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ZANG OP HET BEGIJNHOF

Ult ike IIasrherBurger +

it ja.rÍ bestaat de Bcgijnhofschola in Breda l5 jaar. Wckclijks zingcn in dit
eerbiedwaardigc oord rond de ti0n uouwcn gregorimns onder leitling van Zr.

Marie-Louise Egbcrs. Maar - hoe zat drt irr dc middeleeuwen? Werd er ook
ten op hct bcgijnhof gezongen ? En misschien ook gtcgorirans? In vcrband

nlct het deldc luslrumlèest van dc huidigc Begi.jnhol,schola werd mij gevraagd om deze

Ymgcn cens ra te gaan.

Om hct meteen vooraf le zeggen: ovcl zingcnde begijncn is nagenoeg licls bekend. Ik
kan daarom ook geen sluilcnd beeld geven vtn hct muzilialc lcvcn van dczc scmircligicu-
zen. Toch kwam bij diepcr graven een aantal documcnten naill boven, dic tenminstc cctt

kleine indruk kunnen gcvcn val zang op het bcgijnhof. Dczc wil ik mct u als lezcÍ cn

begijnhof-zmgeres delen.

iets over de geschiedenis van de begijnen
De begijncn warcn vrouwen die wcl in cen gemeenschap leefden, mlar in tcgenstelling
tot kloosterzuste$ nict door geloÍlen een heel lcvcn aat dezc Icvensvottn gebonden wr-
ren. Zij kondcn altijd weer terugkcrcn nau 'de weleld'. Daarom wordcn zij ook tot dc

semireligiosi gcrckend, net rls dc Brocdcrs en Zusters vrrr het Gemclc Lcvcn.
De begijncn kenden verschillcndc vonnen vrn huisvcsting. In het oosten van de Ltge
Landen lccÍïen zij in bcgijnhuizen bij elkaar, in hct westen in begijnhoven, waar icdcrc

begijn een cigcn huisje bczrl. Dailrnaast bestonden ook convenlen. gemeenschapshuizcn

op bcgijnhoven, dic bedoeld wAÍen voor vrouwen die hun proeftijd doorlicpcn cn vool
mindcr rijke begijnen.
Begijnhovcn wuen omheind door een muur mel cen poort, dic overdag open stond, zodilt
icdcrcen het begijnhof kur betreden. Bcgijncn stonden finiutciecl gczicn op zich zclf. In
tegenstclling tot kloostclzustcrs moesten zij zclf ran de kosl komen en hun huisje zelf
financicrcn. Rijke begijncn hftfden niet le wcrkcn en hadden vaak eigcn personeel.

Dc bcgijnhoven warcn zelfstflrdige instcllingcn. Zij kendcn slatutcn dic nagclccfd dicnden

te worder. Hct bestuur vrn ccn bcgijnhof bestond uil de malcr of meesteres (op somrnigc

hoven kon dat ook mccr dan een persoon zijn) die terzi.jdc wcrd gcstaan door cen

'ondermeestcrsc', ondersteund door een 'raad van oudsten ende vroetsen .ioncvrouwcn'.
Etk begijnhof had bovendicn ccn eigen reclor. Dczc 'diendc dc mis op tc dragcr, prcken

tc houden. de biecht af te nemen cn dc communie uit te reikcn'.

Ulrikc Hascher-Burger studeerde musicologie, codicologie en middeleeuwse geschiede

nis in Tiibingcn en Bazel. Momenteel bereidL zij een procfschlift voor over eelt nuziek-
handschrift uit de Modernc Devotie. Zij publiceert op het gebied van de rniddeleeuwse

