hij zich verdiept in enkele artikelen van J. Snellen, G. Kalff, P. Frédé-
ricq en J.F. Willems. Het lijkt erop dat Prinsen de uitgave van de complete werken door Van Mierlo niet serieus
bekeken heeft.
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[Fragment uit een brief – juli 1922 – van A. Verwey aan Hanna Wolfskehl. Van de brief ont-
breekt het eerste gedeelte, maar met deze brief stuurt Verwey o.a. een presentje voor Hanna]110

‘Zugleich sende ich Ihnen persönlich ein kleines Büchelchen, das ich vor kurzen herausgegeben
habe: Hadewychs Vizioenen. Hadewych war nach meiner meinung die bedeutenste Frau unse-
res Mittelalters, und als solche wird sie Sie interessieren.

[Fragment uit een brief van W. de Haan aan A. Verwey – 6 augustus 1922]

(…) Hanna verzoekt mij U te zeggen, dat zij zich erg over uw brief en uw bezoek verheugd
heeft, u hartelijk voor beiden dank zegt, en zoodra zij de vizioenen van Hadewich ten einde
heeft gelezen, die haar zeer boeijen, zelf aan u schrijven zal. (…)

[Fragment uit een brief van A. Verwey aan W. de Haan – 22 september 1922]

(…) Op ’t oogenblik ben ik evenals u weer bezig met uitgeven. Binnenkort moet ik zelfs naar
Antwerpen waar mijn uitgever mijn in De Beweging verschenen bewerkling van Hadewijchs
Vizioenen wil ter perse leggen. (…)

[Fragment uit brief van Hanna Wolfkehl aan Albert Verwey – 22 november 1922]

Lieber Albert, wie oft und durch wieviel Wochen hundurch hab ich Ihnen schreiben wollen! Jetzt
muss ich einmal mit gewalt alle die kleine Hindernisse des Alltagesbei Seite setzen und Ihnen eh
es ganz Winter wird endlich für Ihre sommerlichen Grüsse danken, die so sehr mich und uns alle
erfreut haben! Besonders aber war ich angethan davon, dass Sie mir Ihr schönes Buch von der hei-
ligen Hadewych gegeben haben. Seien Sie von herzen dafür bedankt. Ich war nich wenig stolz
darüber und über Ihre liebe Widmung und fing denn auch gleich mit einer Art Schülereifer zu le-
sen an! Ich glaube wohl dass ich die Sprache irgendwo innerlich verstehe – wenn es mir auch äus-
serlich genug mangeln mag – und so kommt es, dass ich die Visionen mit Genuss, ja Entzücken
gelesen habe. Die Welt in die sie uns versetzen, ist eine so besondere Welt, eine Welt so sehr für
sich, dass es einem dazu heutzutage gut thut, einmal ganz woanders hin zu geraten! 

[In het vervolg van haar brief stelt Hanna uitvoerig dat zij eigenlijk niet zoveel voelt voor het
trancendente en ‘eine rechte Heidenkatz’ is. Maar als zij Hadewijch met Mechtild van Magde-
burg vergelijkt, ervaart zij bij de eerste toch kracht en iets als overreding.]

[Brief van Jan van Gennep, O.S.B.]

St. Pauls Abdij 2 Februari 1923111

Pax +

Weledelgeb. Heer,

Misschien heeft U een vage herinnering behouden aan één van Uw verre neven, kleinzoon Mr.
Jan van Gennep, die vroeger met zijn grootvader wel eens een dag te Noordwijk kwam door-

110 De brieven van De Haan komen uit de doctoraalcriptie L. Custers.
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brengen en die later met zijn moeder en zusjes nog eens te Noordwijk na een lange wandeltocht
kwam uitrusten. Misschien heeft men U ook wel eens verteld, dat ik na voleindiging mijner me-
dische studie en overgang tot het katholiek geloof de wereldsche carrière eraan heb gegeven en
lid ben geworden van een uitsluitend contemplatieve orde. Als zoodanig is het, dat ik de vrij-
heid neem U in kennis te stellen van de vreugde waarmee ik dezer dagen Uw bewerking ontving
van zuster Hadewijchs Visioenen, welk werkje ons ter bespreking werd toegezonden. Waar wij
in onze orde en in ons huis ons speciaal toeleggen op de theorie der mystieken – misschien kent
U de drie deeltjes van Ruusbroec die door ons in modern Fransch zijn overgezet – en waar sr.
Hadewijch groote bewondering bij ons gevonden heeft. Kunt U zich mijn verrassing voorstel-
len bij het ontvangen eener vertaling van Uw hand? Ik hoop van ganscher harte dat het lezen
van deze visioenen het religieuze karakter van onze kunst moge bevorderen, en aldus aan onze
litteraire uitingen een meer blijvende waarde moge verleenen.

Ik vind er een reden te meer in u dit te schrijven; waar wij als Katholieken natuurlijk niet in
alles met de ideeën der voorrede kunnen meegaan en dit wellicht hier en daar in beoordeelingen
tot uiting zal komen, mocht U bij gelegenheid ooit eens in onze buurt belanden, al is het ver van
Noordwijk, en ons huis zoudt willen bezoeken, dan is U er stellig zeer welkom. 

Ons leven stelt zich ten doel de beoefening van het gebed en van den Katholieken eerdienst,
teruggebracht tot de oudste en zuivere vormen. Ons huis is voor gasten ingericht, die de officies
kunnen volgen en het contemplatief leven zoo goed mogelijk medeleven.

Na beleefde groeten, verblijf ik met de meeste hoogachting in Chr.

Fr. Jan van Gennep o.s.b.

[Fragment uit een brief van Marie Cremers – 16 augustus 1923]112

Ik lees veel in Hadewijch – bijna alles wordt er tam en koud bij. Zijn er ook nog brieven en ver-
zen van haar, zooals in je voorrede staat? Ik zou graag alles van haar weten wat er te weten valt.

[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Drongen, 6 Dec. 1923.113

Geachte Heer Verwey, 

Van harte dank voor uw goede toezending van uw vertaling van Dante’s Paradijs. ’t Zal me een
genot zijn Dante’s onsterfelijk werk eens in een vertaling zijner waardig te lezen. Zóo zal Jan
Bohl’s elocubratie; onzaliger gedachtenis! voorgoed uit den weg geschoven zijn. Mogen wij,
meester, nog eens groot oorspronkelijk werk van u verwachten? Zet u nog eens aan een treur-
spel of zoo iets. Zou ’t niet meer gaan? ’k Kan het niet gelooven. Een treurspel met de groote
worstelingen der menschheid, van heidendom met christendom, b.v. uit de Roomsche Keizers-
tijd; een Domitianus ware zulk een tragische held, waarin gij heel de dwaze verrotting van
Rome in verval kondt uitbeelden! … Welk een geestelijke, zedelijke verrotting van heel een
maatschappij! Met smart tegenover114 ’t naar ’t licht en naar den keizerskroon opstijgende jonge
christendom in den persoon der Flavië. – Ik verwacht in alle geval nog iets machtigs van U. Gij
zult nog wel niet uitgezongen zijn.

111 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. ali b 3933.
112 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, B. 2401-247.
113 Brief bestaat uit vier kleine, beschreven blaadjes.
114 Er staat: ’smartegenover’.
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’k Dank U ook voor uw goeden brief. Wat V. Maerlant betreft, ik veroorloof mij eens het
woord als zoodanig te onderstreepen en mijn appreciatie van hem. Ik erken ten volle de betee-
kenis van Van Maerlant, maar volgens mij begint met hem een inzinking van de kunst. Wanneer
ik Hadewijch lees of Reinaert of zelfs Beatrijs, met dat eerste vers: van dichten coemt mi clene
bate, dan hoor ik dadelijk in ’t eenvoudigste vers den klank der echte poëzie. Bij V.M. echter
hoor ik dien zelden, tenzij hier en daar in zijn lyrische gedichten; maar dan komt me telkens en
bijna iedere stroof een leelijke stoplap of een leelijk beeld ’t genot verstoren. Prinsen begrijp ik
eenvoudig niet, wanneer hij bij Boendale de eerste ontwaking van het besef van wat een dichter
is begroet.

Ik heb veel last met de uitgave van Had.’s werken. Het eerste deel: de Visioenen met com-
mentaar is klaar. Maar ’t is moeilijk een uitgever te vinden die ’t risico op zich wil nemen. Zulke
werken toch, louter philologie, worden slechts door enkelen gekocht. Een deel van +200 blz.,
moet tegen +5 gulden verkocht worden, om eenigszins de kosten te dekken met den verkoop
van 200 à 300 ex., en op meer mogen wij niet rekenen. Meer dan 10 ex. Voor mijzelven zal ik in
alle geval van geen uitgever hier verkrijgen. Wetenschappelijk werk komt tegenwoordig duur te
staan en wordt weinig gesteund in België. Of wij subsidie zullen krijgen is ook al niet zeker, dan
zeer geringe. Met mijn beste wenschen voor uw gezondheid, uw werklust en ook wel voor den
goeden bijval van uw werken, met mijn vriendelijke en genegen groeten, en als u soms nog hier
omtrent komt, steeds welkom in de abdij!

Jos. van Mierlo jr. S.J.

[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Drongen, 27 maart 1924115

Waarde heer Verwey, 

Hierbij een exemplaar van mijn pas verschenen nieuwe uitgave der Visioenen,116 met commen-
taar. De Inleiding moet nog volgen: ze is drukvaardig, maar ’t is tegenwoordig geen licht werk
een wetenschappelijk werk gedrukt te krijgen. Ik moet dit eerste deel verkoopen tegen een in
België ongehoorden prijs (22.5 fr.). Ik heb zelf slechts een heel beperkt aantal exemplaren ont-
vangen: de uitgever wilde er mij oorspronkelijk maar zes laten! ’k Heb er toch nog een paar bij-
gekregen. Zoodat ik u toch een zenden kan. Vindt u het de moeite waard er iets over te schrij-
ven, ’t staat u vrij, maar ik zend het u niet als ex. ter recensie. Een aanbeveling echter zou ook
eenige koopers in Holland kunnen aanwerven. Want als ik van de heele oplage, op 700 ex. er
200 à 300 verkoop, mag ik al blij zijn. Ik hoop slechts dat de materiëele moeilijkheden mij niet
zullen beletten mijn inleiding spoedig te laten verschijnen. De commentaar op de Brieven is ook
reeds zoo goed als klaar.

Uw steeds dw. genegen,

J. van Mierlo S.J.

115 Kaartje ter grootte van een briefkaart.
116 Het gaat hier om deel i van De visioenen van Hadewych, opnieuw uitgegeven door J. van Mierlo, Gent/Me-
chelen, 1924. Dit deel bevatte de tekst van de visioenen en een commentaar. In het tweede deel, dat een jaar later
verscheen stond een uitvoerige inleiding.
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[Brief van E. de Bock]

[Eugène de Bock had een aantal van Vizioenen van Hadewych verkocht. Hij schreef Verwey
zowel naar aanleiding van die verkoop, als vanwege een eerdere recensie.]

23 Februarie 1924117

Geachte Heer Verwey,

Hierbij de afrekening over Hadewych: In Vlaanderen verkocht ik verleden jaar 36 gewone en 5
luxe-exemplaren, in Holland 14 gewone. Met de vorige afrekening bleven we nog éen ex. Bene-
den het vastgestelde minimumgetal. Voor honorarium komen dus in aanmerking: 35 exx. ad 
fr. 8,50 , tegen fr. 2.121/2 …fr.74.37.

5 exx. ad fr.25,– tegen “ 5.25 … “ 31.25
_______
fr. 105, 82

14 exx. ad f.2.25, tegen f 0.58…. g. 7.84

welke twee bedragen, in fr. en in guldens, ik C.A. Mees verzoek u voor mijn rekening over te maken.
Tot mijn groot leedwezen bleven er tamelijk veel drukfouten in uw bijlage voor Bibliotheek-

gids. Ik heb vrede moeten hebben met een enkele door mij zelf verbeterde proef, daar de bijdrage
omwille van de advertentie van het boek absoluut in het eerstvolgende nummer verschijnen moest.
In het vervolg zal ik het drukken liever uitstellen om u zeker een proef te kunnen voorleggen.
Met beste groeten, ook aan Mevrouw, Uw

Eugène de Bock

[Brief van E. de Bock]

Antwerpen, 10 september 1924118

Geachte Heer Verwey,

Ik heb aan den drukker order gegeven U nog een revisie te zenden. Gelieve die na verbetering
terug te zenden aan: Drukkerij Pieter Céven, Romeinsche steenweg 146 Vervoorde-Konings-
loo. De Duitsche Hadewych uitgave werd door Mees aangevraagd. Wij kwamen overeen dat
voortaan hij de Duitsche boeken aanvragen zou, daar die meestal door Hilda Telschow119 be-
sproken worden en Duitsche uitgevers gemakkelijker naar Holland dan naar België zenden.
Van de heer en mevrouw Mees120 vernam ik, met veel genoegen dat alles in Noordwijk goed is.
Met onze beste groeten, 

Eug. De Bock

117 Getypte brief, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 1261.
118 Briefkaart, Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 1262.
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[Brief van J. van Mierlo S.J.]

O.L.Vrouwe-College121

91. Frankrijklei
Antwerpen

16 Jan. 1925

Hooggeleerde, beste Heer Verwey

Met bijzonderen dank heb ik Uw rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt ontvangen.
Maar eerst en vooral moet ik u van harte gelukwenschen met uw benoeming. ’t Heeft me zeer
verheugd dat de universiteit het heeft aangedurfd een dichter tot leeraar der geschiedenis van de
letterkunde te benoemen. Zoo zal er zeker nieuw leven en bezieling in komen. ’t Zal misschien
wel een zware taak voor U zijn op Uw jaren; ‘k wensch U goeden moed en best succes.

’k Merk dat U mijn nieuw adres nog onbekend is. Ik verblijf tegenwoordig als hierboven te
Antwerpen. Ik had U van hier uit toch al een overdruk gezonden van een door mij in het
Fransch gestelde studie over HADEWIJCH, waarin ik de beknopte samenvatting geef van wat ik
totnutoe over Had. houd.122 Is U die wellicht niet toegekomen? Dan zend ik u dadelijk een an-
der. Mijn Inleiding op de Visioenen gaat een echten lijdensweg. Ik hang af van de subsidien die
moeten toegekend worden. En de heeren van dergelijke commissien hebben steeds tijd in over-
vloed. Eerst met Maart zal er uitspraak gedaan worden, meldt men mij. Intusschen is toch reeds
alles gedrukt. Maar ’t mag niet verschijnen vóór de officieele toekenning der subsidien. Die In-
leiding heb ik weer temidden van allerlei anderen arbeid moeten bezorgen. Ik hoop slechts dat
ze niet al te ver beneden de verwachting zal blijven.

