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Inleiding 
 

Heu malum inrecuperabile! Castitatis virtutem lapsa quidem virgo consequi poterit, sed quod virgo 

fuit, ultra non reparabit. Sta super custodiam tuam, virgo, carne et spiritu, porta “splendens 

margaritum in fictili vase tuo” (2 Kor. 4:7) , quia si thesaurum istum inter geminos hostes custodis, 

perditum non invenis.1  

 

Wat een onherstelbaar verlies! De maagdelijkheid, de dubbele deugd van het vlees en de geest, is het hoogste 

goed voor vrouwelijke kloosterlingen. Ze wordt hier metaforisch voorgesteld als een schitterende parel, 

bewaard in een breekbaar vat. Het citaat waarschuwt voor het onomkeerbare verlies van de maagdelijkheid. 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit het Speculum virginum en geeft onmiddellijk de essentie ervan weer. Het 

Speculum virginum ofwel de Maagdenspiegel is een didactisch-moraliserend handboek dat in niet minder dan 

twaalf boeken demonstreert hoe een hoogmiddeleeuwse non binnen de kloostermuren hoort te leven. De 

auteur spreekt zijn publiek niet rechtstreeks aan, maar hanteert een fictieve dialoog tussen de spirituele 

leermeester Peregrinus en zijn leerlinge, een non genaamd Theodora. De nonnen kunnen zich met Theodora 

identificeren en zo de leefregels opvolgen, zoals Peregrinus die aan Theodora presenteert. De titel ‘Speculum 

virginum’ verraadt al dat de maagdelijkheid in de tekst centraal staat. Het vormt een van de fundamenten van 

het vrouwelijk kloosterwezen en Theodora – en bij uitbreiding alle nonnen aan wie het Speculum virginum 

zich richt – wordt dan ook veelzeggend aangeduid als virgo oftewel een maagd. Naast de maagdelijkheid komen 

een groot aantal andere zaken van het monastiek leven aan bod. Peregrinus wijst Theodora op de verschillende 

deugden en de zonden, de rechten en de plichten van het maagdelijk leven. Met de woorden Attende, Theodora 

maant hij haar aan constant waakzaam te zijn voor de kwade krachten, die haar ideale maagdelijke levenswijze 

bedreigen.2  

 

Het Speculum virginum blijft tot op vandaag heel wat vragen oproepen. Een formele aanduiding van zowel 

auteur als datering ontbreekt. Onderzoek op basis van de manuscripten wijst uit dat het Speculum virginum 

uit de eerste helft van de 12de eeuw stamt, over een exacte datering blijft onder academici discussie. Over het 

                                                      
1 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, ed. en vert. Jutta Seyfarth (New York: Herder, 2001), Lib. V, 422.; Vert. Seyfarth, 

423: Was für ein unwiederbringlicher Verlust! Eine Jungfrau, die gefallen ist, wird zwar die Tugend der Enthaltsamkeit 

wieder erreichen können, aber daβ sie Jungfrau war, das wird sie in Zukunft nicht wiederherstellen. Bleib auf deienm 

Wachposten, Jungfrau, im Fleisch und im Geist, trage “die strahlende Perle in deinem zebrechlichen Gefäβ” (vgl. 2 Kor. 

4:7), weil du sie nicht mehr findest, wenn sie verloren ist, zumal du diesen Schatz zwischen doppelten Feinden hütest.  
2 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 130.  
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auteurschap heerst nog meer onenigheid in het academisch veld. Konrad van Hirsau wordt veelal aangeduid 

als auteur, maar definitief uitsluitsel voor deze these blijft voorlopig uit.3 Over de context waarin de tekst 

ontstaan is en met welke reden het Speculum virginum geschreven is, bestaat heel wat meer consensus. De 

tekst situeert zich binnen de context van de cura monialium, letterlijk de zorg voor monialen. Het uitzicht van 

het monastieke landschap onderging in de hoge middeleeuwen een grondige transformatie ten gevolge van de 

grootschalige religieuze en monastieke hervormingen, die hun hoogtepunt kenden tussen 1040 en 1160. De 

betekenis van gender in het kloosterwezen veranderde en de invulling van het leven voor monniken en nonnen 

kende sindsdien belangrijke onderlinge verschillen.  Het traditionele monastieke landschap heeft met andere 

woorden grote veranderingen ondergaan en het Speculum virginum speelde een belangrijke rol in de 

identiteitsvorming van hoogmiddeleeuwse monialen. Als alternatief voor de regel van Benedictus, die louter 

aan mannen gericht was, maakt het Speculum virginum aan de hand van allerlei leefregels – de een al wat 

concreter dan de ander – duidelijk hoe monastieke vrouwen op een correcte en vrome manier in deze 

hervormde monastieke cultuur hun plaats krijgen.4 

 

