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“En zie, in het jaar 1141 na de menswording

van Gods Zoon, toen ik 42 jaar en 7 maand oud

was, barstte de hemel open in een vurig licht. Ik

zag een zeer grote glans. Sidderend opende mijn

geest zich voor dit hemels gezicht.

Het licht dat in bliksemflitsen naar beneden

kwam, stroomde door mijn hersenen, doorgloeide

mijn hart en borst zoals een vlam die niet brandt,

maar alleen verwarmt, zoals de zon iets waarop zij

haar stralen richt, verwarmt.

En opeens begreep ik de betekenis van de psal-

men, de evangeliën en de overige boeken uit het

Oude en Nieuwe Testament.”  (Scivias, I)

Met deze woorden opent hildegard haar eerste
visioenwerk, de Scivias, wat betekent: Ken de

wegen van de Heer. tijdens haar leven oefent zij
een diepgaande invloed uit op kerkelijke en
wereldlijke gezagsdragers; na haar dood wordt ze
echter vlug vergeten. Negenhonderd jaar later staat
deze vrouw uit de 12e eeuw opnieuw volop in de
belangstelling. het plaatsje Bingen aan de Rijn,
waar ze twee kloosters stichtte, beleefde een uniek
hildegard-jaar in 1998. concerten van hildegards
liederen, seminaries en symposia over haar werk
werden druk bijgewoond. In samenwerking met
Braambos op canvas, KRo en de duitse ARd
werd een driedelig docudrama over deze merk-
waardige vrouw uitgezonden.

hildegard von Bingen werd bekend als abdis,
componiste, profetes, natuurkundige en arts.
Régine Pernoud, de Franse historica, noemt haar
“het geïnspireerde geweten van de 12e eeuw”
omdat zij om raad werd gevraagd door pausen,
koningen en keizers. toch werd hildegard even-
eens gewaardeerd door het gewone volk met wie
zij veel contact had op de vier lange reizen die ze
ondernam om vooral de clerus scherp te bekritise-
ren. Ze predikte in het openbaar, niet alleen in
vrouwen- én mannenkloosters, maar ook in kerken
en op marktpleinen. Vooral in trier en Keulen hield
zij donderpreken gericht tegen priesters die hun

ambten verkochten, in luxe leefden en het niet zo
nauw namen met de zeden. Ze schreef talrijke lie-
deren, een natuurleer en drie lijvige visioenwerken,
waarin zij wijst op de mystieke samenhang van alle
kosmische krachten.

Haar leven

hildegard wordt in 1098 geboren als tiende kind
van een adellijke familie op het landgoed
Bermersheim. Uit dankbaarheid geven haar ouders
haar als “tiende penning” aan een adellijke non,
Jutta von Sponheim. hildegard is dan acht jaar. Ze
blijkt echter toen al eigenaardige beelden te zien.
Ze spreekt over “een groot licht dat mijn ziel deed

beven”. Als ze veertien is, treedt hildegard toe tot
de abdij van disibodenberg, waar ze in een kluis
gaat wonen. Ze krijgt onderricht in de psalmen en
de regel van de heilige Benedictus. Na de dood van
Jutta wordt ze tot abdis gekozen.hoewel ze angstig
is en twijfelt, begint ze haar visioenen op te schrij-
ven met de hulp van haar secretaris Volmar. Als
Bernardus, de abt van clairvaux, haar aanmoedigt,
neemt haar zelfvertrouwen toe. de echte erkenning
komt er als paus eugenius III, in het openbaar
voorleest uit haar werk in trier en haar
“Prophetissa teutonica” noemt. Als hildegard
disibodenberg wil verlaten om een nieuw klooster
te stichten, weigert de abt haar te laten gaan. 