Mijn herhaalde wenschen mede van beste gezondheid opdat U nog lang flink en vruchtbaar
zou mogen arbeiden. 

Hoogachtend

Jos van Mierlo jr.

P.S. Als U soms langs Antwerpen komt, hoop ik wel dat U den weg naar hier zal vinden.

119 H. Telschow woonde een aantal jaren in Nederland en maakte een Duitse vertaling van vijfentwintig op-
stellen van Verwey, die in 1919 in Leipzig verscheen onder de titel: Europäische Aufsätze.
120 Verwey’s dochter Mea was in die jaren met Mees getrouwd.
121 Het betreft hier een getypte brief; alleen de ‘ps’ is geschreven.
122 Het is mij niet duidelijk om welke studie van Van Mierlo het gaat. In 1925 verscheen van H. Nelis het arti-
kel ‘Hadewych et Bloemaerdinne’. In: Revue Belge de philologie et d’histoire. (4, p. 677-695). In 1927 schreef hij
daar in dat tijdschrift opnieuw over: ‘Hadewych-Bloemardinne’ (6, 975-977). Pas in 1928 verscheen een ant-
woord van Van Mierlo, in hetzelfde tijdschrift. (7, 469-510): ‘Encore Hadewijch et Bloemardinne’.
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[Brief van Marie Cremers]

Donderdag123

Beste Albert,

‘Dat is gemeen’ dat je me verdenkt van plagen met ‘de verdwijnenden zon’. Wie weet is het de
opgaanden niet? In ieder geval heb ik je vroeger op een van de wandelingen ‘Dobbe om’ eens
hooren zeggen dat alleen iemands jeugd en ouderdom intressant zijn – in ieder geval is het dus
(op of ondergaand!) een intressante zon waarbij de herder zijn schaapjes weidt. Het zijn de Ex-
loose heuvelen en de herder had den bijnaam van ‘de Mei-heer’; je ziet dus dat het symbool aan
alle kanten opgaat.

Ik was blij met je brief. Jullie zult vooreerst helaas wel geen tijd hebben Bussum weer eens
met een bezoek te vereeren, anders kon je zien dat ik nu op mijn huis een schoorsteentje heb
met lichtpaarse tegels, pinksterbloemkleur, waarvoor een helderrood tafeltje prijkt met een
boeketje en ‘de maker’, waarvan ik telkens geniet en waaruit de frissche kracht en blijdschap je
tegenwaait. ‘Te booven’ vind ik zo heerlijk met die rollende donder. Het is allemaal zo eerlijk
en forsch en kernachtig.

Wat gezellig zal dat geweest zijn, dat college in de open lucht.
Ik werk hard en ben veel sterker dit jaar. Langzamerhand voel je zowat waar je heen wil.
Moeder maakt het goed, een jichtige duim is zoo goed als over en we hebben een prachtig le-

ven tesamen en verheugen ons in veel nieuwe bloemen in de tuin. De Pinksterdagen komen haar
oudste zuster (tante Boeken, de vrouw van Nijlen den dominee, die jullie eens bij ons ontmoet
hebt) met haar dochter. We hopen op mooi weer – anders wordt het zoo van den heelen dag
over elkaar zitten handwerken! Veel hartelijks van ons beiden, ook aan Kit.

Dat je Hadewijch ‘een grote witte vogel’ noemde, bracht me op het idee haar te teekenen.

[Fragment uit een brief van Marie Cremers – 5 maart 1933]124

Mag ik je even om een raad vragen?: Marie Ramondt die een Duitsch boek over de Ned. Letter-
kunde schreef, wilde als inleiding tot de Middeleeuwen mijn Hadewijchprent laten reproduce-
ren (het wordt een geillustreerde uitgave); het is die prent die je van het voorjaar (o, nee alweer
verleden jaar voorjaar!) bij me zag, de definitieve: je zei er toen nog van: ‘Die moest je eigenlijk
aan Pater van Mierlo zenden.’ Nu wilde zij, omdat ze mij er een voordeeltje van zou gunnen,
haar uitgever voorstaan, de teekening van mij te koopen – maar ik weet op geen stukken na,
hoeveel ik daarvoor vragen kan en hoop dat je mij daarin wilt raden.125

123 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 2428-xli b2442. De datum van de
brief is onduidelijk. De tekening waarover Cremers spreekt, lijkt die uit 1925. Dat was ook het eerste jaar waarin
Verwey hoogleraar was.
124 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 2415.
125 Marie Ramondt was als neerlandica lector in Bonn van 1925 tot 1935. In die tijd kreeg zij de redactie van een
deel over de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde, dat verschijnen moest in het grote Handbuch der Lite-
raturwissenschaft. Het handboek is echter nooit uitgekomen, hoewel redacteur Oskar Walzel met het werk van
Ramondt als zodanig zeer ingenomen was. Meningverschillen tussen redacteur en auteur leidden tot vertraging;
de politieke situatie tenslotte maakte de uitgave van het handboek onmogelijk.
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[Fragment uit een brief van Albert Verwey aan Maurits Uyldert – 3 juni 1933]

Hierbij, met mijn gebruikelijke vlugheid, het beloofde stukje over Mej. Snellens Hadewijch. ik
heb het geteekend met V. maar wil je het, zooals vroeger wel, naamloos in de een of andere ru-
briek opnemen, dan is me dat even goed. Je honorarium-budget hoeft er niets door bezwaard te
worden. (…)

[Brief van C. de Vooys – 28 januari 1934]126 

Amice, 

Verleden Vrijdag promoveerde Mej. M.H. van der Zeyde op een verdienstelijke dissertatie over
Hadewijch. Ik zou het bijzonder op prijs stellen als je dit boek in onze taalgids zou willen be-
spreken. Er is volstrekt geen haast bij: je kunt er mee wachten tot het najaar. Als je niet kunt be-
schikken over het exemplaar dat de faculteit ontvangt, zal ik zorgen dat je er een krijgt.

Met vr. gr. v.h.t.h. C. de Vooys

[Brief van C. de Vooys – 9 februari 1934]127

Amice, 

Mej. J. Snellen vroeg mij enige tijd geleden of zij de Hadewijch-dissertatie van mej. M. v.d.Zey-
de in de N. Taalgids mocht bespreken. Ik antwoorddehaar dat ik jou daar al om verzocht had en
dat ik je besluit afwachtte. Nu het boek wel in je bezit zal zijn – zo niet dan zend ik het je on-
middellik toe! – wil je mij wel even schrijven of je er toe bereid bent? Ik geef verre de voorkeur
aan een beoordeling van jou, boven die van Mej. S., die minder krities aangelegd is.

Met vr. gr. C. de Vooys

[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Onze Lieve Vrouwe-College Antwerpen, den 21 juli 1934
Vereeniging zonder winstbejag128 Frankrijklei 91

Hooggeleerde en zeer geachte Heer, 

Ik moet U van harte bedanken om Uwe recensie van het werk van Jf. Van der Zeyde. Dat u me
daarin heeft willen verdedigen tegen onbezonnen en hoogst onrechtvaardige aanvallen heeft me
aangenaam getroffen. Ik heb aan het werk van Jf. v. d. Z. een uitvoerige studie gewijd in de com-
missie voor Middelnederlandsch van Onze Vl. Academie: ze zal dezen dagen verschijnen, en ik
zal niet nalaten U er een overdruk van laten geworden. Daar ik in het werk van J.v.d.Zeyde
voortdurend ter verantwoording werd uitgedaagd, heb ik gemeend er ook eens “kritisch” te-
genover te moeten gaan staan.

126 Briefkaart, Universiteitsbilbiotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, nr. xli b 16343. Voorkant: Aan
prof. Dr. Alb. Verwey Noordwijk aan Zee. AFZENDER [voorgedrukt] Prof. C. de Vooys Utrecht.
127 Briefkaart, als de vorige. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli b 16344.
128 Adres en briefhoofd gedrukt; de rest van de brief is geschreven.
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Ik kan u maar dit verzekeren: waar J.v.d.Z. ooit een enkele verklaring waagt die van de mijne
afwijkt, is het telkens glad verkeerd. Zij kan zelfs met het Middelnederlandsch geen weg. En
hare theorie over gedachtensprong en dubbelbeteekenis is eenvoudig bespottelijk, zooals ik in
de door haar zelf aangehaalde voorbeelden zal aantoonen. Met hoe weinig recht ze spreekt, niet
alleen van godsdienstig-cultureele zaken, maar zelfs van de kunst van Hadewijch zal blijken uit
een bespreking van de authenticiteit van de 10e Br.: zij is niet eens in staat het dynamische,
beeldrijke, forsche proza van dezen brief te onderscheiden van het zwakke proza der Limburg-
sche Sermoenen, waar op gansche bladzijden geen enkel voorbeeld voorkomt! Jf. Van der Zey-
de heeft verder veel meer aan mij te danken, dan ze wel wil toegeven. Voortdurend herken ik
mezelven in hare goede bladzijden, al zegt ze dat eenigszins op een andere manier. Maar dit kan
ik u verzekeren: ze heeft van Hadewijch minder begrepen dan Jf. Snellen.

Ik heb een uitvoerig en volledig commentaar der Strofische Gedichten gereed liggen, die ik
nog dit jaar of volgend jaar hoop uit te geven. Wat de eerste reeks Rijmgedichten betreft, in mijn
Geschiedenis van de Oud- en Mnl. Letterkunde, heb ik ook reeds mijn twijfel aan de authenti-
citeit ervan uitgedrukt, maar tevens gezegd wat me nog weerhoudt die onechtheid ervan te be-
vestigen.

Met herhaalden dank en vriendelijke groeten,

Jos. van Mierlo S.J.

[Brief van J. van Mierlo S.J.]

Onze Lieve Vrouwe-College Antwerpen, den17 Juni 1936
Vereeniging zonder winstbejag129 Frankrijklei 91

Zeer geachte Heer Professor,

Bij mijne thuiskomst heden avond haast ik mij U mee te deelen, dat onze kon. Vlaamsche Aca-
demie U hedenmiddag, bij de jaarlijkse verkiezingen, tot buitenlandsch eerelid verkozen heeft.
Beter laat dan nooit. Om in eene Academie in aanmerking te komen moet er tenminste iemand
zijn die een candidatuur voordraagt. En nog dit jaar, had men U vergeten. Ik heb de Academie
op die vergetelheid gewezen, en had het genoegen te zien dat de Academie het dadelijk met mij
eens was om Uwe candidatuur voor te stellen en ze er, dezen namiddag, door te halen.

Gelieve hierin een, wat laten, blijk van welgemeende hulde te zien aan uwe verdiensten als let-
terkundige en literatuurhistoricus. Hopende dat ik de eerste ben om u er mee geluk te wenschen
en 

Hoogachtend,

J. van Mierlo S.J.

129 Geschreven brief, met gedrukt briefhoofd.
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Bijlage 3 Enkele brieven van Hadewijch in vertaling van Albert Verwey

Epistole Haywigis Eerste brief (fragment)130

God die de klare liefde die onbekend was openbaarde door zijn kracht, door welke hij alle
kracht verlichtte in zijn liefde-klaarheid, hij moet u verlichten en verhelderen met de klare
klaarheid die zichzelf klaar is, en al zijn vrienden en zijn naaste beminden. De allergrootste
klaarheid die men op aarde hebben kan, is waarachtigheid in tegenwoordige werken van ge-
rechtigheid, en ten opzichte van alle wezens waarheid te beoefenen ter wille van de klaarheid
die edele liefde, die God is. O, hoe groote klaarheid is het, God te laten geworden met zijn
klaarheid! Daarin werkt de liefde hemzelf en alle schepsels, elk naar zijn recht dat hem zijn
goedheid toekennen mag, te geven met gerechtigheid in klaarheid. Hierom bid ik u als een
vriend zijn lieve vriend, en maan u als een zuster haar lieve zuster, en beveel u als een moeder
haar lieve kind, en gebied u vanwege uw beminde zooals een bruidegom zijn lieve bruid ge-
biedt, dat ge de oogen van uw hart helder opendoet en u in god heilig beschouwt. Leert te zien
wat God is: Hoe hij de waarheid is van alle tegenwoordige dingen, en de vloeiende goedheid
van alle rijkdom, en de volkomen kracht van alle volkomenheid, om welke men in de hemel drie
sanctus zingt, omdat de drie namen in hun eenig wezen alle krachten vereenigen, van welke
werking uit deze drie wegens ze ook zijn. Ziet hoe vaderlijk God u bewaard heeft, en wat hij u
beloofd heeft. Merkt op hoe verheven onderlinge liefde is, en dankt er hem voor met liefde, zoo
ge (namelijk wilt inzien dat dit God is, en in hem werken, in de zalige klaarheid van zijn heer-
lijkheid om duidelijk in (die) klaarheid alle dingen te verlichten en te verdonkeren naar hun we-
zen. Omdat dit God is, daarom zal men hem zichzelf laten smaken in al zijn werken door zijn
klaarheid, Sicut in coelo et in terra, altoos met woorden en werken zeggende: Fiat voluntas tua.
Ach, lieve kind, naar zijn machtig vermogen meer in u geopenbaard wordt, naar zijn heilige wil
beter in u geschiedt, en naar zijn heldere waarheid van dichterbij in u verschijnt, moet ge minder
schromen zoete rust te ontberen om de groote volkomenheid gods. Verheldert uw innerlijk en
tooit u met deugden en met rechtvaardige werken. Verruimt uw zinnen door het verheven ver-
langen naar de volkomenheid gods. Schikt uw ziel tot de groote genieting van de almachtige
liefde van onze overgoede god. Ach, lieve kind, al zeg ik overzoet, toch ben ik bijster onbekend
daarmee, behalve in de wensche van mijn hart, voor zoover lijden mij zoet geweest is om zijn
liefde. Hij toch is mij harder geweest dan me ooit duivel was. Want de menschen konden mij
niet afnemen hem te beminnen, noch wie ook, die hij mij beval, van dienst te zijn. Maar hij zelf
heeft het me afgenomen. Wat hij is, dat verteert hijzelf in zijn zoete verrukkingen en laat mij dus
dolen buiten die vreugde en laat mij altijd zwaar beladen met minne zonder (haar) te smaken en
laat mij donker door het genot van alle vreugden die mij hadden moeten ten goede komen. Ach,
ik arme, datgene wat hij mij bood en gegeven heeft als onderpand dat ik de ware minne genieten
zou, dat heeft hij nu aldus laten varen, zooals gij ten deele wel weet. Ach, God weet, ik heb hem
geheel en al voor mijn heer geacht en begeerde van hem weinig meer dan hij zelf wilde. Maar
wat hij mij bood had ik graag genoten, zoo hij er mij toe geholpen had. In den beginne was het
me leed genoeg en liet ik mij dikwijls aanbieden eer ik ernaar greep. Maar nu ben ik behandeld
als een wie men in scherts iets aanbiedt, en als hij ernaar grijpt, zoo slaat men hem op de hand en
zegt: Dwaas die het voor ernst hield, en houdt in de hoogte wat men hem aanbood. 