De grote betekenis van het Speculum virginum wordt ook weerspiegeld door de wijde verspreiding van de 

tekst. Vandaag hebben academici kennis over het bestaan van ten minste 35 Latijnse en 29 volkstalige 

handschriften, waarvan een aanzienlijk deel uit de 12de en begin 13de eeuw dateert. Dit bewijst dat het Speculum 

virginum onmiddellijk na haar ontstaan een grote populariteit kende. Daarnaast bemerkt Jutta Seyfarth dat de 

tekst een grote heropleving kende in de 15de eeuw in de context van de Moderne Devotie. Hierbij ontstonden 

vooral de volkstalige versies van de tekst in het Middelnederlands, Ripuarisch en Nederduits. Het geografisch 

zwaartepunt van de overgebleven handschriften ligt voornamelijk in het Midden-Rijnland, maar ook in het 

huidige Nederland, Frankrijk, Spanje en zelfs Zweden zijn exemplaren in mannen- en vrouwenkloosters van 

verschillende monastieke ordes teruggevonden. Sommige manuscripten bevatten de twaalf boeken, andere 

zijn slechts fragmentarisch bewaard en enkele handschriften zijn verdwenen.5 De verspreiding in mannen- en 

vrouwenkloosters weerspiegelt de dubbele functie van het Speculum virginum binnen de context van de cura 

monialium. Enerzijds richt de tekst zich tot vrouwen om hun een spiritueel voorbeeld te geven, anderzijds is 

het Speculum virginum evenzeer een instructiemodel voor de mannelijke spirituele leermeesters om te tonen 

                                                      
3 Voor een uitgebreid overzicht van de academische discussie verwijs ik alvast naar paragraaf 3.1.1 Auteur en 3.1.2 Tijd en 

plaats van ontstaan in hoofdstuk 3 van deze scriptie.  
4 Constant J. Mews, “Introduction,” in Listen Daughter. The Speculum Virginum and the Formation of Religious Women 

in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New York: Palgrave, 2001), 1-2.  
5 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 11-12.  
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hoe ze aan de vrouwen spirituele zorg en begeleiding moeten bieden.6 Een paar auteurs wijzen eveneens op de 

mogelijkheid dat mannen de tekst voor hun eigen spirituele vorming lazen.7 Het Speculum virginum heeft met 

andere woorden in verschillende contexten, gedurende verschillende eeuwen een prominente rol gespeeld in 

het middeleeuwse monastieke leven en Constant J. Mews wijst terecht op het grote belang van deze tekst voor 

de beeldvorming van het spirituele leven van de hoge en late middeleeuwen.8  

 

Ondanks het grote belang van het Speculum virginum en de rijkdom van deze bron voor het historische, 

kunsthistorische, literaire en musicologische onderzoek, bleef de academische belangstelling relatief beperkt. 

Mews wijt dit voornamelijk aan het lange uitblijven van een editie van de tekst, die pas in 1990 uitgebracht 

werd door Jutta Seyfarth.9 De uitgave maakte het onderzoek naar het Speculum virginum heel wat 

toegankelijker en sindsdien is het aantal academische bijdragen effectief gestegen. Een status quaestionis in 

het eerste hoofdstuk van deze scriptie toont aan dat het Speculum virginum vanuit heel diverse invalshoeken 

benaderd kan worden (cf. 1.2 Het Speculum virginum als onderzoeksobject: een status quaestionis). Het 

Speculum virginum verschaft ons niet alleen inzichten in de gangbare iconografische tradities, de theologische 

opvattingen, de monastieke geloofsbeleving of het gewenste gedrag van middeleeuwse monialen, maar biedt 

evenzeer een kijk op de manier waarop mannen en vrouwen hun identiteit vormgeven in het hervormde 

monastieke landschap, welke relatie tussen monastieke mannen en vrouwen bestaat binnen de cura monialium 

en de betekenis van het concept gender in de hoogmiddeleeuwse monastieke context.  

 

Deze masterscriptie wil vooral dit laatste element verder uitdiepen. Het Speculum virginum biedt voor de 

genderhistoriografie een zeer waardevolle bron. Een paar zeldzame studies van Janice Pinder en Barbara 

Newman, die het Speculum virginum expliciet vanuit genderperspectief bestuderen, laten dit ook zien. In 

essentie onderzoekt gendergeschiedenis wat het betekent om man of vrouw te zijn, in het heden en het 

                                                      
6 Julie Hotchin, “Female Religious Life and the Cura Monialium in Hirsau Monasticism, 1080 to 1150,” in Listen, Daughter. 

The Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New York: 

Palgrave, 2001), 59-83. 
7 Janice M. Pinder, “The Cloister and the Garden: Gendered Images of Religious Life from the Twelfth and Thirteenth 

Centuries,” in Listen, Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, ed. 