toch verlaat hildegard de abdij disibodenberg
waar ze als kind is ingetreden en ze sticht een
nieuw klooster op de Rupertsberg bij Bingen. Zij
bouwt een scriptorium, waar haar visioenen in
miniaturen worden opgetekend. hier schrijft zij
ook haar belangrijke werken over de samenhang
tussen mens en kosmos, componeert zij muziek en
voert correspondentie met kerkelijke en wereldlijke
autoriteiten. Keizer Barbarossa nodigt haar uit in
zijn paleis van Ingelheim. die eer belet haar niet
hem nadien scherp te bekritiseren omwille van zijn
conflict met de paus. een persoonlijk drama treft
hildegard wanneer haar beste vriendin, Richardis,
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haar verlaat om abdis te worden in een ander
klooster. hildegard gaat viermaal op reis.
Verschillende keren valt ze heftig uit naar de cle-
rus, die ze ervan beschuldigt door een luxueus
leven de weg vrijgemaakt te hebben voor het suc-
ces van de katharen. haar argumenten tegen de
katharen zijn bewaard gebleven in talrijke brie-
ven.(Brief aan dom Philipp en de clerus van
Keulen)

hildegard sticht een tweede klooster in
eibingen, aan de overkant van de Rijn. tweemaal
per week vaart ze er met een bootje naartoe. haar
faam als wonderdoenster groeit als zij Sigewize,
een bezeten vrouw, weet te genezen. Aan haar laat-
ste secretaris, Wibert von Gembloux, vertelt ze
haar leven en beschrijft ze de aard van haar visioe-
nen.Ze geraakt echter in conflict met de kerkelijke
overheid van Mainz. op de gewijde grond van haar
klooster had ze een man begraven die door de over-
heid geëxcommuniceerd was. daar het echter een
misverstand betrof, vertrouwde hildegard op de
goede afloop. de prelaten van Mainz bleven onver-
zettelijk en slechts na moeizaam onderhandelen
werd het interdict dat aan haar klooster was opge-
legd, opgeheven. de strijd had haar uitgeput.
hildegard overlijdt op 17 september 1179 in haar
klooster op de Rupertsberg.

Muziek

Bekendheid verwierf hildegard allereerst met
haar muziek, die haar religieuze ervaring ver-
woordt.

“Deze gezangen worden in het openbaar in de

kerk gezongen. Wie heeft er ooit iets dergelijks van

een vrouw gehoord?” schrijft Wibert von
Gembloux, haar laatste secretaris. “Verklankte
ervaring”, zo noemt Barbara Stühlmeyer haar
gezangen in de genoemde tV-reeks. “Wat
hildegard in haar visioenen zag, zette ze in klank
om.” Gevraagd naar de reden van het succes van
hildegards liederen in onze tijd, antwoordt
Stühlmeyer dat wij die zo naar spirituele ervarin-
gen op zoek zijn, de geestelijke diepte van
hildegards gezangen aanvoelen en er onbewust op
reageren. toch is hildegards muziek verre van een-
voudig om uit te voeren omwille van de grote toon-
omvang. In de tV-reeks zingt het Nederlands
gezelschap cercamon, onder leiding van lida
dekkers, de liederen. dit koor, gespecialiseerd in
middeleeuwse vocale muziek, voerde zes liederen

uit op de plaatsen waar hildegard leefde en werkte:
disibodenberg waar zij als kind intrad, de crypte op
de Rupertsberg waar zich haar kloosterkerk bevond
en de kerk van eibingen waar nu haar schrijn staat. 

Visioenen en miniaturen

hildegards faam als profetes verbreidt zich. Zij
roept op tot bekering. Vooral de clerus moet het
ontgelden. “Gij zijt zoals slangen in hun spelonken.

Het enige wat gij doet is uw verlangens bevredigen

en uzelf vetmesten!” (Brief aan dom Philipp en de
clerus van Keulen)

