
verdedigd was tegen Reformatie en Verlichting en
ondanks het verbod van. staatswege in de besloten-
heid van hutskring en schuurkerk in katholieke
kring had stand gehouden, beleefde ze een revival in
de negentiende en vroege twintigste eeuw, doch
geraakte in de jaren 1960 in vrije val. Sinds 1980 ziet
Caspers echter bij verschillende groepen (kerkelijke
overheid, sommige theologen, cultureel en histo-
risch geïnteresseerden) tekenen van een herwaarde-
ring-

In zijn 'Woord vooraf deelt Brandenbarg mee:
"Zeven heiligen worden in de tentoonstelling in het

270 bijzonder belicht: Agnes, Martinus van Tours, Karel
de Grote, Cunera, Adalbert van Egmond, Jeroen van
Noordwijk en Lidwina van Schiedam. Aan de au-
teurs van de bundel is gevraagd hun artikel op één
van deze heiligen af te stemmen of met voorbeelden
uit deze groep toe te lichten" (p. viii). Uit mijn be-
spreking is reeds gebleken dat bepaalde heiligen van
buiten deze groep ook uitvoerig in de bundel belicht
worden. Anderzijds worden de H. Agnes en de H.
Adelbert slechts zeer terloops genoemd. Carasso-
Kok illustreert de manier waarop Jacobus da Voragi-
ne omging met een 'heiligendossier' aan de hand van
diens beschrijving van het leven van de H. Martinus.
Een leven van Karel de Grote is niet te vinden bij Ja-
cobus, wel in Nederlandse drukken van het Passiona-
É'/en wordt, zoals reeds gezegd, in het kader van zijn
studie daarover door Van Dijk besproken. De door
Jongen bestudeerde Lidwina of Liedewij verschijnt
slechts in de Nederlandstalige bewerkingen van Ja-
cobus' boek. Ook de locale heiligen Cunera, Adal-
bert en Jeroen liggen natuurlijk buiten het aan-
dachtsveld van Jacobus, doch we hebben reeds ge-
zien dat Van Buuren zijn bijdrage aan Cunera wijdt,
terwijl het leven van Jeroen van Noordwijk, een
mooi voorbeeld van een grafheilige, behoort tot het
door Mulder-Bakker bestudeerde corpus.

Brandenbarg meent dat door expliciete aandacht
te geven aan deze zeven heiligen een "veelzijdig
beeld is ontstaan. Twee concepten van heiligheid -
het ene door de Kerk gepropageerd en te beschou-
wen als beschavingsoffensief, het andere op initiatief
van de gelovigen zelf- en alle mogelijke verbindin-
gen daartussen, ontvouwen zich" (p. viii). Een van
de belangrijkste onderzoeksresultaten waartoe de
werkgroep gekomen is, zijn waarschijnlijk evenwel
de nuanceringen van deze uitspraak. Uit haar studie
van het Leven van Maria van Oignies door Jacobus
van Vitry, met een toevoeging door Thomas van
Cantimpré, concludeert Mulder-Bakker: "De twee-
deling van ethische heiligheidsidealen die gekoes-
terd werden door hoge geestelijkheid en ontwikkel-
de clerus tegenover het magisch-realistisch bijgeloof
van het lekenvolk is een verzinsel. Het vrome
vrouwtje Maria had heel wat spiritueler opvattingen
dan, in dit geval, de kerkprelaten Jacobus en Tho-
mas. Zo'n tweedeling bestond niet. Wat bestond
waren tegengestelde concepten van heiligheid die

elk hun aantrekkingskracht hadden op de gelovigen,
clerici en leken"(p. 15-16; vgl. p. 6 in de inleiding van
het artikel en p. 20-24 de conclusies). In de bijdrage
van Caspers licht bovendien nog even een ander hei-
ligheidsconcept op: heiligenverhalen worden verteld
om de "overtuiging door te geven dat, ook na het
leven en sterven van Jezus Christus, God onafgebro-
ken doorgaat met het verlenen van zijn genade"(p.
165). Veeleer dan het magische of moraliserende hei-
ligheidsconcept (heilige als krachtbron of als exem-
plum) is dit de kerkelijke opvatting: een heilige is
iemand die in navolging van Jezus Christus en in de
kracht van diens Geest leeft vanuit God en zodoen-
de door God geheiligd wordt en op grond daarvan
ethisch als voorbeeld en helend (eventueel als thau-
maturg!) kan werken. M.i. is het vruchtbaar aan de
hand van dergelijke concepten de hagiografische
literatuur te ontleden.