130 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs. xli a 46. Onderstreping in de tekst is
van Verwey. Na ‘namelijk’ moet m.i. een tweede haakje staan.
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Hadewijch: vijfde brief

God zij met u mijn allerliefste, en geve u troost en vrede doordat hij u zichzelve geeft. Dat zeg ik
toch meer dan eenig ding gaarne, dat god u met vrede steunde, en u troostte met zijn goedheid,
en verlichtte met de hoogheid van zijn geest, zooals hij zeker en gaarne doen zal als gij gelooft
dat hij het doen zal en u op hem verlaat. Ach, mijn lieve kind, zink met uw ziel geheel in hem en
ver weg van alles wat geen liefde is, wat u ook moge overkomen: want wij hebben veel te door-
staan, en wij geraken eerst tot volle wasdom indien we doorstaan.

Er is groote volmaking in het verdragen van ieder lijden. Maar, god weet het, de grootste vol-
making ligt in het verdragen van de valsche broederen die huisgenooten van het geloof schíjnen.
Verbaas u daar niet over, al doet het me leed dat degenen die wij hebben gekozen om met ons in
ons Lief te juichen, onze gemeenschap storen en verbreken en zich willen afscheiden, voorna-
melijk van mij die ze met niemand willen samenlaten. O wee, hoe onuitsprekelijk zoet is het
wezen van de liefde en zijn haar gaven me. Van haar mag ik geen afstand doen, en gij ook moet
haar verwachten, en volharden voor haar van wie men zegt dat ze alle dingen overwint.

Ay lieve, waarom heeft de Minne u niet nog geheel bedwongen en verzwolgen in haar diepte?
O wee, daar de Minne toch zo zoet is, waarom stort ge u niet geheel in haar, en waarom komt ge
niet diep genoeg tot god in de diepte van zijn ondoorgrondelijke natuur? Mijn zoete lief, geeft u
om der minne wil, in minne, geheel aan God over: dat is nodig. Want het niet te doen schaadt
ons beide. Ja u schaadt het en mij bezwaart het. 

Ach, mijn lieve lief, schiet in deugden niet te kort omdat ge ze moeilijk vindt. Tezeer houdt ge
u onledig met veel dingen van weinig aanbelang. Ge verdoet te veel tijd doordat ge al te gauw
aan wat u ontmoet deelneemt. Nooit kon ik van u gedaan krijgen dat ge u daarin matigde.
Zoodra ge maar lust hebt iets te doen zijt ge onweerhoudbaar en doet ge of ge op niets anders
acht kunt slaan. Dat ge allen die u vrienden zijn troost en helpt, dat kan ik goedvinden, mits ge
het zoo doet dat gij en zij erdoor in vrede blijven: dan zou ik het goedkeuren.

Ik bid en maan u, bij de oprechte trouw van de Minne, dat gij alles doet en laat, wat ik u bevo-
len heb, en dat gij ter wille van onze ongetrooste droefheid alle bedroefden troost naar uw ver-
mogen. Bovenal beveel ik dat gij de ons eeuwig bevolen geboden van de Minne geheel houdt,
ongedeerd door alle wereldsche zorgen en alle leed.

Hadewijch: zesde brief131

Nu wil ik u voor iets waarschuwen waar veel schaduw uit voortkomt. Want het is zeker waar,
dat het nu een van de ergste ziekten is van alle ziekten die er onder het volk zijn, waarvan er
nochtans veel zijn, overal. Het is dit dat elk tegenwoordig trouw terug verlangt en zijn vriend
op de proef stelt en altijd door over ontrouw klaagt. Dit zijn nu de bedieningen waar zij in leven
die de dragers zijn moesten van hoge Minne in Gode. Wat heeft iemand die wel wil en hoog in
Gode leven wil, ermee te maken wie hem trouw of ontrouw bewijst, – wat heeft hij ervoor te
danken of niet te danken, naar hij hem goed of kwaad doet. Schiet die te kort doordat hij hem
geen trouw of recht bewijst, dan schaadt hij zichzelf daarmee meest. En daarbij is dan nog het
zwaarste dat hemzelf de waarheid van de trouw ontbreekt.

Bewijst men in trouw en deugd en velerlei dat ge noodig hebt, wat ook, daarvoor behoeft ge
niet te danken noch te dienen, maar in erkenning van de bewezen trouw moet ge god hartelijker
dienen en liefhebben, en god alleen laten geworden met dank zowel als ondank, want hij is de
gerechtigheid zelf en hem komt het toe recht te nemen en te geven: hij toch is in de hoogheid
van zijn bezit en wij zijn in de laagte van ons gemis. Met name gij en ik, die nog niet geworden

131 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Bijzondere Collecties, hs.xli a 24:51 Zes kantjes volbeschreven 
– in kleinere letters dan meestal het geval is. Deze vertaling is incompleet.
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zijn wat wij zijn, en nog niet verkregen hebben wat wij hebben, en nog zoo ver af zijn, van wat
het onze is, wij kunnen niets anders doen dan ons gemis voelen en ijverig trachten naar het vol-
maakte leven van de Liefde, die ons beiden bewogen heeft tot haar werk.

Ach, lieve kind, voor en boven alles bid ik u dat ge u in acht neemt voor wankelmoedigheid.
Want niets kon of kan u zoo spoedig van onze heer scheiden als wankelmoedigheid.

Wees ook niet, als u iets onaangenaams overvalt zoo eigenwichtig132 in uw gemoed dat ge u
ooit toestaat maar eenigszins te vrezen dat iets minder het uwe zij dan de groote god en die ge-
heel in zijn liefde-wezen: zoodat ge door twijfeling of eigenwilligheid zoudt nalaten iets goeds
te doen. Immers, geeft ge u aan de liefde over, dan zult ge aanstonds volgroeien, maar verkeert
ge in twijfel, dan wordt ge traag en onwillig, zoodat ge niet meer alles doen kunt wat ge moet.
Zorgt noch denkt om datgene wat ge noodig hebt opdat ge in ernst zijt, alsof iets u verzwakken
zou als gij het niet overwint of ontgaan als gij het niet berecht; aldoor vlijtig en aldoor voort-
gaande zult ge wezen met aldoor vernieuwende kracht.

Wees ook iedere mensch die liefde noodig heeft, die er graag meer van had, en er ellende en
veel verdriet om lijdt, gezind te helpen, waar ge kunt, zoodat ge uw hart voor hem uitstort in
barmhartige genegenheid, uw verstand in vertroosting, uw lichaam in dienst en arbeid en ont-
fermt u over de zondaren met innige gebeden tot god. Maar erom te bidden en ernstig te verlan-
gen van god dat hij ze ze133 eruit helpt, beproef dat niet, want ge zoudt er uw tijd mee verkwis-
ten en overigens baat het niet veel. 

De minnenden kunt ge met liefde helpen en hun liefde tot god aansterken; dat is dienstig en
anders niets. Maar de lagere naturen die zondaren zijn en vreemd aan god, daar helpt geen
moeite en geen bidden aan, behalve de liefde die men god geeft, zelf. En naarmate die liefde ster-
ker is, verlost zij meer zondaren uit hun zonden en maakt de minnenden zekerder. Rechtvaar-
dig naar de wil van de Minne, dat is zoo een te zijn met de wil van de rechtvaardige Minne, haar
te genoegen, zoodat men anders niets kiest noch wenscht – al kreeg men het recht te wenschen –
dan haar inzetting boven alles te begeren, wie er ook door verdiend of gezegend mochten wor-
den. Om niets anders wil men dan ook rust en aangenaamheid [missen?]134 dan omdat men weet
nog niet genoeg volgroeid te zijn in de liefde. 

Dit ook moet men altoos weten dat tot het leven van de menschheid behoort schoone dienst
en ellendig zijn, zoo als Jesus Christus deed toen hij als mensch leefde. Men vindt niet geschre-
ven dat Chr. ooit in zijn he[e?]le leven in iets steunde op zijn vader noch op zijn machtige na-
tuur teneinde rust te genieten, en hij beurde zich nooit anders op dan van ’t begin van zijn leven
tot het einde, altoos met nieuwe arbeid. Dit zeide hij zelf tot een zeker iemand die nog leeft en
wie hij beval zoo op zijn voorbeeld te leven, en wie hij zelf zei dat dat gerechtigheid van Minne
was: waar minne is, daar zijn altoos groote werken en zware moeiten. Maar alle moeite is haar
zoet: Qui amat non laborat. Dat is: die mint arbeidt niet. Toen Christus als mensch leefde had-
den al zijn werken hun tijd, en als de uur kwam wrocht hij ze: in woorden, in werken, in predi-
ken, in leeren, in berispen, in troosten, in mirakelen, in penitentiën, in moeiten, in schande, in
versmaadheden, in angst, in nood, tot de passie en tot de dood: in alles wachtte hij geduldig zijn
tijd. En als de uur kwam dat hij werken moest volbracht hij zijn werk ijverig en bekwaam en be-
taalde met hooge trouwe dienst de schuld van de menschelijke natuur jegens de vaderlijke waar-
heid. Daar ontmoetten elkaar ontferming en waarheid, en gerechtigheid en vrede kusten elkaar. 

Met de menschheid gods zult ge hier leven in moeite en ellende, en met den machtigen eeuwi-
gen god zult ge minnen en jubileren van binnen met zoet vertrouwen. En hun beider waarheid
is een eenige zaligheid. En zooals hier Jesus deed ter willen van de Vader, zoo zult gij met Min-

132 In de Middelnederlandse tekst staat: ‘eenwillich’, wat koppig of eigenzinnig betekent.
133 Dubbel ‘ze’ lijkt een schrijffout, die ontstaan is door de doorhalingen. Deze passage correspondeert met het
verhaal over Lucifer in het vijfde visioen.
134 Middelnederlands: ‘derven’.
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ne hun beider wil als [eén ?] wil doen. Dient ootmoedig onder hun enige gezamenlijke macht en
staat altoos voor hen tot hun dienst. En laat hen met u werken wat zij willen.

Onderwindt u dus niet anders. Maar dien Jesus met gereede handen van trouw en met sterke
wil tot alle vreugden. De godheid moet ge niet alleen beminnen met devocie, maar met tallooze
begeerten, altoos met nieuwe vlijt staande voor dat vreezelijke wonder van zijn gelaat, waarin
de Minne zich geheel openbaart en waar ze alle werken verzwelgt. En leest uit dat heilige aan-
schijn al uw vonnissen en het heele beleid van uw leven; en laat blijven al de traagheid waaraan
ge gewoon zijt en doe afstand van al de laagheid die in u is en begeer eer dat hij u altoos ellendig
laat ronddolen dan dat gij gemakzuchtig beneden hem geraakt. Hieraan hangt uw heele volko-
menheid: ongewone geneuchten te schuwen die eenigszins minder zijn dan god zelf: en onge-
wone moeite te schuwen die niet louter om hem is.135

Ach, heb in alles groote barmhartigheid: daarvoor ben ik zeer bezorgd. En keer u met op-
rechte wil tot de hoogste waarheid. Oprechte wil, dat is dat men geen aangelegenheid noch
vreugde wil in den hemel noch op aarde, noch in ziel noch in lichaam dan die zaak136 alleen
waarin god ons heeft gemind en gemeend. (namelijk onze vereeniging met de godheid). En dat
moet u boven alles gaan zonder vragen van iemand – wat ook *137

En den eenige natuur van zijn goede (diensten ?) is wel waard dat elk mensch die deugden beoe-
fene waardoor Gods geliefde geërd wordt.138

ende dien niet werden en mach = en die niets verkrijgen kan, – hine pijnt uter gronde = tenzij hij
er grondig zijn best voor doet.139

Omoedicheit van allen dien dat ghi gheleisten moghet = bij alles wat ge wilt uitvoeren140 aller-
nederigst zijn – ootmoed ten opzichte van.141

u niet laten ontbliven, ghine soudet ane verden dat alre best142

Want aan ware menschlievendheid schortte ’t nooit of ze kwam altijd over hen die met fierheid
van geheele wil begonne, of ze gaf wat ze geven wou, of verkreeg of ze ze143 verkrijgen wou144

135 In de marge: ‘Dit zijn dus: de menselijke god en de vaderlijke god’.
136 Onder ‘zaak’ staat ‘aangelegenheid’, beide niet doorgestreept.
137 Volgens de uitgave van de Brieven van Hadewijch (Hadewijch, Proza II, Van Mierlo, Leuven, 1908), ver-
taalt Verwey deze brief, die daaruit 377 regels bestaat, tot regel 154. 
138 Poging tot vertaling van regel 163-164 van de zesde brief, uitgave 1908. Slecht leesbaar.
139 Regel 180-181, Zesde Brief, uitgave Van Mierlo, 1908.
140 Regel 183, Zesde Brief, uitgave Van Mierlo, 1908.
141 De hele passage handelt over ootmoed: het is niet helemaal duidelijk met welke zin Verwey zich hier bezig-
houdt. 
142 Regel 194-195, Zesde Brief, Uitgave Van Mierlo, 1908.
143 Onvolledige doorhaling.
144 Verwey probeert hier woord voor woord op te schrijven wat hij in de Middelnederlandse tekst bij Van
Mierlo vs.198-204 vond: ‘Want gherechter caritaten en ghebrac nie, sine quam emmer ouer die met fierheiden van
gheheelen wille begonsten, Ende sine gaf dat si gheuen woude, Ende sine verwan dat si verwinnen woude, Ende
sine onthielt dat si onthouden woude.’
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Bijlage 4 Verweys brief naar aanleiding van de vertaling van H. Moulijn145

Iets over vertalen146

Ik las onlangs met onmiskenbaar genoegen Mevr. Moulijn’s vertaling van 50 Shakespeare-son-
netten. Zij heeft zoo voortreffelijk hun toon getroffen. Wie andere vertalingen van die sonnet-
ten kent, en oor voor verzen heeft, zal weten hoe zeldzaam dit is. Ik zeg niet ‘moeilijk’, maar
‘zeldzaam’, want ook de grootste dichter kan het niet, tenzij door een stem-verwantschap. Die
toon is diep en bedachtzaam, maar tegelijk open. Dat wil zeggen, dat de bedachtzaamheid on-
bewust is en niet berust op een merkbare denk-inspanning. Aan de diepe alt van Mevr. Moulijn
is die toon van nature eigen: terwijl zij de moeilijke gedachtegangen van Shakespeare volgt,
blijft ze niet alleen innig, maar ook zangerig. Juist evenwel omdat een ingeboren bedachtzaam-
heid een van de elementen is die zij met de sonnettendichter deelt, is zij in haar vertaling niet let-
terlijk. Haar denken kan niet worden uitgeschakeld ter wille van de gedachtelooze overgave. Zij
denkt met haar dichter mee, en soms zelfs denkt zij tegen hem in. Lees eens haar vertaling van
Sonnet xlvii:147