Als visionaire “schouwt” zij vanaf zeer jonge
leeftijd: “Het licht dat ik zie is niet aan plaats of

aan tijd gebonden. Het is veel, veel helderder dan

het zonlicht. De gestalte in dit licht kan ik nooit

onderscheiden, zoals men ook nooit rechtstreeks in

het zonlicht kan kijken. In dit licht zie ik af en toe,

maar niet vaak, een ander licht, dat mij wordt aan-

geduid als het Levende Licht.” (Brief aan W. von
Gembloux)  de gestalte in dit licht spreekt tot haar:
“Ik ben het verborgen vuur in alles, alles is van Mij

doordrongen. Ik brand in de zon, de maan en de

sterren. Niets dodelijks gaat van mij uit … Ik licht

op in de gewassen en zoals de adem in de mens is,

zo leven de dingen en zullen niet sterven, want Ik

ben hun leven.” (liber divinorum operum, I, 2)
de visioenen van hildegard zoals we die in de

miniaturen kunnen bekijken, doen in hun symboli-
sche kracht denken aan de visioenen van de profe-
ten uit het oude testament. Ze zijn te vinden in drie
werken, de Scivias, liber Vitae Meritorum (het
boek van het verdienstelijk leven) en het liber
divinorum operum (ldo, het boek van de godde-
lijke werken). 

Betekenis van Hildegard voor onze tijd

Wereldbeeld

deze “teutoonse profetes” zoals ze dikwijls
genoemd werd, kan niet begrepen worden buiten de
context van de 12de eeuw. het was de tijd van
Frederik Barbarossa en Bernardus van clairvaux,
de tijd van de kruistochten, de hoofse liefde, een
tijd ook die een ommekeer zou inluiden in de theo-
logie. het oude, symbolisch geordende wereld-
beeld van het Avondland waarin hildegard thuis-
hoorde, wordt in de 13e eeuw langzaam vervangen
door een rationalistisch georiënteerd wereldbeeld
waarin het intellectuele denken geleidelijk meer
gewicht zal krijgen dan de mystieke dimensie van

ActA Med. cAth.  Vol. 78, N° 1 (2009)



31

het christendom. toen de universiteit van Parijs
rond 1150 werd opgericht en thomas van Aquino
de filosofie van Aristoteles in het christendom
introduceerde, ontstond er een klimaat waarin
enerzijds de wetenschap kon bloeien maar ander-
zijds werd de mystiek verdacht gemaakt. Zelfs
eckhart, de grote duitse mysticus van de 13e/14e

eeuw, werd veroordeeld. het hoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat men in deze eeuwen
spreekt over hildegard als een neurotische vrouw
die verdachte visioenen had. 

toch leeft de belangstelling voor hildegard
weer op in onze tijd. een verklaring zou kunnen
zijn dat de eenzijdige beklemtoning van de rede
aan een correctie toe is. hildegards intuïtie, haar
ontvankelijkheid voor het mysterie, haar contact
met het licht spreken van en over een mysterie. In
hildegards werken, in haar liederen, voel je iets
van de ervaringen die hildegard gehad heeft.
Waarschijnlijk heeft de mens vandaag méér dan
bewijzen van het godsbestaan, ervaringen van God
nodig. 

Mens en kosmos

hildegards wereldbeeld is, kort voor de over-
gang naar de scholastiek, nog helemaal ingebed in
een sacraal levensgevoel waar alles met alles
samenhangt. hildegard heeft twee kosmosvisioe-
nen gehad, het 'kosmosei' (Scivias) en de 'kosmos-
mens' (ldo) opvallend is telkens de centrale
plaats van de mens. hildegard ziet de mens als het
hoogtepunt van Gods schepping en zijn verant-
woordelijkheid is dan ook enorm. “Als de mensen

zich misdragen, elkaar haten of oorlog voeren,

heeft dit directe gevolgen in de kosmos: er ontstaan

allerlei rampen, overstromingen en stormen.”

(causa et curae, verder afgekort als cc). 

Maagdelijkheid en geslachtelijkheid

“O sancta viriditas. Gij, heilig groen, werkt in

man en vrouw als ze met elkaar verenigd worden.

