
V O O R W O O R D

In Stemmen op Schrift, de ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf het 
begin tot 1300’, introduceert Van Oostrom de ‘Seven manieren’ en Beatrijs als 

volgt: ‘Van seven manieren van heiliger minne is een klein maar fijn traktaatje. Toch 
telt een recente dissertatie over Seven manieren meer dan duizend pagina’s. Dat zal 
iets zeggen over hoe de boom der wetenschap hoe langer hoe dikker wordt, maar 
ook over de rijkdom van de tekst in kwestie. De ordening in zevenen die Beatrijs’ 
verhandeling structureert, betreft zeven manieren van de liefde Gods, die uit Hem 
voortkomt en naar Hem terugkeert’.1 

De mediëvistieke communauteit is klaarblijkelijk overtuigd aan wie het auteur-
schap van het traktaatje toegeschreven moet worden, en dat al negentig jaren sinds 
Reypens en Van Mierlo in 1925 Beatrijs van Nazareth hebben voorgesteld als de 
auteur van de ‘Seven manieren’ op basis van haar levensbeschrijving in de Vita 
Beatricis. Afgezien van een enkele kritische kanttekening van Wybren Scheepsma 
wordt het nog altijd als een dogma uitgedragen. Maar geloof is geen wetenschap, 
en mediëvistiek is geen hagiografie.

Een tekst uit de dertiende eeuw met een religieuze signatuur is een getuigenis van 
een context, van een tijd, van een religieuze expressie die gekleurd is door een his-
torische omgeving, en de heersende randvoorwaarden. De dertiende eeuw is een 
periode van complexe maatschappelijke, politieke, religieuze en economische ver-
anderingen die de historische omgeving waarin men leefde en schreef opnieuw 
afpaalden. De religieuze wereld bestond niet louter meer uit cisterciënzers en as-
cetische reclusen, maar ook uit de inquisitie, de opkomst van universiteiten, de 
nieuwe bedelorden, de begijnen en begarden, en de formulering van andere maar 
ook afwijkende versies van de vita apostolica. In deze omstandigheden is ook de 
‘Seven manieren’ ontstaan.

1 Van Oostrom, Stemmen op Schrift 409.
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Deze studie plaatst de ‘Seven manieren’ daarom in een ruimere historische con-
text, die zich niet beperkt tot oncontroleerbare gegevens uit de Vita Beatricis, of 
zich neerlegt bij ogenschijnlijk passende maar wel overhaaste toeschrijvingen. 
Dat in de Nederlanden vele auteurs met een kerkelijke achtergrond opmerkelijk 
eensluidend oordelen over Beatrijs van Nazareth en de ‘Seven manieren’, in tegen-
spraak met, ik citeer nogmaals Van Oostrom: ‘het moderne (vooral Amerikaanse), 
feministisch geïnspireerde onderzoek’, is mede een prikkel voor een onafhankelij-
ke kritische analyse.  
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De oudste overgeleverde versie van de ‘Seven manieren van heiliger minne’ 
bevindt zich als preek Ls. 42 in de verzameling geschriften die bekend staat 

als de ‘Limburgse sermoenen’.2 Deze collectie dateert volgens de paleograaf Gum-
bert uit de periode 1270-1320.3 Een Latijnse bewerking van deze preek vinden we 
ogenschijnlijk terug in de Vita Beatricis, namelijk als hoofdstuk 14 van deel 3, geti-
teld De Caritate Dei et vij eius gradibus.4 

De Vita Beatricis beschrijft het leven van de cisterciënzer non Beatrijs van Nazareth 
(overleden in 1268) en de oudste overgeleverde versie van deze vita is geschreven 
in of na 1320. Deze versie van de vita maakt deel uit van een verzameling spirituele 
geschriften die in 1320 besteld werd door een monnik van Villers. 5 De datering van 
het manuscript zou daarom kunnen liggen vanaf 1320, als deze aantekening op 
een later bijgevoegde folio bij het manuscript historisch betrouwbaar zou zijn voor 
de inhoud van de gehele codex. Immers de Vita Beatricis is pas het vijfde deel en 
geschreven met een ander lettertype dan de rest van de codex. Er zijn dus verschil-
lende kopiisten aan het werk geweest, en het vijfde deel kan een latere toevoeging 
zijn. De datum refereert naar de opdracht tot het schrijven en het verzamelen van 
de originele codex.