145 In Shakespeare, 50 sonetten, vertaald door H. Moulijn-Haibsma Mulier (Bussum, C.A.J. van Dishoeck)
Nieuwe Rotterdamsche Courant – letterkunde. Zaterdag 14 juli 1923, p. 4.
146 In de NRC. werd dit stuk als ingezonden brief geplaatst, maar ik vond ook het handschrift ervan terug in het
Verweyarchief. Onder de brief, zoals die in de NRC geplaatst was, stond een noot van de redactie: ‘ ‘Zelfs de bes-
te vertaling van Shakespeare is nooit veel anders dan een voorstel, het nu maar eens zóó te doen.’ Beteekent deze
verzekering, dat men het met de woorden van Shakespeare niet zoo nauw behoeft te nemen, of heeft Dr. Albert
Verwey, van wien zij is, er integendeel zijn diepen eerbied voor het toch nooit volkomen weer te geven oorspron-
kelijke mee uitgedrukt? Men vindt de uitspraak onder de Eenzame Volzinnen van den viiien Proza-bundel, waar
men tevens het geestelijk gezag van iemand als Shakespeare krijgt vastgesteld met deze woorden: ‘Wij begrijpen
een grote geest eerst nadat zijn gedachten de onze hebben omgevormd.’ Waar men voorts, in de studie Friedrich
Gundolf: Shakespeare und der deutsche Geist, na deze kenschets van Gundolf’s opzet: ‘Het Duitsche leven was
hem niet op zichzelf van beteekenis, maar alleen voor zoover het zich met Shakespeare verstond’, de bladzijden
164 en 165 bijna geheel gevuld ziet met citaten uit Gundolf’s kritiek op Herder’s vertalingen, kritiek, tegen welke
Dr. Verwey zich niet verzet. Thans van hem de erkenning te ontvangen, dat Mevr. Moulijn ‘soms zelfs tegen Sha-
kespeare in denkt’ doch tegelijkertijd een ‘merkwaardige afwijking’ als in sonnet vlvii geenszins te zien afge-
keurd, maar integendeel tegenover onzen recensent te zien verdedigd; het is ons een wel vreemde verrassing. Zelfs
indien een Shakespeare van een mevrouw Moulijn had vertaald met eene overeenkomstige vrijheid, onze heden-
daagsche zin voor auteursrecht zou zich kunnen verzetten. Maar nu te lezen dat onze landgenoote, ‘onbewust of
opzettelijk weigert tot deze materialiseering (door een Shakespeare!) mede te werken’, daar zij ‘tegenover de lief-
de die een zaak van het hart is, klaarblijkelijk, van ’t begin af, het gedroomde beeld, als schepping van het oog
heeft gesteld’: tegenstelling die voortkomt uit een heel andere sfeer als die van Shakespeare’ – werkelijk, wij staan
verbaasd. En we herlezen, bij Verwey, dit van Gundolf overgenomen: ‘Shakespeare, neben Dante der leiden-
schaftlichste aller Dichter, besass keinen Funken Gemüt – er besass auch kein Gefühl in dem romantischen Sinn
einer wohligen oder schmerzlich dumpfen Wallung ohne Gegenstand. Wer beides bei ihm findet liest ihm falsch’.
En wat dáár dan verder nog volgt! Voor anti-kritiek hebben wij in den regel geen plaats. Doch uitzonderingen be-
vestigen een regel. En nu dit waarlijk verbluffend pleidooi ons gewordt van iemand als Albert Verwey, willen we
het niet aan onze lezers onthouden. (Red.)’
147 Sonnet 47
Betwixt mine eye and heart a league is took,
And each doth good turns now unto the other;
When that mine eye is famished for a look,
Or heart in love with sighs himself doth smother,
With my love’s picture then my eye doth feast,
And to the painted banquet bids my heart,
Another time mine eye is my heart’s guest,
And in his thoughts of love doth share a part.
So, either by thy picture or my love,
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Mijn hart sloot met mijn oogen een verdrag,
Elk deelt aan d’ander mede, wat hij heeft;
Wanneer mijn oogen hong’ren naar een lach,
Of mijn verliefde hart in zuchten beeft,
Vergast mijn droomend oog zich aan uw beeld,
En noodt mijn hart op zijn veelkleurig feest,
Tot weer mijn hart met mijne oogen deelt,
En, denkend aan de liefde, ze geneest.
Altijd, hetzij door liefd’ of droomgezicht,
Zijt ge in uw afzijn, liefste, mij nabij,
Gij wijlt, waar mijn gedachte voor u zwicht, 
En blijft bij haar, als zij weer wijlt bij mij.
Of, zoo zij slaapt, ziet nog mijn oog uw schijn, 
Kaatst dien in ’t hart, tot beide zalig zijn.148

Dat dit een groot en innig gedicht is zal ieder wel voelen. Wie het vergelijkt met zijn oorspron-
kelijk zal ook erkennen hoe het daarmee in toon overeenkomt. Maar nu de gedachtegang. Hij is
dezelfde als bij Shakespeare, maar met een merkwaardige afwijking. Shakespeare spreekt van
een portret, een ‘picture’, – hij zegt nadrukkelijk dat het geschilderd is, ‘the painted banquet’.
Mevr. Moulijn weigert, onbewust of opzettelijk, tot deeze materializeering mee te werken. Zij
spreekt van een ‘beeld’ waaraan een ‘droomend oog’ zich vergast, van het ‘veelkleurig feest’
waarop een hart genood wordt, en als zij de tegenstelling moet saamvatten, zegt zij niet ‘uw
portret’ en ‘mijn liefde’, maar ‘liefde of droomgezicht’. Tegenover de liefde die een zaak van het
hart is, heeft zij klaarblijkelijk, van ’t begin af, het gedroomde beeld als schepping van het oog
gesteld. Deze tegenstelling komt voort uit een heel andere sfeer als die van Shakespeare. Zij
voert ons niet in de wereld van de organen die, elk naar zijn aard, een gegeven werkelijkheid be-
machtigen, maar in die van de ons ingeschapen krachten die, elk naar haar natuur, een werke-
lijkheid voortbrengen. Ik behoef niet te zeggen welke verschillende wereldbeschouwingen ach-
ter die twee opvattingen werkzaam zijn. Inplaats van een nauwgezette vertaling ontvingen we
hier op Shakespeare’s thema een belangwekkende variant. Dit is nu, in Mevr. Moulijn’s verta-
lingen, vaak het geval, dat zij geen letterlijke overzetting, en zelfs ook geen eigenlijke vertolking
van het oorspronkelijke, maar varianten geeft. Die varianten zijn niet altijd even merkwaardig

Thyself away, art present still with me,
For thou not farther than my thoughts canst move,
And I am still with them, and they with thee.
Or if they sleep, thy picture in my sight
Awakes my heart to heart’s and eye’s delight.
148 Verwey vertaalde de sonnetten van Shakespeare zelf ook. (Santpoort) 1933. Het hier besproken sonnet
luidt bij  hem als volgt:
Tusschen mijn oog en hart is nu een bond
En goede diensten doen zij nu elkaar:
Als ’t oog mijn lief wil zien en hem niet vond
Of ’t hart verzucht en wordt hem niet gewaar, 
Dan troost het oog zich met zijn beeltenis
En noodt het hart op ’t feest dat paneel,
Straks is ’t het oog dat de genoodigde is 
En in de droom van ’t hart krijgt het zijn deel.
’t Zij door uw beeld of door mijn liefde staat ge,
Wanneer ge weg zijt, nochtans mij nabij.
Want verder nooit dan mijn gedachten gaat ge,
En zij zijn steeds bij u en steeds bij mij.
Zelfs als ze slapen blijft me in ’t oog uw beeld,
En wekt mijn hart, dat in oog’s vreugde deelt.
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als de zoeven genoemde, maar ze zijn toch zeer kenbaar. In sonnet xlviii zegt de eigenlijke
dichter:

How careful was I, when I took my way,
Each trifle under truest bars to thrust,
That to my use it might unused stay
From hands of falsehood, it sure wards of trust!

De voorstelling is dus deze dat de dichter, voordat hij op reis gaat iedere kleinigheid achter slot
en grendel geborgen heeft. De hollandsche bewerkster wijzigt deze voorstelling grondig.

Voorzichtig berg ik op mijn verre reis
Luxe robijnen in geheime schrijnen,
Waar zij, voor mij van een zoo hoogen prijs,
Voor valsche roovershanden veilig zijn.149

Niet vóór de reis wordt iedere kleinigheid weggesloten (en achtergelaten), opdat de dieven er
niet bij kunnen; maar óp de reis worden de robijnen die de geliefde geschonken heeft meegeno-
men, bewaard in een geheim kastje, waar ze veilig zijn voor roovers.

Hoe verleidelijk moet het zijn, voor slecht-lezende recensenten, zulke plaatsen als fouten aan
te zien. Zij leggen regel naast regel, engelsche naast hollandsche, en zeggen: hoe is het mogelijk?
hoe kon de vertaalster meenen dat ‘trifles’ ‘robijnen’ betekent!

Telkens weer, deze bewerkingen lezende, vindt men afwijkingen die de aandacht trekken, de
verbeelding gevangen nemen, tot nadenken prikkelen. In sonnet LI zegt Shakespeare:

Then should I spur, though mounted on the wind,
In winged speed no motion shall I know:

Mevr. Moulijn vertaalt:

Al stuif ik voort, gedreven door de wind,
Ik zie geen spoed in een bevleugeld paard.

Een vertaling? Neen, maar een eigen voorstelling en een boeiende versregel. Het einde van het
sonnet is niet gemakkelijk verstaanbaar. Als ik terugga naar mijn minnaar, zegt Shakespeare,
kan geen paard maathouden met mijn verlangen. Verlangen, gemaakt uit volmaaktste liefde,
geen log vleesch in zijn verwoede loop, moet daarom hinneken. Maar liefde zal om liefde’s wil
aldus mijn beest verontschuldigen: waar hij van u weggaande met opzet langzaam ging, zal ik
(de liefde) naar u toerennen (run) en hém verlof geven zijn gewone gang te gaan.

Ik houd de mogelijkheid open dat mijn lezing niet de juiste is.150 Ook die van mevr. Moulijn
houd ik niet voor de juiste. Maar alweer is het opmerkelijk dat zij niet broddelt, dat zij een
voorstelling geeft, die ernaast mag zijn, maar die als voorstelling volledig is afgerond.

149 Ter vergelijking Verweys eigen vertaling uit 1933: 
Hoe zorgzaam was ik toen mijn reis begon
Het minste ding in trouwst verstek te sluiten, 
Opdat ik ’t ongebruikt weer vinden kon
Behoed door sloten die elke inbraak stuitten.
150 In 1933 vertaalde Verwey aldus:
Dan houdt geen paard met mijn verlangen maat;
Verlangen, dat volmaakte liefde schiep,
Zal hinniken, geen dof vleesch, hoe snel ’t ook gaat.
Maar liefde onschuldt dan ’t dier dat zoo traag liep.
Daar, van u gaand, hij ging opzetlijk slof,
Ren te uwaarts, geef hem tot gaan verlof.
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Dan blijft geen rijdier mijn verlangen bij,
Maar zet verlangen, vleuglend op mijn drift,
Niet de eigen wil, hem aan tot wilde vaart.
En dankbaar verontschuldigt hem mijn stift:
Halsstarrig talmde hij, daar hij begreep,
Want keerend rende hij ook zonder zweep.

Zoo zien we, tot in mogelijke fouten toe, een vertaalster aan het werk die, terwijl ze de toon van
het oorspronkelijk merkwaardig trouw blijft, in beeld- en gedachtenvorming afwijkingen ver-
toont die de moeite van een aandachtige beschouwing overwaard zijn.151 De beoordeelaar die in
een vorig nummer van dit Avondblad de door mij behandelde lezingen stuk voor stuk en zon-
der meer als ‘fouten’ doodverfde en zijn bespreking samenvatte in de verklaring, dat de verta-
ling van Mevr. Moulijn ‘niet gelukkig’ was, moge bij nader inzicht tot de overtuiging komen,
dat hij de vertaalster onrecht heeft aangedaan.
Noordwijk aan Zee
16 juli ’23152

Bijlage 5 Hymne aan Lucifer

Het diepe dalen baat mij niet: 
Mijn trots is altijd als een ster.
Al woon ik onder dak van riet
Omringd door hei en juniper,

5 De glans die om mijn voorhoofd vliet
Is ’t licht van Lucifer.

Geloof niet aan dat oud verhaal
Van de vervallen hemelgeest:
Geen ster zendt een serener straal

10 Dan deze waar mijn oog op feest
En waar ’t inwendig oog de taal
Van mijn geloof in leest.

O Lucifer, o Morgenstar,
Die met uw andre, uw vrouwe-naam,

15 Ook Venus heet: in ’t aards gewar
Zien we altijd met de Zon u saam.
Hij kome of ga: nabij zijn kar
Verkondigt gij zijn faam.

Ook ik zing geenszins van mijzelf.
20 Ik begeleid dat godenkind

Het Lied dat, of het stijge of delf,
De sterren aan den afgrond bindt
En onder laag of hoog gewelf
Zichzelf in ’t hart hervindt.

25 De liedrenwel, de levensbron
Is in me en, helder en geheim,
Bergt en onthult ze nacht en zon,

151 Het gecursiveerde stuk ontbreekt in het handschrift. 
152 Opmerkelijk dat het stuk pas ongeveer een maand later geplaatst werd.
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Donkre gedachte en spel van rijm.
Wonder waaruit ik ’t aanzijn won,

30 Wonder waarin ik zwijm.

De deemoed van mijn hart drukt stil
De kroon van liefde en trots me op ’t hoofd,
Die willende en o, zonder wil,
Ik draag en die mij niemand rooft:

35 Gesternde kroon die vrij van gril
Omcirkelt wie gelooft.

O Lucifer, o godlijkheid
Van Venus, paarloos saamgehuwd,
Gij, in uw hemelse eenheid, zijt

40 Het licht wiens sluier ons omluwt.
Het oog, niet tot de zon bereid,
Heeft nooit nog u geschuwd.

De mensen maakten u, mijn licht, 
Tot een opstandige vasal,

45 Zij u, mijn lieflijk aangezicht,
Tot de boeleerster van ’t heelal.
Ik, tot uw saamglans heengericht,
Loochen uw zonde-val.