Zodra het zaad van de man is uitgestort, neemt het

vrouwelijk bloed het met al zijn verlangen in zich

op en zuigt het naar binnen. Op deze wijze ver-

mengen zich het vrouwelijk bloed en het mannelijk

zaad… De geslachtelijkheid reikt tot in de hoogste

toppen van de geest.” (causa et curae)
hildegard schrijft zonder schroom over het

geslachtelijk leven van de mens. Zij spreekt over

het zaad, de menstruatie, het orgasme, de bevruch-
ting, en de geboorte. dat zij dit zo gedetailleerd
doet, is uniek voor de 12e eeuw. Van de scheiding
tussen lichaam en geest is hier geen sprake. de
geslachtelijke liefde tussen man en vrouw, is een
werk van God. Man en vrouw verwerkelijken zich
aan elkaar. 

het is in dit verband dat hildegards heftige uit-
val naar de katharen moet gezien worden. deze
beweging, die zichzelf “de reinen” noemden, ont-
stond in de steden omdat het zedelijk verval daar
het grootst was. hildegard geeft de clerus de schuld
van het succes van de katharen want “Gij, clerus

zijt zo lui en laks geworden dat gij uw plichten ver-

waarloost en uzelf vetmest”. (Brief aan de clerus
van Keulen)

toch waarschuwt ze speciaal de vrouwen voor
de katharen omdat zij zich “voordoen als wolven in

schapenvacht”. de katharen waren aanhangers van
de oude manicheïstiche leer waarin, als verklaring
van het kwaad in de wereld, er twee goden worden
aangenomen. de goede god die de man en de geest
geschapen heeft, en de kwade, die de vrouw en de
materie gemaakt heeft. de katharen keerden zich
tegen het huwelijk omdat deze instelling de procre-
atie bevorderde. hierdoor werden zielen van de
geestelijke wereld naar de stoffelijke wereld
getrokken, iets wat de katharen met afkeer vervul-
de.

hildegards eenheidsdenken keert zich af van dit
dualistisch godsbeeld. toch is ze ook een van de
weinigen die zich tegen het doden van de katharen
zal keren, zij zegt “Verjaag hen, maar dood hen

niet want ook ketters dragen de gestalte van God in

zich en mogen niet gedood worden.” (Brief aan de
prelaten van Mainz)

Genees- en kruidenleer

lichaam, ziel en geest, vormen voor hildegard
een eenheid. Zij legt er de nadruk op dat haar
genees-en kruidenleer niet los mag gezien worden
van haar religieuze inzichten. haar boodschap gaat
verder dan het toedienen van kruiden. Ze daagt
mensen uit om hun ingesteldheid te veranderen
tegenover God, hun medemens en de natuur.

a) Viriditas 
hildegard definieert nergens het begrip gezond-

heid maar ze geeft wel in beelden van het “levens-
groen” weer wat ze bedoelt. Gezondheid is geen
toestand, geen abstracte waarde op zich, zelfs geen
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lichamelijk, innerlijk of sociaal zich goed-voelen.
hildegard wijst een diepere weg, die van de een-
heid en heelheid tussen lichaam en geest. “De ziel

is de groenende levenskracht van het vlees, omdat

het lichaam door haar groeit” (ldo)

hildegard gebruikt de term 'viriditas' ook voor
de ziel en voor de liefde tussen man en vrouw. “De

ziel is de groenende levenskracht van het vlees,

omdat het lichaam door haar groeit”. (ldo) “O

sancta viriditas. Gij, heilig groen, werkt in man en

vrouw als ze met elkaar verenigd worden. Zodra

het zaad van de man is uitgestort, neemt het vrou-

welijk bloed het met al zijn verlangen in zich op en

zuigt het naar binnen. Op deze wijze vermengen

zich het vrouwelijk bloed en het mannelijk zaad.”

(cc)  en elders: “De geslachtelijkheid reikt tot in

de hoogste toppen van de geest.”

b) creatio
de mens is vooreerst betrokken op zijn

Schepper en staat in verbinding met zijn mede-
mens. hij is er niet voor zichzelf maar hij moet het
scheppingswerk voltooien. dat is zijn goddelijke
opdracht. In die zin is gezondheid een aanhouden-
de creatio (schepping) (cc). Voor hildegard is de
mens een “opus cum creatura”: de mens is er niet
voor zichzelf, maar moet het scheppingswerk vol-
tooien. dit is zijn goddelijke opdracht, zijn gezond-
heid. 

c) Restitutio
Genezen betekent méér dan het genezen van

een lichamelijk defect, het is de mens herstellen in
zijn oorspronkelijke toestand, dat betekent con-
creet dat een mens helemaal 'gezond' wordt, als hij
sterft. eenzelfde inzicht vinden we terug bij de
duitse filosoof J.G. Fichte die, toen hij stierf op 29
januari 1814, sprak: 'Ik heb geen medicijn meer
nodig, ik voel dat ik genezen ben.'