De onbekende auteur van de vita vermeldt dat hij zich ondermeer baseert 
op geschreven aantekeningen, cedulae, van Beatrijs zelf en getuigenissen van 

2 Scheepsma, De Limburgse sermoenen 144.
3 Gumbert, ‘De datering van het Haagse handschrift’ 167.
4 De Ganck, The life of Beatrice of Nazareth 287-331.
5 De verzameling bevat een aantekening met een datering: ‘Anno Domini MCCCXX (1320) frater 
Johannes de sancto Trudone monasterii Villariensis fecit hunc librum conscribi (opdracht tot schrijven) 
dum constitutus confessor in parco dominarum (confessor van de abdij Vrouwenpark te Wezemaal) 
tempore domni Jacobi abbatis (Jacques de Plancenoit, abt van Villers 1317-1329) pro communi armario 
de eleemosinis sibi largitis …’. Zie: Reypens, Vita Beatricis, 18 n4.
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medezusters.6 Hieruit zou men kunnen afleiden dat ook de ‘Seven manieren’ be-
hoorde tot de verzameling aantekeningen van Beatrijs van Nazareth. De veronder-
stelde oertekst van de vita zou dan geschreven zijn door de biechtvader van het 
klooster Nazareth, en wordt gesitueerd ca. 1275, alhoewel er geen directe bewijzen 
voorhanden zijn voor het bestaan van deze onbekende versie.7 Evenmin hebben 
we verifieerbare indicaties betreffende de historische betrouwbaarheid van de 
vita.8

Volgens het merendeel der onderzoekers volgt uit het voorgaande dat Beatrijs de 
auteur van het traktaat van de ‘Seven manieren’ zou zijn, dat ca. 1250 door haar 
geschreven werd als priorin van de abdij Nazareth.9 Merkwaardig is evenwel dat 
nergens in de vita expliciet vermeld wordt dat de Latijnse bewerking gebaseerd 
zou zijn op dit uitzonderlijk traktaat van de hand van Beatrijs. Bovendien wordt 
er nauwelijks inhoudelijk aan deze bewerking gerefereerd. Zelfs in bewerkte vorm 
staat dit hoofdstuk wat betreft stijl, originaliteit en inhoud haaks op de rest van 
de vita.10 Hetgeen mogelijk wijst op een didactische toevoeging of ontlening. De 
beschikbare versie van de vita dateert immers van na 1320, en alhoewel het be-
gin van de tekst een vroegere datering suggereert door bijvoorbeeld te verwijzen 
naar getuigenissen van medezusters, is dat niet vanzelfsprekend voor de volledige 
overgeleverde tekst. Dat geldt zeker voor het afsluitende hoofdstuk 14, de Latijnse 
bewerking van de ‘Seven manieren’, dat toch als een apart element in het geheel 
van de vita functioneert.11 

De persoonlijke aantekeningen van Beatrijs, waar de auteur van de vita naar 
verwijst, zijn helaas niet overgeleverd en aldus ontbreekt elke directe historische 
controle. Niettemin is de algemeen aanvaarde conclusie binnen de mediëvistiek 
dat Beatrijs van Nazareth de auteur is van de ‘Seven manieren’.12 Dat er toch gerede 