Ik sla mijn armen om uw knie
50 En vraag: zijt gij dan Lucifer,

Gij Venus, wie ik hulde bie?
Ik bid u aan, mijn ene ster.
O Poëzie en Fantazie,
Ik dien u, na en ver.

55 Ik heb mij in uw dienst gesteld
En wend mijn trots naar ’t leugenvolk
Dat met zijn maatloos wangeweld
De chaos en zijn warrelkolk
Omhoog woelt over ’t aardeveld

60 En neerjaagt als een wolk.

Ik wil uw schoonheid en uw kracht,
Uw licht, de zachtheid van uw gloed,
Uw klaarheid en uw kalme pracht,
Uw vastheid en uw stralenvloed: 

65 Ik wil de glimlach die gij lacht 
In ’t oog dat u ontmoet.

Ook andre starren sla ik ga.
Jupiter heerse een poos, en Mars, 
Mercurius volg voor en na: 

70 Zij mogen schijnen streng en bars, 
Genadig of met ongena: 
Ik, van hun stralen wars, 
Zie morgenstond en avondrood
Met heldrer kleuren als gij schijnt.
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75 Aan leven geeft gij en aan dood,
Aan al wat komt en wat verdwijnt, 
De vrede die niet dreigt of stoot,
De vreugde die niet pijnt.

Uit: In de koorts van het kortstondige, 1936

Bijlage 6 De tekst van het collegdictaat over Hadewijch153

[37] De eerste tijd tot 1250 is een bijzondere tijd. In Veldeke zien we de provençaalsche, ééns-
trofige vorm. Er moeten veel van die gedichten geweest zijn volgens een opmerking van Maer-
landt (rimen slecht (volkslied) ende sangen).154 Die strooming van hoofsche ridderlijke poëzie is
aan het epos verbonden geweest. In het Brit. gedicht ging het al den geestelijken kant uit (liefde-
idee zie Walewein I door scaec-ringen-vrouw, vertegenwoordigd).

Die omzetting van wereldsche tot geestelijke liefde hebben we ook in de 70 gedichten van
Hadewijch. Pas langzamerhand is men de beteekenis in gaan zien. Joncbloet ii 272.155 De liede-
ren in 1875 door Heeremans156 diplomatisch (zonder verbetering) uitgegeven. Snellaert157 heeft
eerst die gedichten als minneliederen – die misschien geestelijke waren – gezien. In de 19de eeuw
was het moeilijk te begrijpen dat er zoo iets als geestelijke hartstocht bestond. De liefde tot de
wetenschap – de hartstocht voor een idee – heeft toch ook Dante aangedreven. Toch leefde zij,
H. in de meest geestelijke, 13de eeuw. ‘Mystieke verzuchting in wereldschen vorm’, zegt Jonck-
bloet en blijft verbaasd. In alle sfeeren van het menschelijk leven beslaat de eene helft het geeste-
lijke en daarom kunnen we de beelden voor het geestelijk leven gebruiken. Te Winkel158 schreef
na Jonckbloet159 over Hadewijch in deel I zijner geschiedenis ’87 waaruit blijkt, dat hij niet voor
liederen voelt. 1908 In zijn Ontwikkelingsgang is de lof veel hooger ’begaafde dweepster, wel-
luidende lier met één snaar gespannen’.160 Te Winkel was blijkbaar van zijn stuk gebracht door
Kalff i 1906. Hij was de eerste die trachtte haar te begrijpen. Eentonig heeft te W. haar ge-
noemd, zonder dien te noemen valt K. dat verwijt aan. ‘eentonig als de heide’. Prof. Verwey ge-

153 Bij de weergave van dit dictaat is de schrijfwijze en de interpunctie van Bouvy overgenomen. Zij nam voor
iedere nieuwe zin een nieuwe regel: dat wordt hier niet gedaan. Ook zijn verschrijvingen en tikfouten niet overge-
nomen. De paginanummers van M. Bouvy worden hier tussen vierkante haken in de tekst aangegeven. Belangrij-
ke varianten of aanvullingen uit Verweys eigen aantekeningen staan in de voetnoten.
154 Dit komt uit Van Maerlants Wapene Martijn, het 35ste couplet. Het wordt besproken in G. Kalff, Het lied in
de Middeleeuwen. Arnhem 1884, p. 253. W.J.A. Jonckbloet nam het over in zijn Geschiedenis der Nederlandsche
letterkunde, deel ii, Groningen 1885, p. 128. Ten slotte gebruikte Kalff het zelf weer in zijn Geschiedenis der Neder-
landsche letterkunde deel i, p. 219-220. De betreffende zin luidt: ‘Het seget al, eist here, eist knecht, / Vrouwen ende
joncfrouwen, / In sange ende in rime slecht, / Dat si met minnen sijn verplecht / Ende men cans niet gescouwen.’
155 W. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, deel ii. Groningen 1885, p. 272.
156 Heremans, J./ Ledeganck, C. Werken van zuster Hadewijch. Deel I gedichten. Diplomatisch uitgegeven
naar twee handschriften ter Koninklijke Bibliotheek te Brussel berustende. Gent 1875.
157 F.A. Snellaert, Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België, sedert hare eerste opkomst tot aen
de dood van Albert en Isabella. Brussel 1838, pag. 75-78.
158 J. te Winkel, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem 1887, p. 287 vv. In De ontwikkelings-
gang der Nederlandsche letterkunde, deel 1. Haarlem 1908, pag. 106 vv. paste Te Winkel zijn oordeel over Hade-
wijch enigszins aan dat van Kalff aan.
159 W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel ii. Groningen 1885, p. 273 vv. 
160 In de aantekeningen vond ik: ‘In zijn ontwikkelingsgang 1908 werkte te Winkel deze verklaring om tot de
volgende: bestond het wezen der poëzie alleen in lieflijken woordklank (!) [uitroepteken van Verwey. AvD] en
innigheid van gevoel, dan zouden wij de liederen van Hadewijch tot het beste mogen rekenen, wat de middel-
eeuwsche lyriek heeft opgeleverd; maar zien wij in die kunst nog iets hoogers, eischen wij van de lierdichter als
zoodanig een rijke verbeelding, waarin telkens nieuwe gedachten in oorspronkelijken beeldvorm voortkomen,
eene bewuste heerschappij over al wat er omgaat in het menschelijke hart en wat hij vermag mee te voelen met zijn
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looft dat we van de gedachte zinnelijkheid, die K. nog heeft, moeten afzien. 
Uitgaaf van Strofische Liederen in diss. Joha. Snellen. leerlinge van Kalff. Gevoelspoëzie

Rom. mystiek. Het eigenaardige geestesleven van H. moet gekend worden, de oudere niet
Germ. Romaansche mystiek. Zij, Snellen heeft dit nog niet gezien, was van de verzen gaan hou-
den. Daarna pas kwam het werk in goede handen nl. van van Mierlo in de Leuvensche Keur-
boekerij uitgegeven. Prinsen zegt dat zij al het menschelijke versmaadt en daardoor buiten het
leven staat. Niet waar. Prof. Verwey: Een geestelijke hartstocht hebben en niet levend zijn is
uitgesloten.

Prinsen karakteriseert haar al heel raar. We moeten op de vorm gaan letten. De meeste min-
nedichten beginnen met het aanroepen van het voorjaar. De natuur is altijd een lentenatuur. De
geestelijke hartstocht doet hetzelfde. Lentedichteres. De eerste ontspruitingen van geestelijke
belevingen begrijpt ze en zegt ze. Pater van Mierlo heeft de beste oordeelen van H. bij elkaar ge-
bracht. De duisternis van haar poëzie is wel overdreven zegt hij. In haar minder moeilijkheden
dan in Maerlandt.161 Zij schreef in de bepaalde taal van de mystiek en men moet dus weten wat
haar woorden beteekenen. Een technisch systeem van mystiek zooals Ruysbroeck heeft zij niet.
Niet zijn metaphysica of ingewikkelde psychologie. Zij staat op de bodem van de Romaansche
mystiek, haar terminologie niet technisch. Zij kent geen andere leer dan: men moet geheel voor
de minne leven.162

Weinig zinnelijk of kettersch wat blijkt uit de plaats van de rede. Rechtstreeks uit het men-
schelijk hart in overvloed van rhythme en beelden geuit, waarbij de moderne dichter het niet
halen kan.163

Het minneleven is een strijd om in bezit te worden genomen. Nergens zinnelijk. Minne is
woestenij, landschap. Dat vaak de troosteloosheid, de bergen: troost. In Ballingschap zendt de
minne haar geliefde. De Minne geeft honger.164

Elementaire oerkracht, geen metaphysische beschouwingen.165 Minne abstracte goddelijke
Liefde – of vereenzelvigd met Christus –ook de minnende Ziel zelf, ook de liefde tot God.

Haar brieven zijn gedichten.166 Door haar gedachten voelt zij het leven, zij zijn er niet een
aparte brok in. De visioenen van haar tijdgenooten zijn naast de hare belachelijk. Zij kan wel
vergeleken worden met Machteld die Dante in gedachten vaak bevrucht heeft.167 Ieder beeld

groot en fijngevoelig gemoed, dan blijft deze Hadewijch voor ons eene kleine figuur in de wereld der poëzie, eene
begaafde droomster met één alles beheerschend gevoel en een kleine kring van beelden, die telkens terugkeeren,
en eene welluidende lier, intens bespannen met éenen enkele snaar, waarvan de aandoenlijk tere trillingen ons een
oogenblik roeren, maar ons niet lang kunnen boeien omdat zij steeds dezelfde toon doen horen in een weinig af-
wisselend rhythmus. I p. 108 Te Winkel was klaarblijkelijk van zijn stuk gebracht door een nieuwe verschijning,
nl. door het eerste deel van Kalffs Gesch. der Ned. Lettk., in 1906 uitgekomen. Kalff had zich niet alleen van Ha-
dewijch’s werk en van alles wat omtrent haar geschreven was goed op de hoogte gesteld, maar hij had ook ge-
tracht haar te verstaan. Hij was onder de indruk geraakt van de ernst van haar zielestrijd, van de schoonheid van
haar verzen en van het bewonderenswaardige proza dat zij geschreven had. Hij eindigde dan ook zonder te Win-
kel te noemen, met een aanval op diens beschuldiging van eentonigheid.’
161 Van Mierlo 1910, p. 222.
162 Ook hier citeert Verwey de uitgave van de strofische gedichten van Van Mierlo uit 1910. Op p. 222-223
staat: ‘Een systeem van Mystiek, zooals Ruysbroeck, heeft Hadewijch niet. (…) Zij staat op den bodem der Ro-
maansche Mystiek, in zoover deze van de Duitsche onderscheiden is. (…) Zij kent geen andere leer dan deze: men
moet geheel voor de Minne leven, (…)’.
163 Van Mierlo 1910, p. 223.
164 Van Mierlo 1910, p. 223-224.
165 Van Mierlo 1910. Hierin worden ‘elementaire gedachten’ van Hadewijch tegenover ‘metafysische beschou-
wingen’ van Ruusbroec gezet (p. 223). 
166 Van Mierlo 1910 p. 225: ‘Zoowel als hare Ritmata, zijn hare Visioenen ook gedichten: machtig beeldende
poëmen oms; hare brieven zijn gedichten: hare gedachten ziet zij niet slechts als afzonderlijke en alleenstaande
brokken uit het zijnde; maar zij voelt het leven dat er in ademt, het bloed dat er door ruischt, de duizenden spier- en
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groeit uit de volheid van haar stem. Eentonig? Evenals de zee. 
Waar is zij werkzaam geweest? Wij weten er weinig van. 3 Gissingen. Misschien uit Antwerpen.
i Abdis misschien in het klooster van Ayurières. Gestorven 1248 zie Kalff. Willem van Af-

flighem zou haar noemen. Doch van Mierlo gelooft niet dat de abdis van een Waalsch klooster
in het Vlaamsch geschreven zou hebben.168

ii Andere gissing is dat zij Bloemhardinne (Fredericq) gestorven in de 14de eeuw zou zijn ge-
weest, de vrouw die Ruysbroeck als een kettersche noemt. Lang is de twistspraak hierover ge-
weest. Zelfs te W. herroept het. Van ketterij zegt van Mierlo is geen sprake bij Hadewijch. Haar
werken ook in Groenendaal gelezen en de goede kok R’s navolger noemt haar als beata wat niet
zou kunnen als zij een kettersche was. In Ts. 1916 zegt Knuttel: Die ketterij was zoo erg niet,
maar toch zal zij Bloemhardinnen niet zijn geweest.169

iii Van Mierlo nu meent dat zij een begijn te Nijvel (Nivelle) is geweest. Die Belgische begijn-
hoven waren merkwaardig. Zij kozen één die aan het hoofd stond. Het waren vrouwen uit alle
standen, die met elkaar het religieuze leven wilden voeren zonder uit de maatschappij te treden.
[39] De naam komt, meent van Mierlo, van bigot wat een oorspr. scheldnaam schijnt te zijn.
Gegevens verzameld uit de werken van Cantimpré e.a.170