In de “Physica” en “Causa et curae” beschrijft
hildegard de werking van planten, kruiden en ste-
nen, maar ze besluit: “Planten en geneesmiddelen

helpen slechts wanneer God het wil, Christus is de

grote genezer.” 

d) lumen corporis
het 'lumen corporis', het lichaamsvuur ging ver-

loren bij de zondeval, maar bleef onverminderd
branden in de ziel. de ziel bepaalt dus de inhoud
van het lichaam en is de draagster van het lichaam.
Uiteindelijk schiet de mens vanuit zijn natuur te

kort en zal het lichamelijk vuur gedoofd worden op
het moment dat de dood intreedt.

Slottekst

‘de woorden die ik spreek, zijn niet van mezelf,
noch van een ander mens afkomstig, maar ik zeg ze
vanuit mijn vermogen tot zien, dat ik van boven
ontving…

Ik zie niet met mijn lichamelijke ogen maar ik
zie in mijn ziel terwijl mijn lichamelijke ogen open
blijven zodat ik nooit in extase geraak of bewuste-
loos word. Wakend schouw ik, zowel overdag als ’s
nachts.

het licht dat ik zie, is niet aan plaats of aan tijd
gebonden. het is veel, veel lichter dan het zonlicht.
Ik kan niet zeggen hoe hoog of breed het is. Mij is
dit alles geopenbaard als de Schaduw van het
levende licht. Alles wat mijn zien mij leert, hou ik
lange tijd in mijn gedachten vast. Zien, horen en
weten geschiedt bij mij gelijktijdig en in een en het-
zelfde ogenblijk begrijp ik wat ik te weten kom.
Wat ik echter niet zie, dat weet ik niet, want ik ben
slechts in zoverre onderwezen dat ik letters kan
lezen. Wat ik opschrijf heb ik in mijn visioen
gezien en gehoord. Ik voeg daaraan geen dingen
toe die ik niet heb gehoord en ik geef niets anders
weer dan ongekuiste latijnse woorden die ik in
mijn visioen hoor. Want mij wordt in mijn zien niet
geleerd om te schrijven als een filosoof.

de gestalte die ik in dit licht zie, kan ik nooit
onderscheiden, zoals men ook nooit rechtsreeks in
de zon kan kijken. In dit licht zie ik af en toe, maar
niet vaak, een ander licht dat mij wordt aangeduid
als het levende licht. hoe dat precies gebeurt, kan
ik niet zeggen maar zolang ik het zie, verdwijnt alle
treurigheid en angst uit mij zodat ik me voel als een
eenvoudig jong meisje en niet als een oude vrouw.

toch leef ik voortdurend in angst omdat ik geen
enkel vertrouwen heb in mezelf. Ik ken mezelf niet,
niet naar lichaam, noch naar ziel maar al mijn hoop
stel ik op de levende God, ik geef mij aan hem
over.

Ik strek mijn handen uit naar hem opdat hij mij
zou dragen zoals een veertje dat geen enkel gewicht
of kracht van zichzelf heeft, maar alleen lichtjes
wordt voortbewogen door de wind. lichtjes’

ActA Med. cAth.  Vol. 78, N° 1 (2009)



33

Fragmenten uit Briefwechsel, Wibert von
Gembloux, blz. 223 e.v. opgenomen in Hildegard

von Bingen Briefwechsel, nach den ältesten
handschriften übersetzet und nach den Quellen
erläutert von Adelgundis Führkötter oSB, otto
Müller Verlag, Salzburg 1990.