6 De Ganck, The life of Beatrice of Nazareth xxiv.
7 Ibidem xxii.
8 Bij middeleeuwse levensbeschrijvingen van religieuze vrouwen vindt men eerder de mening 
van de kerkelijke auteur over deze vrouwen en hun spiritualiteit, dan de getuigenis van de vrouwen zelf. 
Deze vrouwen kregen bovenmenselijke eigenschappen toegedicht in stereotype topoi die hun heilig-
heid en uitverkoren status moesten illustreren. 
9 Als eerste: Reypens en Van Mierlo, ‘Een nieuwe schrijfster’ 352. 
10 Scheepsma, De Limburgse sermoenen 147.
11 De hoofdstukken 14 en 15 van het laatste deel in de biografie worden door de auteur ingeleid als 
volgt: ‘Vooraleer we ons verhaal eindigen en onze pen stil houden is het waardevol om enkele zaken be-
treffende de zalige vrouws caritas, de liefde tot God (hoofdstuk 14) en de naaste (hoofdstuk 15), samen 
te vatten.’ Na deze twee hoofdstukken, die de vorm hebben van een ingelaste algemene verhandeling, 
volgt nog het biografisch verslag van haar overlijden en de conclusies van de auteur. Zie: De Ganck, The 
life of Beatrice of Nazareth 287.
12 Van Oostrom, Stemmen op schrift 404, 409. Gegeven het zwakke bewijsmateriaal zou ‘toege-
schreven aan Beatrijs van Nazareth’ een zorgvuldiger kwalificatie geweest zijn.
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twijfel over deze aanname mag bestaan werd reeds eerder door Scheepsma in zijn 
baanbrekende studie over de ‘Limburgse sermoenen’ aangetoond.13 

In tegenstelling tot de geestelijke sereniteit van het minnetraktaat, vindt men in 
de Latijnse vita de non Beatrijs terug als een extatische, zelfkastijdende vrouw die 
bijna genotvol haar lijden ondergaat en zelf organiseert. Weliswaar een topos in 
de hagiografie als bewijs voor haar uitverkoren heiligheid, maar problematisch in 
relatie tot de inhoud van het mystieke traktaat. Die heiligheid waar de auteur van 
de vita op zinspeelt is voor hem niet Beatrijs’ eigen verdienste, maar door God ge-
wild. Dit in contrast met de persoonlijke spirituele maturiteit en visie in de ‘Seven 
manieren’.14 

Een ander afwijkend element dringt zich eveneens op, namelijk de nadruk 
in de ‘Seven manieren’ op de rol van de menselijke ‘ziel’, en het ontbreken ervan in 
de Latijnse bewerking in de Vita Beatricis.15 Aan deze anomalie tussen beide tek-
sten zijn er nog vele andere toe te voegen, die het beeld versterken dat de auteur 
weinig respect vertoont voor de mystieke essentie van de ‘Seven manieren’

Een vroege datering ca. 1275 heeft nog een nadeel, zoals verwoord door Barbara 
Newman: ‘In 1273, just as the Vita Beatricis was being written, Gilbert of Tournai 
complained to the pope about beguines who “blossom forth in subtleties and re-
joice in novelties”, daring to interpret Scripture for themselves in the vernacular’.16 

De opname van een bijgespijkerde versie van de ‘Seven manieren’ als hoofd-
stuk 14 van de vita is in dit licht, en zeker in deze periode van toenemende in-
quisitieactiviteiten, moeilijk te bevatten. Vooral als bovendien zou blijken dat het 
traktaat, toegeschreven aan een vrouw, zich beweegt op een theologisch vlak waar 
volgens de kerk alleen gewijde klerken over mochten spreken en schrijven.17 Voor 
de kerkelijk gepolijste Vita Beatricis kon er wellicht geen probleem geweest zijn, 
maar voor de ‘Seven manieren’ had dat wel eens anders kunnen uitpakken. 

Het is niet uit te sluiten dat de auteur van de vita geen eigen bewerking heeft inge-
last voor het betreffende hoofdstuk van de vita, maar een reeds bestaande versie 