Het onderzoek naar Hadewijch’s persoonlijkheid is nog in het begin. 1838171

1858 In Vad. Museum Anchilles toonde aan172

C.F. Serrure ook in Vad. Mus. betoogde dat het de abdis van Ayurières zou zijn. 1248 gestor-
ven.173 Van Vloten bewerkte deze gegevens en Kalff bleef hierbij. Was het zoo dan zou ze 1248

zenuwslingeringen van de eene naar de andere; en zij zet die om, levensvaardig, on grootsche, machtige, altijd, hoe
vreemd soms ook, indrukwekkende beelden. Hoe diep zij de dichterlijkheid harer beelden gevoelde, kan blijken
uit den schroomvollen ernst die haar kenteekent, wanneer men deze beelden en visioenen vergelijkt met de beelden
en visioenen van zoovele harer tijdgenooten, die niet zelden lachwekkend, of smakeloos, of kinderachtig zijn.’
167 Verwey verwijst hier naar de persoon Matelda, die in Dantes Goddelijke comedie, in het deel De louterings-
berg voorkomt vanaf Canto XXVII. Hij neemt dit letterlijk over uit de uitgave van de strofische gedichten van
1910 door Van Mierlo. Zie ook het hoofdstuk over Verwey en Dante.
168 In de aantekeningen: ‘Volgens Van Mierlo jr.: Hadewijch leefde in de 13e eeuw. Zij behoorde tot een mys-
tieke strooming, die al begint op het eind van de 12e, ook in Frankrijk en Italië en aan de Rijn. In Vlaanderen ont-
stonden eruit de Begijnhoven. Het schijnt dat de begijnhoven nog niet streng geregeld waren. De ridderlijke geest
in 1e helft 13e eeuw. Uit de lijst van ‘volmaakten’ kan ook ongeveer worden opgemerkt dat ze voór de 2e helft van
de dertiende eeuw nog leefde en schreef. Hij is zelfs geneigd haar vroeger te plaatsen.’ Verwey baseerde zich voor
het gedeelte over Hadewijchs persoon en leven op een serie artikelen van Van Mierlo, Uit de geschiedenis van
onze Middeleeuwsche letterkunde in Dietsche Warande en Belfort 1921, deel XXI.
169 J. Knuttel, Hadewijch Bloemaerdinne. In: Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 1916, 35, p.
81-94.
170 Ik vond in de aantekeningen: ‘Hypothese van v. Mierlo. Thomas Cantimpré spreekt van een heilige vrouw
uit Brabant. Deze is volgens v. Mierlo Hadw. Is dit zo dan stond ze tegen het eind van haar leven als magistra aan
het hoofd van de begijnen te Nivelles. Daar moet ze zijn gestorven tussen 1260 en 69, 70 a 80 jaar oud. Ze was dus
geboren eind 12de eeuw. Waarschijnlijk van adel. Misschien Antwerpse. Misschien van de familie van de châte-
lains van die stad: de heeren van Diest. Sedert haar 11e mystisch aangelegd. Meer niet. Ook haar werken bewijzen
dat ze geen kloosterzuster was. (…) Tweede hypothese. Hadewijch is de abdis Hawidis van het klooster van
Aguiria in Waalsch Brabant. Deze Hawidis, gest. 1248 was abdis van de heilige Sinte Lutgarde. Het is waar dat te
Aquiria de mystiek in hoofsche vormen beoefend werd. – zooals uit het leven van Sinte Lutgarde door Willem
van Afflighem blijkt. Hendrik van Gent schrijft aan W.v.Aff. het vertalen in Latijn van de visioenen van een
kloosterzuster toe. V. Mierlo wijst erop dat te Aquiria slechts Waalsch gesproken werd. De Vlaamsche visioenen
van Hadewich kunnen dus niet bedoeld zijn.’ Verwey baseerde zich voor dit gedeelte op Van Mierlo’s Uit de ge-
schiedenis van onze Middeleeuwsche letterkunde dat in verschillende afleveringen verscheen in Dietsche Waran-
de en Belfort, 1921 xxi, eerste halfjaar
171 In 1838 werden de teksten van Hadewijch in Brussel ontdekt.
172 De zin wordt hier afgebroken en ik vond hem niet terug in de aantekeningen. Ongetwijfeld heeft Verwey
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gestorven zijn. Dit bleek uit het leven van de H. Lutgardis van W. van Afflighem. Van Mierlo
maakte echter bezwaren. 

In ’96 was er tweede kwestie ontstaan door de bewering van Frédericq in Geschiedenis der
Inquisitie, dat zij zou wezen Bloemhardinne de door Ruysbroeck bestreden ketterin. Dan zou
ze dus uit de 14de eeuw zijn. Knuttel in Ts. 35 bracht dit weer opnieuw ter sprake, die nu vol-
hield dat Bloemhardinne geen ketterin is geweest. (zie vlg.blz.)174

Van Mierlo verwierp de Bloemhardinne gissing en met hem zelfs te Winkel. Van Mierlo be-
roept zich op de Limburgsche sermoenen door Kern175 uitgegeven, waarin een brief van Hade-
wijch voorkomt, een afschrift zou het moeten zijn van een afschrift daar ze uit 14de eeuw zijn.
Zou Hadewijch dus in de 13de eeuw moeten zijn. Nu ging hij zoeken in de lijst van volmaakten
achter haar visioenen. Volmaakten zijn wie de visioenen in 3 graden deelachtig zijn geworden:
Maria, de apostelen, doch dan komt er een punt waar scheiding tusschen dooden en levenden is
gemaakt.176 Hier kan van Mierlo beginnen daar de levenden in chronologische volgorde wor-
den genoemd.

H. Bernardus – 1174 dus visioenen voor dien.
Hildeg. Van Bingen gestorven 1179
een grauwmunnik, term op Franciscanen toegepast dus ook 13de eeuw.
predicaar (predikheer) +=Franciscanen dus datum ongeveer 1220.

hier vermeld dat A. Angillis in 1858 Hadewijchs auteurschap ontdekte. Het gaat verder om het artikel van C.A.
Serrure, De klooster-zuster Hadewig. In: Vaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en ge-
schiedenis, uitgegeven door C. A. Serrure. Deel ii, Gent 1858 p. 141-145. In het artikel wordt bekend gemaakt dat
Hadewijch schrijfster is van de tot dan toe anoniem gebleven teksten. In de aantekeningen van Verwey vond ik:
‘Hadewijch 1875. J. Heremans en C. Ledeganck eerste uitgaaf gedichten naar 2 manuscripten uit de bibl. de Bour-
gogne te Brussel, waar men ze sinds 1838 kende. 1895. Prozawerken door prof. Vercoullie 1908 een gedeelte van
de gedichten, de strofische, door mej. Dr. Joh. Snellen. 1908-1914 J.van Mierlo Jr. – Leuvense Keurboekerij 1924
Nieuwe uitg. van Van Mierlo (de Vizioenen met commentaar). Van Mierlo maakte voor zijn uitgave gebruik van
een derde hs. In de Gentsche bibl.’
173 In de aantekeningen: ‘vroege data al dadelijk aangenomen door 1). C. Serrure (Vaderl. Museum 1858 uit het
vermoeden dat Hadewijch de abdis van ’t klooster Aywiers in Waalsch Brabant was, in 1248 gestorven, en dat zij
in betrekking zou zijn geweest met den prior Willem van Afflighem die het leven heeft geschreven van de H. Lut-
gerdis (die dat leven aan haar heeft opgedragen), in datzelfde klooster 2 jaar vroeger gestorven. (Jonckbloet). (An-
gillis). 2). Kalff. Alles leidt ertoe de dichteres Haydewijch te zoeken in een Cisterciënserklooster. Toch p.165
geeft hij toe dat ze wel begijn kan geweest zijn. 3). De voorstelling van Ruelens-Frédéricq: Hadewijch=Bloema-
erdinne is m.i. onaannemelijk (Kalff). Was deze Bloemaerdinne-voorstelling waar, dan zou Hadewijch van veel
later zijn, want de Bloem. dateert uit de 14de eeuw. Zie van Mierlo. H.Ruelens-Frédéricq in 1896. Zie V. Mierlo 2.
Knuttel Tijdschr. dat de Blommaerdinne nooit een kettersche geweest is. Weerlegging van v. Mierlo in Tijdschr.
4). Kern. Limburgsche Sermoenen Zie v. Mierlo 63. 5). De lijst van de Volmaeckten 6). Een begijn: kloosters, be-
gijnhoven. 7). Thomas van Cantimpré, augustijner monnik Van Cantimpré bij Kamerijk.’
174 Het is onduidelijk wat met ‘de volgende bladzijden’ bedoeld wordt. In de aantekeningen staat: ‘De Blom-
mardinne wordt in ’t leven van Ruysbroeck genoemd als een kettersche die door jaarlijksche omzendbrieven aan
leerlingen haar leeringen verbreidde. Te Brussel heeft men rekeningen ontdekt van een begijn genaamd Heilwijch
Blommaerts. Deze heeft men vereenzelvigd met de Blommardinne, en de naam Heilwijch met Hadewijch. Voor-
standers van die hypothese, prof. Frédéricq, schrijver van de geschiedenis van de inquisitie in België en K. Ru-
elens. Te Groenendaal ging Hadewijch niet voor een kettersche door, maar voor een heilige. Te Winkel in zijn 2e

uitg. laat de hypothese vallen.’ 
175 J.H. Kern, De Limburgse sermoenen. Leiden 1895, Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde. Hier-
over schreef W. Scheepstra, De Limburgse Sermoenen, de oudste preken in het Nederlands.Amsterdam 2005.
M.b.t. Hadewijch p. 245-262.
176 Verwey verwijst met ‘3 graden’ naar het dertiende visioen van Hadewijch en het begin van de Lijst der vol-
maakten: ‘Maria I. Jhoannes Babtiste ii. Jan Ewangeliste iii. Maria Magdalene iv. Hare haesteghe minne die ver-
volghese te hare groetheit ende gaf hare alle dinc diese volmaecten in die iii wesene die i sijn.’ Vert. ‘Haar vurige
liefde bracht haar tot haar grootheid en gaf haar alles wat haar volmaakt deed worden in de drie liefdesvormen die
een zijn.’ (Dros, Lijst van Volmaakten). 
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Dan een vrouw begine door meester Robbrecht gedood van wege haar gerechte minne. Nu is
van 1230-1237 inquisiteur geweest in Vlaanderen Robert le Bourgres ook door Blok177 ge-
noemd. Dus de visioenen moeten na 1237 zijn geschreven.

In Saksen was een geestesverwant van Hadewijch naar wien zij Henric van Breda gestuurd
heeft178 en deze leefde tusschen1246 en 1250. Hieruit blijkt ook dat zij van goede familie was
daar het dus in haar macht lag een zoo hoog heer voor een boodschap uit te sturen. Uit dit jaar-
tal 56 met gegevens179 bij Cantimpré stelt hij de visioenen op 1260. De studie van de atmosfeer
versterkt dit. De geestelijke sfeer der volmaakten kan alleen zijn in de begijnentijd toen deze
zich organiseerden. In de 11de eeuw is de groote beweging in de kloosters ontstaan. Ook het uit-
breiden van de kloosterorden; vele nieuwe zijn er ontstaan.

In Moll Kerkgeschiedenis ziet men
1119 Praemonstratencers of Franciscanen
Dominicanen
1256 Augustijner hermieten samenstelling
Reguliere Kanunniken
1086 Karthuizers
Kruisbroeders
Brigitijnen 
Tegelijkertijd de ridders: Tempelieren, Johannieters, Duitsche ridders.

Dit alles bewijst een sterke geestelijke beweging. Let men op de verschillende bewegingen:
kruistochten, opkomst van de steden enz. dan voelt men een zekere losmaking uit het feodale
stelsel. Datzelfde uitbreiden van de horizon bij de begijnen, bij wie ook het mysticisme op-
kwam. Hadewijch is de eerste groote mystica. Mysticisme is: in onmiddellijk persoonlijk ver-
band treden met de centrale geloofsvoorstellingen. Er zit dus een strooming in die van de kerk
afwijkt, al heeft ze haar in zich opgenomen. Het is immers een persoonlijke gemoedshouding,
vandaar bij hen die vrije uitleving van het geloof begeerden.

(Volgens Knuttel Ts. 1916 35 bldz. 81 zijn Hadewijch en Bloemhardinne dezelfde. Ongeveer
1300 geleefd die van ketterij werd beschuldigd door Ruysbroeck bestreden door Jan van Leeu-
wen geprezen.)180

In 1184 hoorde men er voor het eerst van. Lambert le Bègne181 zou zijn naam aan die bewe-
ging van vrouwen gegeven hebben. Doch nu ziet men bij van Mierlo de afleiding van het woord
bigot. Zie Philippe: De Begijnhoven. Ook nog de veronderstelling van becken is vurig bidden.

Oorspr. geen hoven doch samengaan van vrouwen, die aan hun hoofd éen zuster stelden.
Langzamerhand ontstond hieruit de curtis, de hof. Hadewijch moet geschreven hebben voor in
Waalsch Brabant die hoven ontstonden, een vrije begijn. Ook dit duidt erop dat men niet later
kan komen dan 1270, want toen begonnen de hoven zich te vormen. Bij haar heeft het woord
niet de gewone zin, ook niet het scheldwoord. De beweging mondde uit in de hoven. Van Mier-

177 In zijn aantekeningen heeft Verwey dit uitgebreid uitgewerkt. Verwey baseerde zich niet alleen op Van
Mierlo 1921, maar ook op W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming, deel II. Utrecht, 1867
en P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Leiden 1912, 4 delen.
178 ‘Mine clusenerse die verre dore sassen lach, daer ic heren henric van breda toe sande.’ Visioenen, lijst van
volmaakten. Van Mierlo 1908, vs. 357-358. Vert.: Mina, een kluizenares die een eindweg in Sassen woonde, naar
wie ik heer Heynric van Breda zond. (Dros, 1996.)
179 Verwey baseerde zich hiervoor op een artikel van T. Brandsma, getuige zijn aantekening: ‘Titus Brandsma
O.Carm.Nijmegen Studia Catholica Afl. Maart 1926, p. 238-251 Vizioenen: datum 1236-39.’
180 De passage tussen haakjes, is een herhaling van een al eerdere opmerking. De haakjes staan in het dictaat.
181 In De Bijnaam van Lambertus li Beges en de vroegste Beteekenis van het Woord Begijn betoogt Van Mier-
lo dat ‘Lambert niet langer met de begijnen in verband gebracht kan worden.’ De bijnaam li beguin moet beteke-
nen: de Albigens, de ketter, en het woord begijn betekent oorspronkelik niets anders dan ketterin. In Verslagen
en Mededeelingen der Kon. Vlaamsche Academie, julie-Aug. 1925, p. 405-447.
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lo is gaan onderzoeken bij Thomas van Cantimpré. Wat hij hier vindt is vooral meer ws. dan ze-
ker, daar hij als groot vereerder van H. met gevoelsargumenten redeneert. Ik heb, zegt Thomas,
een vrouw gezien, die op sinxendag kennis kreeg van alle talen. Van Mierlo houdt haar voor H.
Voor haar als voor ook de genoemde St. Lutgardis is de genade tijdelijk. Die genade is zeer bij-
zonder. Van Mierlo is altijd even gevoelig en vernuftig, zonder dat men zeker kan zeggen dat
het zoo geweest is. Thomas haalt een grafschrift aan dat in oude annalen is uitgegeven. In de
buurt van Nivelle heeft in 1271 een begrafenis plaats gehad van de lichamen van een groot aan-
tal geestelijken. Onder de namen komt voor een Helwiga van Santcyrus nl. een parochie in de
buurt van Nivelle. Van haar wordt niet gezegd dat ze geestelijke was. Deze zal wel dezelfde
zijn. Zoo is van Mierlo tot een individualiseering gekomen van een persoon, die voor ons in ne-
velen was gehuld. Toch zijn er wel bedenkingen te maken, zooals hij zegt dat ze geen abdis van
Ayurières kan zijn geweest omdat er geen Vlamingen zouden geweest zijn. 

Wat Kalff zegt gaat alle andere opstellen te boven, wat van Mierlo niet erkent. Kalff schreef in
1906, van Mierlo is niet veel vroeger begonnen. Leest men Kalff dan houdt men alle wegen
open. 

Haar werken bestaan uit:
14 visioenen ws. tot 11 terug te brengen.
31 brieven daarna
45 strofische gedichten en 
16 rijmbrieven.