muziek cn geeft reSelmalig lezingen.
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Dc begijnenbeweging in Nederland kendc lwee golven. De eerslc golI maakte deel uit víxr
de algcmene religieuze vrouwcnbeweging die vtnaf de 12c ccuw is gcdocumentccril. ln de
Lage Landen zijn begijncn v:uraf hct cinde van de l2c ccuw bekend.r
Dc eerste golf duurdc tot het bcgin van dc l4e ecuw. In tte jarcn l31l en l312 vond hel
concilic van Viernc onder paus Clemcns V plaals. Als gevolg hiervan krcgen dc begij_
nen het moeilijk. Al in dc 13e eeuw was het yoor menigccn ccr doom in het oog dat bc_
Siinen - in yergelijking met kloosterzustcrs - een vcel vrijer levcn leidden. Zij konden al_
tijd het begijnhof verlatcn, zii kcnden gecn geloften, alleen voornemcns, zij wrren thco-
logisch geïnteresscerd - en van sommige begijncn wls zelfs bckend dlt zij preektcn. Drt
was allemaal zcer verdacht. Daarorn probeerde men hct wijc lcven van bcgijnen aan ban_
den te leggen. Via het decrcct C{rt de quibusclunt mulierlrÍ.r wcrd de begijnenbcweging
vcrboden. tenzij de begijncn zich
bekwaamdcn bt een teruggelrok-
ken levcn. Als gcvolg hiervan
werden dc begijnen cnkele jalcn
overal vervolgd. P:rs valaf onge-
vecr 1325 verkrcgen zil langzaarn
aan wecr hun oude rechten. hoe-
wcl de gevolgcn van hct concilic
nog lang te mcrken wffen.
Vanaf dc tweede hclft van dc l4e
eeuw sprckcn wij van de lwccde
golf van dc begijncnbeweging.
Tot in dc eerste hclft van de 15e

eeuw werden ct weer nicuwe be-
gijneninstcllingen gcsricht. In de
l6e ceuw raakÍcn yeel bcsiin-
hovcn in verval, alleen ccn paiu
warcn krachtig genocg om dc
reformalic te overlcvcn.
Dc lweede golf van dc begijncn-
bcweging werd duidclijk bcïn-
vlocd door dc Modernc Devotic.
Daf is onder andcre te zien aan de
geschiedenis van sommige begij-
nenhuizen. Zij verandcrden vaak
in huizen Yoor zusters van het
Gemene Levcn of tertiarissen-
huizen. en soms zclfs in
Wirdcsheimer vrouwenkloostcrs.2
De begijnhoven in het westen
echlcr bleven lrouw aan hun
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Begijn met falie, ccn afbeelding op een l3de ccuwse
grafsteen in Parijs.
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oorspronkclijke vorm vln samcrlcvcn. De institulionelc vcrschillcn tussen cen

bcgijnhof en ccn zusterhuis zullen wel ccn lc grole ltlcmmcring hcbbcn gcvormd voor'

eer oycrgang naar een zusterhuis oI cen nonnenklooslcr.

de overlevering van b egi.jnen ha ndsc h rifÍen
Dc meeste hiurdschriftcn uit het bezit van bcgijncn stammcn uit de l5e er l6e eeuw. Zi.i

datercn dus pas uit dc twccde golf van de begijncnbewcging. Deze boeken zijn groten-

deels door rndere mensen geschrcvcn en kwamen op cen later momellt in hct bezit van

een bcgijn. Bijna alle bockcn zijn in het Middclncderlands geschreven. Latijnse boeken

zijn cen uitzondcring. Dat is niet yerbazingwekliend wannecr mcn bcdcnkt dat begijnen
gccn onderwijs in het Latijn kregcn, zoals vrouwen in het ztlgemeen veel minder geletterd

waren dan murnen. Zij bczaten getÍdenboekcn, vertalingcn van bi.jbelsc bockcn in dc

volkstaal en bockjes met meditaticocfeningen.