Constant J. Mews (New York: Palgrave, 2001), 159-79.; Barbara Newman, “Flaws in the Golden Bowl: Gender and Spiritual 

Formation in the Twelfth Century,” Tradition 45 (1989/90): 111-46. (Herdrukt in haar bundel: From Virile Women to 

Woman Christ (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1995), 19-45.) 
8 Mews, “Introduction,” 1. 
9 Mews, “Introduction,” 2-3.; Speculum virginum. (Corpus Christianorum. Continuatio Medieaevalis 5), ed. Jutta Seyfarth 

(Turnhout: Brepols, 1990). 
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verleden, waarbij gender als een sociale constructie beschouwd wordt, die anders ingevuld kan worden 

naargelang tijd, plaats en cultuur. Tot op heden blijft er heel wat onduidelijkheid en discussie bestaan over de 

precieze invulling van het middeleeuwse concept gender, zoals hoofdstuk 2 meer in detail laat zien (cf. 2.3.2 

Middeleeuwse gendergeschiedenis: overzicht van de huidige inzichten). In dit onderzoek wil ik vanuit de casus 

van het Speculum virginum een bijdrage leveren aan dit debat. Ik ga met andere woorden op zoek naar 

antwoorden op de vragen: Welk beeld geeft de auteur in het Speculum virginum van het monastieke gender? 

Vertoont het Speculum virginum een coherent concept van gender? Wat zijn de belangrijkste kenmerken 

hiervan? Hoe verhouden mannen en vrouwen zich tot elkaar en in welke mate is er sprake van 

genderongelijkheid? Op welke manier plaatst de auteur zich met deze opvattingen in het bredere literaire 

corpus van de hoogmiddeleeuwse monastieke cultuur?  

 

In deze studie tracht ik de complexiteit van het concept gender voortdurend indachtig te zijn. Het is onmogelijk 

te spreken over dé middeleeuwse man of dé middeleeuwse vrouw als een uniforme categorie en evenmin 

bestaat hét concept van gender. Gender is een uiterst complex gegeven en de middeleeuwse conceptualisering 

van gender is niet eenvoudig te vatten als één overkoepelend concept dat zomaar in elke context van kracht is. 

Zelfs binnen de hoogmiddeleeuwse monastieke kringen zijn er heel wat tegenstrijdige ideeën omtrent gender, 

in die mate dat het concept een quasi individuele invulling krijgt. De scriptie heeft dan ook niet de ambitie 

gender als totaalconcept voor te stellen. Het Speculum virginum geeft slechts één visie op gender en zelfs het 

eigentijdse publiek van de tekst hoeft deze visie niet zomaar te delen. Toch is een casuïstische benadering als 

deze daarom niet minderwaardig. Ik ben ervan overtuigd dat net die casuïstische studies met individuele 

middeleeuwse visies op gender bijdragen aan een meer diepgaand inzicht in de betekenis van gender in de 

middeleeuwse samenleving.  Ik tracht de bevindingen van dit onderzoek dan ook te koppelen aan het bredere 

debat en bestaande opvattingen over gender te bevestigen of te tegen te spreken op basis van het Speculum 

virginum. De grote verspreiding en het belang van deze tekst in mannen- en vrouwenkloosters gedurende 

verschillende eeuwen onderstrepen de relevantie van het Speculum virginum in het historisch debat over de 

middeleeuwse betekenis van gender.  

 

Methodologie 

Kritische discoursanalyse 

Om het onderzoek gericht en concreet te kunnen uitvoeren binnen de voorziene ruimte, is het nodig een 

duidelijke methodologie te hanteren en afgebakende onderzoeksvragen voor ogen te houden. Voor dit 
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onderzoek is de methode van de kritische discoursanalyse, of CDA (Critical Discourse Analysis) mijns inziens 

het meest geschikt. Deze methode tracht op basis van een kritische analyse van het discours toegang te krijgen 

tot de achterliggende ideologie die het discours vormgeeft en wil zo ongelijkheid in de samenleving 

blootleggen.10  De theorieën van de 20ste eeuw veroorzaken heel wat discussie over de precieze betekenis van 

ideologie of hegemonie (in termen van Gramsci) en hun link met discours.11 Beiden blijken nauw verbonden 

in die zin dat discours niet noodzakelijk ideologisch is, maar dat ideologie wel altijd discursief is. Discours kan 

op die manier bijdragen tot de vorming van een bepaalde ideologie.12 Ook Foucault wijst vanuit post-

structuralistische invalshoek sterk op de maatschappelijke rol van een discours. Hij maant weliswaar aan tot 

voorzichtigheid over de effecten van een discours op een ideologie. Macht, wat voortkomt uit een dominante 

ideologie, is in essentie relationeel, tweerichtingsverkeer. Discours speelt hierin een subtiele en complexe rol. 