Haar mystiek is Romaansch.182 De Duitsche mystieke werken op haar naam staande zijn niet
van haar, evenmin een verhandeling. Hierop is noch door Kalff, Joh. Snellen en Van Mierlo vol-
doende gelet.183

Het centrale beginsel is de minne, waarmee zij bij Augustinus aansluit.184 In de eerste strofe een
mooi voorbeeld van de Ridderlijke geest. Eerst 8 regels plus 4 verzen, waarvan 1 en 3 refrein in
het Latijn. De uitdrukking milies in het Latijnsche refrein is te verklaren door te denken aan de
beteekenis van miles in de M.E. Zie Blok I 122 2de uitgaaf. Misschien ook milies 1000maal. Miles
en nobiles woorden van dezelfde beteekenis. Dit is in de Christ. Litt. natuurlijk tot de Christ.
edelen geworden. Dat zij die woorden neemt is een symbool voor haar geweest, zij, die nergens
burgerlijk is, blijft altijd de ridderlijke figuur. (de anderen van haar tijd burgerlijk)

I Strofische gedichten.185

Mengeldichten 
Nog een reeks die aan haar wordt toegeschreven doch ws. niet van haar is. Er zijn veel geestelij-
ke gedichten in Ned. geschreven, in 17de eeuw zondvloed, dit de eerste die bijzonder goed zijn.

Vorm Provençaals minnelied hier vergeestelijkt. Verschil frappant wat ideeën betreft. Pro-
vençaals lied uit het Latijn eveneens haar ideeën een Romaansche mystiek. Toch is haar vers

182 Van Mierlo, 1910, zegt: ‘Zij staat op den bodem der Romaansche Mystiek, in zoover deze van de Duitsche
onderscheiden is’ (p. 222).
183 Het is onduidelijk wat Verwey hier bedoelt.
184 Maar in de Van Mierlo-uitgave uit 1910 wordt Augustinus niet genoemd.
185 In de aantekeningen van Verwey vond ik een citaat van Te Winkel (p. 288): ‘ Liederen, bijna alle zingend
van mystieke “onghecuster minnen”, zooals het heet, en jammerende over het aardsche leven in welluidende en
soms ook dichterlijke strophen, die met vrij groote gemakkelijkheid gemaakt schijnen. Toch kan ik tot mijn spijt
niet instemmen met den lof die van vele zijden aan deze liederen is toegezwaaid. Zij lijden wat inhoud betreft, in
hoge mate aan eentonigheid, zoodat men zelfs de strophen zou kunnen omzetten, zonder schade voor den zin,
die boovendien dikwijls zeer duister is. Kunstwerken zijn zij blijkbaar niét, veeleer ontboezemingen en verzuch-
tingen zonder samenhang. Zij maken eer den indruk van muzikale variaties op éen en hetzelfde thema, dat van
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Germaansch. In het Romaansche vers getelde alterneerende klemtoon, in het Germaansche de
klemtoon als grondwet. Haar vers is uitgesproken accentueel. In strofen om gezongen te wor-
den ws., maar dan bezwaar in regellengten. Die D.186 vrijheid het vers naar lust te verlengen is
bij haar bijzonder groot. Bij de rederijkers werd het vers al maar langer, net zooveel onbetoon-
de lettergrepen tusschen de betoonde als men maar wilde. Zij ook, net zooveel lettergrepen als
er bij haar gevoel past. Het spreekaccent heerscht. Een hartstochtelijk sprekende persoon komt
voor den dag.

1ste vers. Het stelt 2 vers. persoonlijkheden naast elkaar: de hartstochtelijk klagende vrouw en
degeen die in geestelijk houding erbovenuit tracht te komen. Dit is uitgedrukt in het verband
tusschen gedicht en refrein. Het refrein geeft moeilijkheden, klaagt niet als het begin. ‘O vale,
vale milies’.187 Joha. Snellen ging er van uit dat de Lat. verzen en de Holl. verbonden moesten
worden. Van Mierlo zegt: de zin gaat door zonder te letten op het Lat. refrein. Later zoekt hij
verband in de 2 Lat. verzen: vale milies en si dixero non satis est als ik 1000maal vale heb gezegd.
Doch een oplossing heeft men188 niet. 

Prof. Verwey zegt: In de eerste 8 verzen ligt de uitdrukking van een klagend gemoed. Dan
komt de omslag van gemoed. vale, vale milies: dit is hiermee uit. Dan worden na dit afsluiten zij
aangeroepen die haar geestverwanten zijn. “nu begeef ik mij in iets onuitsprekelijks”. Eerst dus
de klagende vrouw, daarop volgt telkens een omzwaai in enkele regels die logisch niet zijn aan
te sluiten. Dan een soort teekening van de tweede figuur, als we de trekken van al die coupletten
samenvoegen, van die geestelijke persoon. Een omwending naar haar geestverwanten die in het
klagen haar niet moeten volgen. Sommige van haar essentieelste woorden staan hierin als nuwe
in een geestelijke beteekenis. Er ligt misschien een diepe zin in dit nuwe een aanroepen van de
lente. Het woord nuwe wordt ook gebruikt voor een secte in dien tijd.

4de Gedicht.189 Voor die storm en die stilte moet je niet vreezen ondank hem – wee hem. De
lose190 – wereldwijze. De liefde is niet iets dat verkregen wordt, maar dat verworven wordt, die
gedachte keert telkens terug. Vreemden en wereldlingen, nog niet nieuwen. 

5de Gedicht muzikale kracht. Thema: al is de natuur droevig, de ziel hoeft dit niet te zijn. On-
gekuste minne- onbevredigde minne; immers kusten is bevredigen. De geestelijke liefde immers

zinrijke gedichten. (!)’. En verderop: ‘Ten Brink p. 165 1897 reeds werd geweezen op de zeven. en. zeventig mys-
tieke liederen der non Hadewijch, die in 1248 stierf. Als unicum is deze verzameling van vrome verzuchtingen
zeer te waardeeren, schoon het bij nadere kennismaking blijkt, dat eenvoud, duidelijkheid en samenhang zeer
veel te wensen overlaten.’
186 Duitse.
187 Van het eerste strofische gedicht van Hadewijch luidt steeds het refrein: ‘Ay vale, vale milies, / Ghi alle die
nuwen tide / – Si dixero non satis est – / Omme minne wilt wesen blide!’. J. Snellen (Liederen van Hadewijch,
Amsterdam 1907) meent dat deze vier regels één geheel vormen en dat ‘Si dixero’ etc. daarbij als een tussenzin
moest worden opgevat, hoewel ‘vale’ niet telkens dezelfde betekenis heeft. Bovendien is vale enkelvoud, terwijl ’t
doorgaans gezegd wordt tegen een groep personen. Van Mierlo meent dat een refrein vaak losstaat van de andere
verzen. Deze gedachte werkt hij verder uit. Tot een bevredigende uitleg van de betekenis van de Latijnse zinnen
komt geen van beide.
188 In de aantekeningen: ‘De oude naam voor chr. krijger in het algemeen was sedert Rome’s tijd “miles” ge-
weest. Later had die naam zich beperkt tot den krijger, die te paard streed, de “caballarius” uit Karel de Grootes
tijd. Omstreeks 1100 begint hij in te krimpen tot de vertegenwoordigers van den nieuwen adel, die, zijn reden van
bestaan in den oorlog vindend, de krijgeradelstand bij uitnemendheid wordt en zich meer en meer tot een erfelij-
ken stand begint te vormen van menschen die als “milites” als ridders, in de feodale maatschappij een grote rol
zouden spelen. Niet meer het volledig vrij grondbeginsel, maar het als krijgsman te paard dienen werd de eigen-
schap bij uitnemendheid van den adellijke. Deze is meer gezien als hij tevens vrij grondbezitter is, maar hij kan
zelfs onvrij zijn. Miles en nobilis worden woorden van dezelfde beteekenis. Blok i, 122.’
189 Voor Verweys vertaling van dit gedicht zie het hoofdstuk over Verwey als vertaler.
190 Verwey verwijst hier naar regel 33 van het vierde strofische gedicht: ‘die lose sijn selve doch meest ghe-
hoent’. Betekenis: de ontrouwen zullen zelf nog het meeste gehoond worden.
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kan nooit verzadigd worden. Prachtig gedicht. Hartstochtelijke geestesuitstorting. Het element
van de mystieke begrippen is nog lastig. Lang voor Ruysbroeck dus een groote geest, die het
mystieke heeft ingeleid. 

Haar proza staat ook in éen voornaam element boven hem. Bij haar gaat alles uit van de onmid-
dellijke persoonlijkheid, zij voelt het zoo en denkt het uit. R. denkt zoo en zegt het. Bij haar is
men getuige van een worsteling, daarom is de dichterlijke waarde zoo bijzonder groot.

De strofische gedichten van Hadewijch vormen het tweede bundeltje lyriek in onze littera-
tuur. Het eerste is van Veldeke. Groot onderscheid. Veldeke man van de wereld, die voor het
eerst Rom. minnepoëzie in ons land brengt, heeft veel gereisd, zoo was hij bij het feest in Mainz,
gebruikte andere taalvormen, neemt D. woorden op en alles is ondergeschikt aan de ééne roe-
ping: Die nieuwe poëzie te verbreiden onder de D. ridderschap.

Hadewijch vertoeft voortdurend in het Waalsche Luik,vasthoudend aan de éene taal ‘Brab.
geeft wel de liefde, maar het is niet als bij Veldeke het zingen van de liefde en wat ermee in ver-
band staat; maar zij richt zich tot de liefde, nooit liefde tot een of ander mensch, maar alleen
sprake van minne, waaraan ze zich wil overgeven.

Dichterlijk verband toont ze alleen met de D. minnepoëzie, toch is in Duitschland geen dich-
ter met haar te vergelijken. ’95 in Spectator richt Y.A. Frantzen191 er de aandacht op, doch het is
nooit onderzocht. Vaak vindt men dezelfde vormen, sfeer en woorden. Doch nooit is nagegaan
welke dichters zij gekend heeft. Toch is zij tijdgenoot van Walter von der Vogelweide. Kalff,
Snellen noch van Mierlo vestigen er de aandacht op, dat zij zich bij de D. aansloot. Toch hoeft
men de gedichten maar naast elkaar te leggen om verwantschap op te merken. Maar zelfs als
men een dergelijke onmiddellijke overeenkomst aanhaalt is er een groot verschil. 

Liefde en Lente zijn altijd met elkaar verbonden, zoo geregeld dat men er meer achter is gaan
zoeken en zoo heeft Gaston Paris192 gezien een verband met de Lentefeesten waarbij een vrij
liefdeverkeer zou zijn en waarbij liederen gezongen werden. Bij haar is er toch dieper verband.
Hadewijch heeft nauwelijks twee gedichten waarin ze dat niet doet en daarmee onderscheidt ze
zich van welke hoofsche minnepoëzie ook. Voor haar is het voorjaar het “nuwe” jaar, zoodat
voor haar de vernieuwing hoofdzaak is en dit hangt samen met de geestelijke vernieuwing, waar
ze het altijd over heeft, de innerlijke vernieuwing. De stemmingen hangen er in laatste instantie
van af, of zij een innerlijke vernieuwing beleeft.

Verschillende soorten gedichten.
Aanroepen van de Lente – de liefde stijgt.
“ “ “ “ “ “ “ niet.
Geen lente – de liefde stijgt toch.
“ “ “ “ “ ook niet.
Aparte reeks. Lente wordt niet genoemd: wel “in alle tiden”. Vaak noemt ze de Lente ook niet, hoe-
wel hij op de achtergrond van haar gedachte blijft.

191 Verwey wijst hier op J.J.A.A. Frantzen, Duitsche lyriek in de Middeleeuwen. In: De Nederlandsche specta-
tor 1893, p. 189-191. 
192 In de aantekeningen: ‘Gaston Paris – hypothese dat de hoofse liefde ontstond uit de lente-feesten. In elk ge-
val is de verbinding van lente en liefde opmerkelijk, – niet omdat ze voorkomt, maar omdat ze zoo geregeld voor-
komt. Meest van al ziet men die vorm, al een bijna vast begin van het minnelied, overgenomen in de geestelijke
poëzie van Hadewijch. In de sfeer waar de eerste, de wereldsche, de provenç. minnepoëzie ontstond, was dit len-
teseizoen verbonden met de gebruiken van de ridderschap. Toen zozeer ter ere van de dame. Verbinding was ga-
lanterie of liefde, en strijd want daar men de jonkvrouw winnen moest. Ook dit element is overvloedig in Hadew.
aanwezig. 1). de vorm: lente. Verbinding van liefde en lente 2). verbinding van lente met innerlijke vernieuwing I
1.2.6.7.8.12.13 3). met de lente stijgt de liefde, maar bij Hadewijch slaat altijd de toon in klacht om en dan in moed
inspreken.4). Ook als niet van de lente gesproken wordt is ze er toch, als tegenspel of als achtergedachte. 5). Of als
reflectie: in allen tide.’
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Eén gedicht van het vóór zijn tijd zijn. no. 19. Telkens draait zij hier om dit begrip tijd heen.
In twee komt de tijd niet ter sprake.
1 Mariagedicht no.29
1 Oogsttijd no. 44 } 2 laatsten
1 Herfsttijd no. 45 }

In de twee laatste dus de vergankelijkheid. Zoo gaan we haar geest begrijpen. 
Twee aandoeningen: De onvergankelijke liefde en het menschelijk wezen dat lijdt onder de ver-
gankelijkheid. In het eerste gedicht is sprake van de onvergankelijke liefde. (in één van zijn laat-
ste gedichten bezingt Walter von der Vogelweide de onpersoonlijke liefde.) Aan het einde de
ondertoon om het leed van de vergankelijkheid: dus één reeks gedichten in klaagtoon eindi-
gend: wij moeten ons innerlijk hiertegen opkampen.

Al dadelijk in het begin stijgende lijn. Zeer zuiver van rhythme. De toon is altijd klagend. Wij
hebben hier een onmiddellijke, duidelijke en dadelijke taal. Een groote dichteres, die geen voor-
looper heeft.

Kunst ontstaat niet, zooals Kalff denkt, door voorbeelden vooral niet als men die in hetzelfde
land zoekt. Heeft men hooren zingen in een andere taal, dan is er alleen maar gemakkelijk-
heid.193 In Duitschland zelfs geen zoo geestelijke. In Fr. de vormelijkheid, waar per slot zelfs
sonnet ontstaat. Met vormelijkheid is het als met dat water op den grond door enge buis om-
hoog gestuwd, tot een fontein ontstaat. Het is met gevoel en vormelijkheid als met dat water.