13 Scheepsma, De Limburgse sermoenen 147,149.
14 Van Oostrom, Stemmen op schrift 409.
15 In de ‘Seven manieren’ wordt de ziel twintig keer expliciet genoemd, en vele malen impliciet, 
terwijl in het corresponderende hoofdstuk in de Vita Beatricis de ziel slechts een enkele keer vernoemd 
wordt, en dan verwijzend naar een passage in Genesis (zie: De Ganck, The life of Beatrice of Nazareth 
290-291).
16 Newman, ‘Hildegard and her Hagiographers’ 29; De Ganck, The life of Beatrice of Nazareth xxx.
17 Over de positie van de mulieres religiosae in de dertiende eeuw zie: Grundmann, Religious mo-
vements. Meer specifiek: Malfliet, De andere Hadewijch dl. 1, 21-55. 
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die qua inhoud en strekking goed paste bij zijn opzet.18 Ook kan een latere kopiist 
zijn favoriete tekst als exemplum aan de originele Vita Beatricis toegevoegd heb-
ben. Deze mogelijkheden kunnen het verschil in stijl verklaren tussen het hoofd-
stuk 14 (en hoofdstuk 15) en de rest van de vita, en het significante inhoudelijke 
verschil tussen hoofdstuk 14 en de ‘Seven manieren’.19

Afgezien van deze kritische kanttekeningen blijft het gegeven overeind dat de 
‘Seven manieren’, op welke manier dan ook, gerelateerd zou kunnen zijn aan het 
hoofdstuk De Caritate Dei et vij eius gradibus in de Vita Beatricis. Het ligt daarom 
voor de hand om de ‘Seven manieren’ los te koppelen van de Vita Beatricis en het 
veronderstelde auteurschap van Beatrijs, en de tekst zelf onder de loep te nemen. 
Niet zozeer als literaire schepping maar als een religieus-historisch document. Dit 
is het oogmerk van de voorliggende studie, die een kritisch antwoord probeert te 
vinden op drie essentiële vragen:

I) Indien we de ‘Seven manieren’ beschouwen als een exempel, dat door de auteur 
van de vita ontleend en aangepast is, wat is dan de oorsprong van de ‘Seven manie-
ren’? In welke religieus-historische context dienen we de tekst te plaatsen? Welke 
andere teksten kunnen in verband gebracht worden met de ‘Seven manieren’? Als 
leidraad gebruiken we het opvallende voorkomen van de ziel in de ‘Seven manie-
ren’, en de wijze van haar opgang naar God op zeven ‘manieren’. Het antwoord op 
deze vraag leidt ons naar Helvicus Theutonicus. (Hoofdstuk I)

II) Als we de ‘Seven manieren’ meer inhoudelijk toetsen op haar mystagogische 
karakteristieken, herkennen we dan concepten die in dezelfde historische periode 
opgang maakten? Sluit dat aan bij het antwoord op de vorige vraag? Welke implica-
ties betreffende de Vita Beatricis vloeien hieruit voort? Hierbij wordt de structuur 
en de mystieke invulling van de ‘Seven manieren’ in detail onderzocht op basis 
van inzichten die in het vorige hoofdstuk verkregen werden. De centrale bron van 
inspiratie is meester Eckhart. (Hoofdstuk II)

III) Welke betekenis mag men toekennen aan de Vita Beatricis? Hoe functioneert 
de ‘Seven manieren’ in deze vita en hoe is de auteur met deze tekst als voorbeeld 
omgegaan. Is hij een ‘translator’, zoals hij zichzelf aanprijst, of een ‘transformator’ 
en ‘imitator’? We onderzoeken in detail de historische, hagiografische en mystago-
gische aspecten van de vita als geheel. Op deze wijze proberen we een onderbouwd 
standpunt te formuleren betreffende de intenties en de werkwijze van de auteur. 

18 Scheepsma, De Limburgse sermoenen 147.
19 Scheepsma concludeert: ‘Er is dus gegronde reden om aan Beatrijs’ auteurschap van Ls. 42 te 
twijfelen’ (Ibidem 149).
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Daaruit zal blijken hoe de vita zich verhoudt tot het personage van Beatrijs, en de 
‘Seven manieren’. (Hoofdstuk III)

We sluiten in het hoofdstuk IV het onderzoek af met een synthese van de resultaten, 
vergezeld van een aantal toelichtingen en gevolgd door een bibliografie. De teksten 
en de literatuur die in deze studie gebruikt worden zijn meertalig. Wie grenzen wil 
verleggen moet eerst over de grenzen kijken.