Noot: 
Informatie over de TV-serie “HILDEGARD VON

BINGEN”, Het Braambos in coproductie met

Nederland en Duitsland

het Braambos maakte in coproductie met
Nederland (KRo) en duitsland (ARd, SWF, SdR)
een driedelige serie over hildegards leven en werk.
het betreft een docudrama: een documentaire die
wordt afgewisseld met dramatische scènes uit het
leven van hildegard. enkele duitse specialisten,
dr. Barbara Stühlmeyer (muziek), dr. Anette Müller
(geneeskunde), Prof. elisabeth Gössmann (theolo-
gie), Prof. Franz Staab (geschiedenis), geven toe-
lichting bij hildegards leven.

het geheel bestaat uit drie delen, samenvallend
met de drie belangrijkste perioden van haar leven
en telkens gecentreerd rond een klooster:
disibodenberg, Rupertsberg en eibingen. er werd
gefilmd op historisch interessante locaties met zin
voor “couleur locale”. Zo leidt herr Von Racknitz
ons rond op de disibodenberg, de ruïne waar eens
de imposante abdij stond die hij nu beheert. Jozef
Würth heeft zijn firma van kantoormeubelen
gebouwd op de Rupertsberg waar het eerste
klooster van hildegard stond. eigenhandig groef
hij de kelders uit en ontdekte de crypte waar
hildegard aanvankelijk begraven werd. deze plek
werd in de 17e eeuw verwoest door de Zweden tij-
dens de dertigjarige oorlog en vorige eeuw werden
de ruïnes ervan opgeblazen voor de aanleg van de
spoorlijn Keulen-Mainz.  herr Würth kocht de
ruïne en ontdekte onder de grond zelfs resten van
de waterleiding die hildegard in de 12e eeuw had
laten aanleggen. Van hildegards tweede klooster in
eibingen, aan de overkant van de Rijn, blijft niets
over. het klooster dat nu in eibingen staat, is een
nieuwe stichting van de Praagse benedictinessen.
de nonnen leven er in de geest van hildegard. Zij
houden zich onder meer bezig met de studie van
haar werk.

Voor de dramatische fragmenten werd er
gedraaid op plaatsen die de tijdsgeest van de 12e

eeuw oproepen. Zo werden opnamen gemaakt in
het klooster van eberbach, waar “In naam van de
roos” (Umberto eco) werd gefilmd. de technische
ploeg die in de eeuwenoude gebouwen een profes-
sionele sfeervolle belichting creëerde, zorgde voor
onvergetelijke beelden. hildegards conflict met de
abt en haar uitval naar de katharen bijvoorbeeld,
zijn hoogtepunten.

het Schulensmeer in lummen zorgde voor een
“authentiek” Rijnlandschap en een achtjarig meis-
je, Raïssa, wordt als de kleine hildegard  van
negenhonderd jaar geleden opnieuw naar een kluis
geleid. Zo moet het er ongeveer hebben uitgezien.

de film begint met een geliefkoosd beeld van
hildegard: “De mens die omhoog blikt tot God,

kijkt zoals de adelaar in de zon.” de adelaar als
symbool van de spirituele mens die eenzaam maar
op grote hoogte vliegt, wordt een leitmotiv in de
film. een ander is het veertje in de wind. “Ik vind

in mezelf geen enkel houvast voor welk vermogen

dan ook. Ik strek mijn handen uit naar God opdat

ik door Hem gedragen zou worden als een veertje,

dat, zonder gewicht en meewaaiend op de krachten

van de wind, door Hem wordt bewaard.” (Brief aan
W. von Gembloux)

het docudrama over het leven van hildegard von
Bingen is nog te verkrijgen bij het Braambos op dvd tegen
15 € voor de drie delen. Te bestellen via www.braambos.be
(klik onder Tv, hildegard von Bingen) of bel naar 016/ 77
29 92

CD van de uitzending uitgevoerd door het koor
“Cercamon” te bestellen bij:

Greetje de Koomen, th. de Bockweg 11, Nl-6871 eG
Renkum. tel. 00-31-31 7313170
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op 24 - 26 oktober 2008 te Gent
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