Ieder artikel uit de bundel is voorzien van een
relatief uitvoerige 'Verantwoording van de afbeel-
dingen'. .Afbeeldingen zijn er, behalve de 10 kleure-
nillustraties op p. xi-xxii (na het 'Woord vooraf), in
totaal 180 in zwart-wit opgenomen. Daardoor en
door de verzorgde typografie biedt de bundel Gou-
den Legenden aan een geïnteresseerd publiek een aan-
genaam overzicht van een rijk onderzoeksveld met
vele facetten. Tegelijkertijd is hij voor iemand die
zich verder wil verdiepen in hagiografie en -logie een
voortreffelijke introductie. Door de opname van
een omvangrijk notenapparaat en van een index van
persoons- en plaatsnamen vormt de bundel boven-
dien een goede startbasis voor verder onderzoek.

Marcel Gielis (Tilburg)

C/3 Marieke van Baest, Poetry ofHadewych. (Studies
in Spirituality, Supplement 3), Nijmegen/Leuven:
Peeters, 1998, 330 p., I S B N 90-429-0667-7, B f. 1800.

Dit boek, uitgegeven in de reeks Studies in Spiritu-
ality van hetTitus Brandsma Instituut te Nijmegen,
is een ons inziens geslaagde poging de Strofische Ge-
dichten van Hadewych, 45 in getal, in een moderne
Engelse vertaling uit te geven. Dit intensieve en
nauwkeurigheid vereisende werk is ter hand geno-
men door Marieke van Baest, afgestudeerd in Engels
en theologie, en gespecialiseerd in Hadewych. Het
boek is ingeleid door Edward Schillebeeckx.

Van Baest heeft haar boek opgedeeld in drie
gedeelten, een - eerste - inleidend essay, waarin zij
haar wijze van theologiseren, en dus vertalen, ver-
antwoordt door haar te betrekken op de geschiede-
nis van het theologiseren in het algemeen en de
geschiedenis van de mystiek en de spiritualiteit in
het bijzonder, een — tweede - middendeel, waarin
Van Baest een moderne Engelse vertaling geeft van
de 45 Strofische Gedichten van Hadewych, en een
derde deel waarin zij een verklarend notenapparaat
aanbiedt bij haar vertaling.



Het inleidende essay geeft ons een goed beeld van
wat Van Baest onder theologie verstaat. Zij bepleit
een wijze van theologiseren waarin ruimte gelaten
wordt voor de mystiek en de spiritualiteit, iets wat
we binnen de theologie dikwijls niet aantreffen. Van
Baest gaat voor haar wijze van theologiseren uit van
de "levende liefdesrelatie met God". Hierdoor, zo
zegt zij, is het onmogelijk God te definiëren, onder
te brengen in begrippen. Op deze wijze kan theolo-
gie gezien worden als imaginative cognition. Deze
wijze van theologiseren bedient zich noodzakelijker-
wijze van vele beelden en gelijkenissen, wederom
omdat God niet in begrippen onder te brengen is.
Bij het gebruik van beelden en gelijkenissen is taal
van groot belang. Van Baest plaatst daarom de bete-
kenis van taal, haar ontwikkeling binnen het gelovi-
ge spreken en haar specifieke uitdrukking in metafo-
ren op de voorgrond. Het zijn deze metaforen die
voor het mystieke en het spirituele spreken van
wezenlijk belang zijn. Hoe dit metaforisch spreken
nu van belang is voor de mystiek en de spiritualiteit
van Hadewych werkt Van Baest uit in het tweede
deel van haar inleidende essay. Nadat zij eerst de
begrippen mystiek en spiritualiteit nader bepaald
heeft en van elkaar heeft afgegrensd, vraagt zij aan-
dacht voor het metaforisch taalgebruik van
Hadewych. Daarvan geeft zij enkele voorbeelden.

Van Baest hoopt met deze opmerkingen te heb-
ben aangetoond dat Hadewych een theologe met
impact is, iets waar totnogtoe niet veel aandacht
voor is geweest.