De D. minnepoëzie heeft iets vrouwelijks, iets weeks, de man kreeg per slot wat de vrouw was. 
In de Fr. is dat niet. De poëzie van Hadewijch nu is veel krachtiger dan de D. poëzie, waar ze

in haar tijd verband mee houdt. Hier is degeen die een mannelijke, ridderlijke rol speelt juist een
vrouw. Doch het groote feit is, dat er een groote persoon is geboren. Die groote persoonlijk-
heid speelt met de bewegelijkheid en ook de vanzelfsheid van de vormen als de rijmen – dit
komt doordat zij een sterk gevoel heeft en een groot muzik. vermogen. Nog sterker dan bij Vel-
deke hebben wij dus als sterkste van poëzie de lyriek gehad. Hoofsche bij Veldek. Toen
hoofsch-geestelijke bij Hadew. Daarom is het niet waar dat de burgerlijkheid bij ons het eerste
was en Maerlandt de vader onzer poëzie. Dat is niet waar, onze poëzie gebracht door Liefde en
Hoofschheid en dat is wel een verschijnsel om vast te houden.

No. 26. Geheel de poging om een muzikale strofe te maken. Als een instrument dat ze met
een bepaalde rijmschikking bespeelt. Als een geboren gaaf had ze dat. Een refrein: telkens ande-
re Lat. woorden.

Bij de eerste Lat. poëzie moet de Lat.194 wel ingewerkt hebben. Bekijkt men haar niet alleen
als mystica doch als dichteres, dan vindt men nog vele lijnen, langs welke men zoeken kan. Bij
de lezing moet er aan gedacht worden om de lettergrepen, die geen accent hebben, goed te ver-
deelen. De muzikale lijn is altijd zuiver. De verdeeling der ongeaccentueerde lettergrepen hoort
men niet dadelijk.

Zij is in de eerste plaats muzikaal, iemand die zingen kan in woorden, dat is haar groote betee-
kenis. De hoofsche minnepoëzie heeft altijd lichtheid, is concreet, op één bepaald persoon ge-
richt. Bij Hadewijch is er altijd de liefde, altijd een klacht. Men zou kunnen denken dat het aan
den tijd lag. De D. minnepoëzie had de grootste tijd beleefd doch deze was niet voorbij.

Dat geen van beide richtingen voorbij was, blijkt uit Jan van Brabant, die na H. minnedichter
was. Ziet men v.d. Vogelweide dan springt het verschil der beide soorten duidelijk in het oog,
vooral in hun verhouding tot de wereld. Zij hebben haar lief – de dichters als Walter –, lijden zij
door haar, dan is het eigen schuld, doch bij Hadew. is de wereld het verkeerde. Er is bijv. een ge-
dicht van Walter: Aan Vrouw Wereld (de titel is door den uitgever gegeven) door Prof. Verwey
vertaald, waaruit blijkt dat hij gehecht is aan de vriendschap van de wereld. Daarnaast een van

193 Dergelijke opmerkingen maakt Verwey ook als het gaat om vertalen. 
194 Ontbreekt hier het woord ‘invloed’?
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H. deel van 24ste van strofische gedichten. Zij wendt zich enkel tot minne en de vreemden (zijn
wereldmenschen) laten haar geen rust.

Dit was nu niet doordat de tijd van de eerste poëzie voorbij was, doch eenvoudig doordat er
twee stroomingen waren. In de eerste helft 13de eeuw immers na Elisabeth en Mechtildis van
Magdenburg die hun geheele leven gaven aan het geestelijk leven. 

De eigenlijke minnepoëzie hebben we niet anders dan in Veldeke. de geestelijke niet anders
dan in Hadewijch en Jan van Brabant bewijst dat aan de hoven de andere soort bestond bijv.
Harba lorifa, om gezongen te worden maakten ze er een eigen melodie bij.

De ridders vervrouwelijkten, Had. had juist een mann. ridderl. element.195 Het ridderlijke
vechten geeft haar beelden. ‘De minne verstaat het wel, onder het schild te vechten’. De grootste
beteekenis ziet zij in de kracht, als trots: “Fiere herte en was nooit bloode”. Tegenover de ver-
fijnde uitdrukkingen van de D. minnedichters krijgt zij iets brutaals in haar tegemoet treden van
de minne, een zekere sans-gêne. Dit zit in haar heele wezen, zij is niet een hoofsche persoonlijk-
heid, doch een trotsche, krijgszuchtige, die zich geworpen heeft op de geestelijke liefde. 

Er zijn ook 17 mengeldichten van haar, meer van een spreukmatige aard. 
Er waren bij de D.: minnedichten

laiek (Mariadicht)
spreukgedichten.

Van soort 3 heeft ze er 17 geschreven. Er zijn er nog 12 van welke men veronderstelt dat ze niet
van haar zijn, vooral om de mystieke woorden die een beteekenis hebben aansluitend bij de D.
mystiek van Ekkehart en niet bij de Fr. en Hadew.196 Ook de toon is voor haar te slap. Bij de au-
thentieke veel muzikaliteit, buitengewone hartstocht. Orewoet is minnedrift. “Minen hoghen
telt riden”. Het spreukmatige is hier in het formuleeren van wat minne is.

Een uitdrukking die alle mystici gebruiken is: gebruken in den zin van zich vereenigen met de
beminde, daardoor ook genieten. Altijd dezelfde rijmen (slechts 2 rijmwoorden) is ook een ele-
ment van de D. minnepoëzie tegenover de Provençaalsche. “Hoe wilt die minne ook is, als men
maar doorzet overwint men haar”. De minne als koningin die bestreden moet worden “Moeder
van alle doghet.” Wie liefheeft lijdt altijd groot ongeluk, geen ure zal hij rust hebben voor de
minne hem “in ghebrukene” gevoerd heeft.

“Hare name a-mor es: van den dood –. Minne is dat levende broot”.Zij spreekt ook vaak van
de school van de liefde. “minne ellendich” door de min uitgebannen.

“Die de minne wil ommevaen
Moet verlaten alle loosen (wereldlingen)”
Liefde op ridderlijke wijs de geestelijke niet natuurlijke macht genaderd geeft zij als eerste in

Europa. Dit is dezelfde beweging als waaruit Dante is opgekomen.

195 Verwey probeerde met voorbeelden uit te leggen waarom Hadewijchs gedichten ridderlijk, maar niet hoofs
waren. In de aantekeningen vond ik: ‘Ook Hadewijch voelt – maar zij is niet hoofs maar ridderlijk – zich een rid-
der. Zij vat de minne dienst op als een strijd, 1e met de minne zelf, 2e met het lot of wereld. Scilt so sere doreblou-
wen kan wel onder: schilt scerenen. Hine vecht niet die hem niene weet. erwinne mi dat ic di verwinne / in leen
hebben / p. 58 vede en lantscap / minen hoghen telt riden / haar hartstocht (Henri IV) p.96 Fiere herte en was
noyt bloede’(Strofisch gedicht 21, vs.36.).
196 Verwey baseert zich hiervoor op Van Mierlo Hadewijch en Eckhart in Dietsche Warande en Belfort, 1923
pag. 1138-1155. Het artikel is een reactie op A.C. Bouman Die litterarische Stellung der Dichterin Hadewijch in
Neophilologus, 8, 1923, p. 270-279. In dit artikel toont Bouman aan dat Hadewijch bij een aantal gedichten geïn-
spireerd werd door Eckhart. Van Mierlo reageert met een betoog waarin hij laat zien dat de door Bouman ge-
bruikte gedichten waarschijnlijk niet van Hadewijch zijn. Ook toont hij het verschil tussen Duitse en Romaanse
mystiek aan.
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ii197 Proza
1. Visioenen
2. Brieven.
3. volledige afschriften, 2 in Brussel, 1 in Gent van 1250-1285. Het proza staat voorop. Hierin
ideeën en regels voor zedelijke practijk, wat het meeste bekend was. Dit proza, evenals de ge-
dichten in de 19de eeuw uitgegeven. Laatste uitg. van van Mierlo, deze is nu bezig aan een nieu-
we uitgaaf.

Brieven vooral aan jongere vrouwen uit haar omgeving. Zij zou temidden van een paar duizend
begijnen bij Nijvel gewoond hebben.

5de Brief: ‘God geve U vrede, doordat hij u zichzelven geeft. Zinkt met uw ziel geheel in hem.
Wij hebben veel te doorstaan, doch hebben daar wasdom in. Hoe onuitsprekelijk zoet is het we-
zen van de liefde. Waarom heeft de minne u niet geheel verzwolgen? Begeef u niet in dat wat min-
ne niet is. Gij geeft nog veel te veel om andere dingen. Waarom valt gij niet diep in de minne?’

In de verzen zien wij iemand die zichzelf beklaagt. Hier echter grijpt ze in de practijk van het
menschelijk leven, met de woorden die treffen zonder overdrijving. De stijl is die van den kerk-
vader, er zit bestudeerd Latijn achter. Het zijn geen foefjes doch de groote elementen van de
stijl-groote zinnen, die aan het geheel waardigheid geven.

‘Te sere198 veronledigt gij u met vele dingen. Ghi valt te sere in de dingen die u ontmoeten.’ De
stem, de eigen klank hooren wij hier, die een stromende klank aan volzinnen geeft. Telkens wis-
selend.

2 Visioenen
Men zou beschrijving van droombeelden verwachten, doch dit is niet zoo. Het is een letterkun-
dig genre. Op latere leeftijd vertelt ze van de gezichten die ze gehad heeft, doch ordonneert ze,
rangschikt ze, geeft ze een zin. // brieven en verzen.

Haar mystiek berust op één idee, komt in de verzen het minst uit, daar die haar eigen emotie
geven, doch in de brieven heele tractaten en in visioenen een stijging, drukken een idee uit. nl.:
de mensch verwint de goddelijkheid van Christus alleen door de liefde voor de menschelijkheid
van Christus. Dus niet direct, de weg tot den God Christus, is die van de vereeniging met de
mensch.

Het visioen van de boomgaarden is niet door haar gevonden. Het gaat samen met de uitwer-
king van de kennis van wat bij haar tijdgenooten is geweest, al mag zij het zelf ook gehad heb-
ben. ‘Eens ontving ik de Heere (hostie) op mijn bed, want ik was zoo weggetrokken, dat ik niet
onder de menschen wezen kon. Mijn deugd was niet zoo geweest dat ik het verdiend had.’

Op een blad van een boom: Ik ken de kracht van de volkomen wil. Op een ander: Ik ken het
vermogen van onderscheiding, zonder mij kan men niets doen.

De boom is de vrijheid, met bladen van reinheid, het werk in ieder puur te blijven van alle be-
vlektheid in de ziel, niet te vervallen in hartstochten of in het te vroeg tevreden zijn, voór de lief-
de is bereikt.

Liefde te dragen is neigen, maar liefde gevoelen is zich in vrijheid van de liefde bewust te zijn,
doch liefde te zijn gaat bovenal.

197 In het handschrift ontbreekt deze ii. Verwey week zelf van het eenmaal opgezette systeem af. De bedoeling
was m.i. I Poëzie (1 Strofische Gedichten, 2 Mengeldichten), ii Proza (1 Visioenen, 2 Brieven, 3 teksten waarvan
de auteur mogelijk Hadewijch zou kunnen zijn). Bij behandeling van het proza is Verwey begonnen met de Brie-
ven en behandelde hij de visioenen op de tweede plaats.
198 Brief 5, regel 38: ‘Te sere veronledichdi u met vele dinghen daer u soe vele niet ane en leghet.’ (Van Mierlo,
1947).
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Zij dronk de Kelk van de lijdzaamheid. Toen een boom met wortels opwaarts. Wortel is God
– de boom der kennis Gods die met geloof begint en met liefde eindigt. Een groote schijf is de
eeuwigheid. 3 Zuilen, 3 namen waar degenen die ver van God zijn hem mee aanduiden. Heilige
Geest – Vader – Zoon. Op die geweldige plaats zat degene met wie ik één wou zijn. Mijn lief gaf
mij zichzelf: zoowel het begrijpen, als het gevoelen: Sta op: Gij zijt met mij opgestaan zonder
begin en zonder val. Wat te leven nog zoo veel is. Gij zult geen wraak nemen, al ware het door
opslaan uwer oogen.

Jezus: Beken ook gij dat ook ik zware pijn leed. Ik was zelf gave. Mijn Vader was met mij,
maar ik verkreeg de gaven door lijden, steunde nooit iets voor mijzelf op mijn gaven. Gevoel u
als mensch, al het leed was ik.

Ik wekte mijzelf nooit op door mijn innerlijke macht, doch door de troost mijns Vaders.

Met liefde zult gij leven.
Dit is de boom van de kennis van de liefde.
Gij moet zoetjes terugkeeren. Neem de zon.
Als het nood doet zult gij mij genietende vinden.
Geef alles, want alles is het uwe.199

Ieder denkbeeld dat ons proza langzamerhand tot onze verfijning is gekomen wordt hierdoor
als onwaar bewezen. Van Mierlo vindt de stijl der brieven beter, maar als men in kracht en
hartstocht zich zoo kan uiten, dan heeft dat meer waarde, dan grooter evenwichtigheid op een
lager niveau. De visioenen zonder twijfel grooter dan de brieven.

Van Mierlo analyseert heel goed de stijl. Haar stijl zoo eigen, voorliefde voor dynamische uit-
drukkingen. In Limburgsche Sermoenen stukken van haar aangehaald volgens van Mierlo. Aan
de echtheid valt niet te twijfelen.

199 De regels komen letterlijk uit Verweys vertaling van het einde van het eerste visioen, maar ze staan niet on-
middellijk achter elkaar. Een uitzondering vormt de zin ‘Neem de zon’. Die kom er niet in voor. Wel staat in dat
gedeelte dat men via de Zoon tot de Vader komt. Het moet hier om een typfout gaan. 
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In de loop van de negentiende eeuw 
kreeg het in 1838 herontdekte werk van 
Hadewijch geleidelijk meer bekend-
heid. Albert Verwey, mede-oprichter 
van De Nieuwe Gids, heeft een belangrij-
ke rol gespeeld in de receptie van haar 
werk, juist buiten de kerkelijke kring 
van mensen met belangstelling voor 
middeleeuwse geestelijke letterkunde. 
 Deze studie beschrijft de wijze waar-
op Verwey zich met Hadewijch heeft 
beziggehouden: als dichter die haar in 
zijn eigen poëzie opvoerde, als criticus 
die studies over haar werk besprak, 
als vertaler van vooral de visioenen 
en als hoogleraar in zijn colleges. An-
nette van Dijk onderzoekt in hoeverre 
Verweys ideeën over Hadewijch aan-
sloten bij de belangstelling voor oude 
en nieuwe mystiek  rond 1900. Ook de 
invloed van de Vlaamse mediëvist en 
Hadewijchkenner J. van Mierlo komt 
aan de orde. Verwey waardeerde Ha-
dewijch vooral als eigenzinnig kunste-
nares, wat hij tot uitdrukking bracht 
in de uitroep ‘Welk een ketter is die 
vrouw geweest!’
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