Muziekhandschriften uit begijncnbczit zi.jn tot nu toc onbekend. Ook dat is waarschijn-
lijk cen kwestic van opleiding: om een muziekhandschdft mct notatic lc kunnen schdj-
ven moct jc gcleerd hebben, notcn te schrijvcn. In dc middeleeuwen is dat bij vrouwcn

atteen pcr uitzondering mogclijk geweest (b.v. bij sommige cisterciènzerinnen). Bcgij-
ncn hadden - in lcgcnstelling tot koozustcrs - geen oplcidingsprogramma voor de koor-

diensl. Zij hoefden gecn Latijn en geen zang tc lcren. Toch zijn er ook in handschriften

uit begijnenbczit cnkele sporcn van muzick te vinden, die ik hicrna wil voorstcllen.

begi.jnen en muziek

liturgische ntu:iek
Begijnhuizcn wlren aangeslotcn bij de plaatselijkc parochie. Veel begijnhoven daarente-

gen hadden een cigcn kcrk of kapel. Daardoor probecrdcn zij zo aulonoom mogelijk te

zijn, zo min mogclijk afhankelijk van dc plaatselijkc parochickcrk. In dc zcll.standigheid

van dcze kapellen was nogal verschil. Er bcstonden - in dc lcrmcn van F. Koorn - be-
gijnhoven met 'zclfstandige autonomic', dat wil zeggcn met ccn cigcn parochiekerk en

een eigcn pastoor. Daarnaast l)estonden bcgijnhoven mcl 'beperkte autonomie', zii vcr-
kregen ccn vcrgunning lot bouw van een kapel of kerk, maal julidisch gezien hoordcn

dezc begijnen net zo:rls de begijnhuizen nog steeds bij de stadsparochic.

Hoewel de begijnhoven een eigcn, soms zelfs vollcdig autonome kerk bezaten, is ondui-

dclijk of aan dczc kerken een koor vcrbonden was. Van een cantrix, zoals in vlouwen-
ktoostcrs, is niets bekend. Ook een koor wordt niet genoemd. Toch is cr cen hurdschrili
oycrgeleverd. dat is opgedrugcn aan 'het koor van hct Anlwerys bcgijnhol'.3 Dil bcgrjn-

hof moct wel degelijk ccn koor ter bcschikking hcbben gehad. Maar bestond het uit be-

gijncn? Wie zong cr alders'/
Toch moct cr liturgischc muziek hebbcn geklonken, want er zijn verschillendc aanwij-

zingcn voor zang ook op andcre begiinhoven. Zo ondernamen de begijnen van het

bcgiinhof in Delti vcrschillende pogirrgen om hct aantal gczongcn misscn per jau uit te

breiden. Van hct St. Agnicten-begijnhof in Leiden zijn processies op hel bcgijnhof
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bekcnd.

Van een aantal begijrhovcn hebbcn wij ccn
redclijk duidcliik bccld van de alsemenc
geestelijke en liturgischc verplichtingen.
Dc begijncn van hct 'Ronde begi.jnhof in
Amslerdam "moesten om vijf uur opslaan,
's winters om zes uur, en ecn uur later naar
de mis gaan. Vcrdcr waren ze verplicht dage-
lijks de Onzc-Lieve-Vrouwe-getijclen cn de
zeven psalmel te lezcn, 's middags om-
strceks drie uur naill de vesplr te gaan, elr 's
avonds voor het naar bed gaan cen half uur
stilte lc houden. Hierbij kwamen dan nog de
Zon- cn Ieestdagen met cxtra plcchtighcden.
Bovcndien was de Vrijdlgavond gewijd aan
het hcrdcnken der doodcn."a In Amstcrdam
bestonden dus twee gcmeenschappelijke
kerkdiensten per dag: de mis en de vespers.
De overigc getijdcn rverdcn privé gchoudcn.
Ook de begijnen in Hrarlem vierdcn de lilur-
gic gedeeltclijk gemcenschappelijk:
"Uit gegcvens van kofl na de rcformatie
bhjkt dat alle begijnen, zowel in Haarlem
als in Amsterdam, dagelijks dc getijden yar
Onzc-Lieve-Vrouw lazer, vermoedelijk
gemeenschappelijk in de kcrk. Hicmaast las
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men nog andere getijden en gcbeden. Een arntal hicrvan rvcrd in Haarlem alleen in
bepaalde conventcn gelezcn. in Amsterdam lazcn de bcwoonstcrs van een huis samen
bepaaldc gebedcn en gelijden."

