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De mensheid heeft sinds eeuwen vragen over haar oorsprong, de reden 
van haar bestaan, en waar zij naartoe gaat. Geschapen door een on-

bekende God zoekt men in het leven de weg terug naar zijn Schepper, om 
hem na de dood te mogen ontmoeten. Maar hoe ziet die weg eruit? Deze 
vragen beroeren zowel mannen als vrouwen. Echter, in de West-Europese 
samenleving werden de religieuze antwoorden op deze vragen bijna uitslui-
tend geformuleerd door mannen. Deze bekommernis heeft in de dertiende 
eeuw mede aanleiding gegeven tot de zogenaamde mulieres religiosae. Een 
vrouwelijke religieuze beweging, gebaseerd op eigenzinnige mystieke inter-
pretaties van de te volgen weg. Opmerkelijk is het relatief grote aantal vrou-
wen dat zich in de dertiende eeuw aldus mystiek ontplooide. Ze deden dit in 
een periode waarin de mannelijke kerk zich in toenemende mate autoritair 
opstelde. Vooral tegenover andere opvattingen van haar leerstellingen, die 
zij als ketterijen betitelde. In dit religieuze spanningsveld leefde en schreef 
ook de vrouw Hadewijch.
 
Welke plaats verdient Hadewijch in deze religieuze bewegingen? Om dat te 
bepalen zal men haar teksten moeten analyseren en belichten in het brede 
perspectief van de historisch-religieuze realiteit van haar tijd. Terugblikkend 
op de wijze waarop het onderzoek in het verleden is gevoerd, toont dit in 
wetenschappelijk opzicht een aantal tekortkomingen.
  
Hadewijch wordt zonder veel omwegen onder de voorbeeldige vrouwen 
en begijnen van Jacques de Vitry geschaard. Zij zou een Zoutleeuwse be-
gijn kunnen zijn, of wellicht ook een abdis van een cisterciënzer vrouwen-
klooster, of zelfs een Luikse kluizenares. Niets is zeker, maar haar milieu zou 
volgens de huidige visie bestaan hebben uit ‘de wereld van vrome leken, 
bevlogen priesters, begijnen en kluizenaars’. Haar bronnen kunnen terugge-
voerd worden op de cisterciënzers Bernardus van Clairvaux en Willem van 
St.-Thierry, en de victorijnen Hugo en Richard van St.-Victor, terwijl Hade-
wijch zelf honderd jaar later leefde. Deze percepties zijn de geijkte mijlpalen 
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van het onderzoek naar Hadewijch, en omdat de antwoorden passend zijn, 
houdt de zoektocht daar op. 

Dat aan deze conclusies een kerkelijke, katholiek geïnspireerde, interpre-
tatie ten grondslag ligt, is voor het huidige onderzoek in het Nederlandse 
taalgebied vooralsnog geen dwingende reden tot verdere reflectie. Alhoewel 
Saskia Murk-Jansen opmerkt: ‘The polemic arguments seeking to prove Ha-
dewijch completely orthodox, not only in thirteenth-century terms but also 
in terms of nineteenth- and twentieth-century Catholic theology, have been 
a significant strand in Hadewijch criticism this century’. 

Pater Van Mierlo, de onbetwiste pionier van het Hadewijch-onderzoek in de 
eerste helft van de twintigste eeuw, was heilig overtuigd van zijn visionaire 
interpretaties. Ieder afwijkend standpunt werd door hem krachtig verwor-
pen, waarbij wetenschappelijke objectiviteit niet altijd de boventoon voer-
de. Dit lot viel ook Marie-Helene van der Zeyde (1906-1990) te beurt, die in 
1934 een proefschrift over Hadewijch schreef. Haar conclusie dat Hadewijch 
niet voldeed aan de ‘katholieke’ norm, maar dat dit niet belangrijk was om 
haar als mens en schrijfster te begrijpen, werd door Van Mierlo categorisch 
verworpen, omdat Hadewijch aldus ‘ont-christelijkt werd’. Ook latere inter-
pretaties en commentaren van Hadewijchs visioenen, gedichten en brieven, 
werden steevast in een kerkelijk-godsdienstige context geplaatst, door een 
opvallend aantal onderzoekers met dezelfde achtergrond, als parti pris. 

In een recente publicatie lezen we: ‘Pas in de jaren twintig zou de jezuïet 
Jozef Van Mierlo het Hadewijch-beeld ontwerpen dat op de dag van vandaag 
het onderzoek beheerst’. Een juiste constatering, maar eveneens een onbe-
grijpelijke wetenschappelijke surplace. De nog steeds onbekende Hadewijch 
wordt aldus ontdaan van haar eigen religieuze inspiratie en intellectualiteit, 
en haar persoonlijke gedachten als vrouw worden ondergeschikt gemaakt 
aan een particuliere religieuze perceptie en methodologie. Ook al lijken de 
resultaten van een dergelijke aanpak plausibel en samenhangend, ze zijn 
wetenschappelijk niet voldragen en historisch onvolledig.
 
Deze studie is een beredeneerde aanpak om een kritischer beeld van Hade-
wijch, haar tijd en haar werken te presenteren. We proberen haar als mysti-
ca, zowel historisch als religieus te begrijpen, met als vertrekpunt een onaf-
hankelijke, ontwikkelde en gemotiveerde vrouw. Levend in een tijd waarbij 
religieuze grenzen afgetast en overschreden werden, getuige de opkomst 
van nieuwe bewegingen en ‘ketterijen’.

Welke plaats heeft zij ingenomen in de context van haar tijd? Waarom 
zou Hadewijch wel relatief ‘veel mensen uit de marges van de institutionele 
kerk’ noemen, maar deze marges ook niet zelf verkend hebben? Heeft zij als 
mulier religiosa voor zichzelf misschien het gezag opgeëist om bepaalde za-
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ken van het geloof in een ander licht te plaatsen? Was de vita apostolica voor 
haar de weg van Christus en Zijn apostelen, of was het de voorgeschreven 
weg die door de kerk van Rome toegeschreven werd aan Christus en Zijn 
apostelen? En last but not least, wie was zij eigenlijk?

Er is bewust gekozen om het religieus-historisch onderzoek dat hier gepre-
senteerd wordt, onafhankelijk van en voornamelijk buiten de contouren van 
het bestaande en historische corpus, aan filologische kennis omtrent Hade-
wijch op te zetten. Maar wel met aandacht voor die aspecten die historisch 
als ‘longue durée’ aangemerkt mogen worden. In onze perceptie is Hade-
wijch in de eerste plaats een religieus geïnspireerde vrouw, die vervolgens 
handelde en schreef binnen een complexe historische context. De relatie 
tussen die twee ingrediënten is het leidmotief van deze studie. 

Het onderzoek is uitgevoerd in de verwachting dat de uitkomsten, als een 
‘second opinion’ en dus complementair, de belangrijkste conclusies en in-
terpretaties uit het verleden wellicht zouden ondersteunen. Vijf jaren van 
intens wetenschappelijk onderzoek hebben echter meer vraagtekens dan 
bevestigingen opgeleverd. Maar zij hebben ook als tabula rasa nieuwe en 
andere inzichten over deze bijzondere vrouw onthuld. Vernieuwend onder-
zoek kan enkel tot stand komen door het exploreren en confronteren van 
gevestigde opvattingen, niet in het behouden of het vrijwaren ervan. Met de 
hakken in het zand komt men immers niet vooruit. 

Ik ben prof. dr. Veerle Fraeters erkentelijk voor haar constructieve opmerkin-
gen bij een aantal hoofdstukken uit deze studie. 