In het tweede deel treffen wij een moderne
Engelse vertaling aan van de Strofische Gedichten.
Voor zover wij weten gaat het om de tweede volledi-
ge Engelse vertaling daarvan. De eerste volledige
vertaling - door van Baest overigens niet genoemd -
is van de hand van Columba Hart en stamt uit 1980.
Wat wij aantrekkelij k vinden aan de uitgave van Van
Baest is dat zij naast de Engelse vertaling ook de
Middelnederlandse tekst heeft opgenomen. Dit
missen wij in de uitgave van Columba Hart. Tevens
staat het ons tegen dat Columba Hart ieder gedicht
een titel mee heeft gegeven terwijl Hadewych dit
zelf niet gedaan heeft. Van Baest volgt Hadewych
hierin. Een waardering van de filologische kant van
de vertaling laten we liever over aan de daartoe vak-
kundige mensen; wij laten het bij het uitspreken van
een algemene waardering voor de leesbaarheid en
het poëtisch gehalte van deze vertaling.

In het laatste deel van het boek biedt van Baest
een verklarend notenapparaat aan bij de afzonderlij-
ke gedichten. Hierin tracht Van Baest niet alleen de
gedichten te verduidelijken, maar zij legt ook ver-
banden tussen kenmerkende elementen in
Hadewychs gedichten. Daarnaast geeft zij inzicht in
de verhouding van Hadewychs lyriek met de hoofse
lyriek, waarvan Hadewych veel invloed heeft onder-
gaan, waardoor de eigen plaats van Hadewych ten
opzichte van deze vorm van poëzie duidelijk wordt.

Een grote verrijking in de literatuur rond Hadewych
is het feit dat Van Baest niet gekozen heeft voor een
filologisch verklarend notenapparaat - daar zijn al
vele goede en grondige van in omloop - maar voor
een inhoudelijk theologische verklaring. Zij legt
daarbij verder nog relaties met mogelijke bronnen
van Hadewych en tracht de verschillende termen die
karakteristiek zijn voor Hadewych vanuit het geheel
van Hadewychs werken nader te verduidelijken. Dit
notenapparaat biedt, voor wie zich in Hadewych wil
verdiepen, een schat aan informatie, die makkelijk
toegankelijk is voor eenieder, maar vooral voor de
beginnende Hadewych-geïnteresseerde. 271

Ten slotte willen wij opmerken dat we Van Baests
wijze van theologiseren uitermate geschikt achten
om de werken van Hadewych te lezen, te interprete-
ren en te vertalen. Vermoedelijk heeft Hadewych
zelf veel bijgedragen aan deze wijze van theologise-
ren. De hoofdlijnen van Van Baests' denken herken-
nen we terug in de werken van Hadewych, met
name de overtuiging dat christelijke spiritualiteit en
mystiek relationeel van aard zijn en niet gericht op
afzondering. Het is juist dit inzicht dat Hadewych
sterk op de voorgrond plaatst. Het spreekt uit iedere
regel van haar geschriften. Ondanks deze nabijheid
behoudt Van Baest ons inziens toch ook voldoende
afstand ten aanzien van de tekst om deze voldoende
kritisch te kunnen bekijken. Wij willen daarom
onze waardering uitspreken voor dit intensieve werk
en spreken de wens uit dat deze nieuwe uitgave van
Hadewychs Strofische Gedichten mag bijdragen aan
haar bekendheid en een stimulans zal zijn voor het
Hadewychonderzoek in de Engelstalige wereld.

Hanneke Arts-Honselaar (Nijmegen)

Classicale acta 1573-1620. V: Particuliere synode Zuid-
Holland: Classis Leiden 1585-1620. Classis Woerden
1617-1620. Bewerkt door M. Kok; bezorgd en in-
geleid door J. Roelevink m.m.v. A.J.J. van 't Riet.
Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiede-
nis, 1996, liv-48i p., reg., I S B N 90 5216 094 5 geb.
(Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie
88), Hf. 75,-.

De in 1980 begonnen reeks Classicale acta is inmid-
dels toe aan de vijfde band. Nadat eerder de classes
Dordrecht (i en n), Breda (n), Rotterdam en Schie-
land (ui), Walcheren, Zuid-Beveland (iv) aan bod
zijn gekomen, is nu de beurt aan Leiden en Woer-
den. De eigenlijke uitstekend verzorgde bronnenpu-
blicatie wordt voorafgegaan door een informatieve
inleiding en verantwoording en afgesloten door on-
der meer een overzicht van onder Leiden en Woer-
den ressorterende kerkelijke gemeenten en de aldaar
functionerende predikanten (p. 421-425) en een lijst
van de predikanten met opgave van hun kerkelijke
loopbaan (p. 427-438). Een bruikbare 'bibliografi-
sche handreiking' (p. 443-450) en een algemene in-
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