Ecn handschrift uit de late 16c cerrw laat zien wat er op het Amsterditmsc begijnhof tij_
dens de vespers wcrd gezongen. Zoals hct ex-libris vermcldt, gaat het om ecn ,Aenwijser

om tc vinden die Antiffens der vespcren var den sondrgen ende principale heylige dítgen
des ia,crs naet Roems gebruijck voor die bcgijntgcns opt ronde bcgrjnhof tot Amster_
dam'.5 Dcze 'aenwijser' noteeÍ cveneens de .Versikelen 

ácr vcspcren v-oor. die Sonilacqcn
cn feestdacgen vant ghehecle iaer.'
Wie de 'acnwijscr' heeft geschreven is volstrekt onduidelijk. Ook weten wij nict of dczc
op hcf begijnhof is ontstatn of buiten hct begijnhof in opdracht werd gcmaakl. Zoals de
litel vermcldt gaat het om een ovcrzicht van de gczangen, geen volledig Vespcrale. Dc
beginrcgels van antifonen en responsories zijn zonder muziek'otatic in kolornmcn ondcr
clkaar vcrmeld. Toch is aan te nemen dat deze anlifonen gezongen werclcn. Maar door
wic? Door dc begijnen zell-l O[ door de rector of pastoor van de kerk? De titcl vermcldt
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immers dat hct boek bcstcmd was "vocr de bcgijnlgcns".

deyote lietleren
In religieuzc kringen wcrd niet allccn lijdens dc liturgische gcbedstijderr gczongel, naar
ook bij de privó- devotic.6 ln de latc Middeleeuwen nam, ondcr invloed van dc Modernc
Devotie, dc pe[soonlijke religicuze medilalic ook in lekcnkingcn sterk toc. Hieryoor
wcrdcn getijdcnboeken gcbruikt en dcvolc gczí gen. Vccl duidtcropdnÍ.in het kadcr viur
deze privó-dcvotie nict rlleen gclczcn werd rnaar ook gezongcn. Uil klingen yrn de Mo_
dernc Devotie hcbbcn wij hicr een aanlal bcrichten oyer. HandschriÍïen uit het bezit van
begijnen duiden evenccns op dit fcnomeen. Er is uit bcgijnenkringen ccn gÍoot aantal gc-
lijdcnboeken in dc volkstaal overgelevcrd, maar ook bockjes mct mcdilatics. In dcze
boekjcs stmn hier en daar enkelc licdcren, zowel in hct Latijn lls in dc volkstaal. Deze
handschriften vcrmcld ik aan hct eindc van dit atikel in ecn appendix. Onduidelrlk is. of
de licdcren in dezc begijnenhandschriften met of zonder muzieknotati(r zijn,7 maar hct
zijn gczangen die in andere bronnen met notrtic stiian en \vailtvrn dus aangenomen kan
worden dat zij ook daadwcrkclijk gezongen werden.

Een belangrijke []ron voor devolc liederen bij bcgijncn dic ik hier cven wil voor.stellcn.
is hct al eerdcr genoemdc hrndschrift voor het koor van hel Antwerpcr begijnhols. Dit
handschrift beyat o.a. Die ghaestelicke (lod) tusschen Jhesun Christunt ende die
ntyrttende :iele (f.217-255). Voorin hct handschriÍï is de doclstelling van her boekje
vermcld Inet een vcrwijzilg nar de muzikale uitvoering: 'Dit is die ghccstelickc mcloclie
lusschcn ihesum chrislum cndc de ninncnde ziele. ghesct op noctkins van weerliftcn lie-
dekijns, orn dat mcn die werlilc woden frvcreldlijke tekst] sal mogher verghceten, wart
daer niet dan ydclhcit in ghclcghen cn cs. Ende dicwilc zijn zij cen groot hindcr dcs
ghccstcliken levcns...'lo
Hoewel hct boekje voor het begijnhof zelf nict van notÍilic is yoorzien, is dit mcditatic_
handschrill in een andere bron volledig mct muzieknotatic overgcleverdrr. De gleesre-
licke ntelodl bcslaat uit twcc boekjes waaNan in hct Hargse hrndschrift alleen hct eerstc
is ovcrgenomcn.l2 Het bevat censtemmige liederen in het Mirldclnederlands, elk voorzien
van ccn prosa-inlciding zondcr muziek. Zij volgen de indcling van de wcck met dagclijks
een medilatie. Ook al bevat het handschrift uit Dcn Haitg gccn muzieknotatic, daarom is
niet uitgeslotcn dat ook dc begijnen dc Gheestelijke melody hcbbcn gczongen. Dc melo-
dieën bcstaar immers uit wereldlijke liedjes dic tocn rlgcmecn bekend waren.

con truf(t c í en vut y'e re I d I ijke I i ed e re u

De beroemdslc bcgijn uit de Lagc Larden, Hadcwijch ( 13e ceuw), lict ons o.a. Strofische
Gcdichten na. AI sinds juen houdcn verschillendc ondcrzoekers zich mcl de vraeg bczig
of deze gcdichten (:x)k gezongcn werden. Louis Grijp hcett ecn poging gedaan om de me-
lodicdn van deze gedichtcn, die zonder r)olatie zijn overgelcverd, te rcconstrueren.i3 Grijp
gaat cNan uit dat Hadcwijchs gedichlcn op contrafacluur ber.usten, een technick die
vooral in minder gelctlcrdc kingen cn voor gezangen in dc vollisiaal werd tocgcpast.
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Dmrbij wcrden op bekende, mcestal werekllijke melodieën nieuwe, vark gecstelijkc
lekstcn geschrcven.ra Het prcrédé was vooral gelicfd in vrouwenkdngen var de Modcrne
Devotic. Met bchulp van deze lechnick werdcn nieuwc rcligicuze tcksten op lrkcnde wc_
reldlijke mclodieër gezongcn. Daardoor kon ccn muzieknotatie achterwcge blijven.
mccslal werd met ecn wijsranduiding volstran. ook de begijnen hebbcn, zoals 11e c,/rees-
telijke nlelod)- dridclijk maakt, terminstc cen deel als conlralact gezongen.

slot
Muzick op het begijnhof bcstaat dus niet pas in dc 20e eeuw in dc vonn var wckelijkse
repetities yan de bcgijnhofschola in Breda. Ook in de middeleeuwen wcrd op begijnhoven
gezongen. Dc schaarse bronncn laten zien dat dat in &ie vomen gcbeurdc: als liturgischc
zang, als zelfslandige Latijnse devote zang cn in de vorm van contrafacten yan wcreld_
lijkc liederen in de volkst:al.
Toch lijkt mU het woord bcgijnholschola ccn rnodern begrip dat in dezc vomr in de miii,
deleeuwcn Iriet bcstaan zd hebben. Dc institutionele voorwiiarden waren niet gcschikl
voor ccn eigcn schola. Er rvas immcrs geen cantrix cn de begijnen waren geen koorzus-
ters. Zij mocsten de kost vcrdienen en kondcn derhalve maar twec keer per drg gezamen_
lijk vieren. De bclangrijkste muzikale aoivilcit zal wel in dc pdvó devorie hcbben bc_
staan - en dic was vaali genoeg niet gregoriams, maar gebaseercl op wereldlijke liedjes.
Het is tc hopen dat er op een gcgeven momcnt meer bronnen tevoorschijn komei over
hel muzieklcven van de begijnen zodat wij ccn schcrper beeld kunnen kdjgen. i

BRONNEN EN LITERATUUR:

Handschriften uit begijnenbezit mct verwijzingen naar muzick:

Begíjnhof Antsterdan:
HS Brussel KB IV 12, 15e eeuw: Salvc sancta parens, 1.214-226.
HS Rotterdam GB 96 G 12, ca. 1415-1430: Salve sancta parens; Salve misericordia Maria, Au
rora fulgens.
HS Nijmcgen, U8,102 (laat 16e eeuw): Aenwijscr om te vinden die Antiffens der vcsperen van
den sondagen endc principale heylige dagen des iaers ...

Begíjnhof Antwerpen:
HS 's Gravenhage KB 75 H 42, 1473: ,,... dat het hs. door Mertynken van Corsellcs geschon-
ken werd aan 'dcn coor van bagaynhof lantwerpen' ,,.8e\al Die gheestelicke n1e[od\ tusschen
Jhesunr Christunt ende tlie nlwrcnde ziel (f. 211-255).

Groot begijnhof H aarlen :
Hs. Deventcr SAB I 6,1 (10 V t), ca. 1375-1425, f. 178 188: Ceesrelijk lied Och sat die edet
ziele.

Begijnhof Tongeren:
Luik, UB, Wittcrt 37, 15c ceuw, fol. l15 l40v: Anlifonen en gcbeden van St. Calherina. S.
DoÍothca etc
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Voor dil artikel werd gebruik gcmaakt vall:
F. KOORN, Begijnlwen in llollantl cn Zeelarul gedurende dc nidtlelccuycn, (Asscn 1981),
F. KOORN, 'Ongebonden vroLrwen'. Overeenkonlstcn cn vcrschillen tussen begijlten cn zus-
ters des Gcrrrenen Levens, in: Ons Geestelijk Erf 59 (1985),pp 393 402,
K. STOOKER cn Th. VERBEIJ: Collecties op ortle. Middelnederlarttlse hantlsclu iftcn uit kloos
tus en senti tclígíeuze genrcensclnppen in dc Nadarland en, 2 dln, (Lcuven 1997). Hicr is van
belang dcel II: Repertoriunr: Begijncn.

NOTEN:

1 . A. MENS: Oorsprong en betekenis rdn tle Netlolandse Begijnen cn Begardenbex cgíng.
Vcrgclijkcnde studie: XIIde Xllldc ccuw (Antwerpcn 1947), p.403.

2. Zie de Bibliotcca Neerlandica Manuscipta (BNM) in dc UB Leiden (onlile re raadplcgcn:
http:l4bs.lcidcnuniv.nl), tÍefwoord bcgijncn. Hicr is dc geschiedcnis veu een helc rceks
begijnhoven tc zicn.

3. Het gaat om hct cxlibris ven HS 's Gravcnhagc, KB, 75 H 42, uir her jaaÍ 1473, dar "...
door Mertynkcn van Corselles geschonkcn wcrd aan r/r,n coor run bagaynltof
tantverpei'. Hclaas is het exlibris, zoals Stookcr cn Verbey aangcven, veÍninkt cn niet
<iuidelijk meer leesbaar.

4. LH. varr EEGF{EN, Yro,x'el,( loosters en begiJnhaf in AmsÍetddnt yan de lle Íot het cind
. rl,' 15c../rr'. D..s. Arrrsterdanr(l'1ll'.S. J0.r. Nijrn.gcn. Univ.rsiteit.brhlrothcck. lr.402. geJeelte znndcr lUlièring.o Vgl. U. HASCHER BURGER, 'Zwischen Apokalypse und Hohemlitd: Braurmystik in

Cesángen eus der Dcvotio Moderna', in: Ons Geestetijk Ërf '72 (1998), pp. 2,16,261.
7. Een groot probleem voor nusicologen is dat er in handschriftenrepeÍtoria vaek

duidelijk is aangegeven oI dc verntelde liedere;r' al dan nict trtet nuzieknotatie
opgeschreven. DaL geldt ook voor het zorgvuldig samengesteldc rel)eÍtoriurn
Stookcr cn Vcrbeij.
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