Discours is volgens Michel Foucault noodzakelijk om ideologie en macht te bestendigen, maar het kan evenzeer 

een middel van verzet tegen de dominante ideologie zijn.13 Ook in CDA wordt uitgegaan van de idee dat 

ideologie altijd discours nodig heeft om de ideologie te versterken of tegen te werken.14  Kritische 

discoursanalyse onderzoekt specifiek hoe het discours in de samenleving machtsrelaties en ongelijkheid 

voortbrengt, versterkt of tegenwerkt.15 De methode legt niet alleen maatschappelijke ongelijkheid bloot, maar 

probeert deze eveneens te verklaren. Kritische discoursanalyse heeft aandacht voor ongelijkheid en 

machtsrelaties met betrekking tot gender, etniciteit, seksuele geaardheid, leeftijd, religie, klasse, etc. die zowel 

expliciet als impliciet (door bijvoorbeeld onzichtbare manipulatie) tot uiting komen. Macht kan beschouwd 

worden als controle over of (in)directe invloed op het menselijk denken en handelen en kan uit verschillende 

bronnen voortkomen, zoals fysieke kracht, financiële middelen, kennis, status, autoriteit, etc. Macht vertoont 

                                                      
10 Teun A. Van Dijk, “Aims of Critical Discourse Analysis,” Japanese Discourse 1 (1995): 17-18. ; Teun A. Van Dijk, “Critical 

Discourse Analysis,” in The Handbook of Discourse Analysis, eds. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen en Heidi E. Hamilton 

(Oxford: Blackwell, 2001), 352-63. 
11 Mark C.J. Stoddart, “Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power,” Social 

Thought & Research 28 (2007): 191-225. 
12 T. Purvis en A. Hunt, “Discourse, Ideology, Discourse, Ideology, Discourse, Ideology …,” British Journal of Sociology 44 

(1993): 473-99.; Mark C.J. Stoddart, “Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and 

Power,” Social Thought & Research 28 (2007): 193. 
13 Stoddart, “Ideology, Hegemony, Discourse,” 203-06; Stoddart verwijst hierbij naar volgende bijdragen van Foucault: 

Michel Foucault, The History of Sexuality. Vol. I: An Introduction, vert. R. Hurley (New York: Vintage Books, 1978).  

; Michel Foucault, “The Subject and Power,” in Power: Essential Works of Foucault 1954-1984, Volume 3, ed. J. Faubion 

(New York: The New Press, 2000), 326-48.; Michel Foucault, “Truth and Juridical Forms,” Power: Essential Works of 

Foucault 1954-1984, Volume 3, ed. J. Faubion (New York: The New Press, 2000), 1-89. 
14 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge: Polity, 1992), 64. 
15 Teun A. Van Dijk, “Aims of Critical Discourse Analysis,” 17-18. ; Teun A. Van Dijk, “Critical Discourse Analysis,” 352-63. 
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zich op verschillende wijzen en in verschillende gradaties: het kan zowel van buitenaf via wetten opgelegd 

worden, als geïnternaliseerd worden tot normen.  

  

De methodologie van de kritische discoursanalyse impliceert geen vaste werkwijze. Het gaat veeleer om een 

kritische houding ten opzichte van het analyseren van het discours, waarvan de uitwerking sterk verschillende 

vormen kan aannemen. Er kunnen allerhande vormen van teksten en gesprekken onderzocht worden en zowel 

het talige aspect – woordkeuze, grammatica, stijl, retoriek, etc. – als andere factoren – afbeeldingen bij de tekst, 

muzikale versterking, etc. – kunnen de aandacht krijgen. Het onderzoek is dan ook vaak interdisciplinair van 

aard. Een constante is weliswaar dat het discours geanalyseerd wordt én in verband gebracht wordt met de 

sociale werkelijkheid waarin de tekst of het gesprek tot stand komt of gebruikt wordt. De link tussen de 

tekstuele analyse enerzijds en een analyse van de onderliggende sociale context van dominantie of ongelijkheid 

waarin het discours tot stand komt, is essentieel om een geünificeerde kritische analyse te bekomen.16 Norman 

Fairclough, een van de grondleggers van de CDA, stelt dat de onderliggende ideologie van een auteur uit zijn 

discours geëxtraheerd kan worden. Deze ideologie zit in het discours vaak vervat als common sense en het is 

de taak van de kritische discoursanalyse om deze genaturaliseerde ideologie opnieuw bloot te leggen.17 

Ideologie of hegemonie is echter nooit een absoluut, vaststaand gegeven.  Ideologieën zijn constant onderhevig 

aan verandering door discursieve uitingen van zowel bevestiging als tegenstand.18 Hieruit volgt dat de 

onderzoeker steeds indachtig moet zijn dat het discours slechts een individuele houding van de auteur tot 

ideologie is. Toch is de kritische discoursanalyse bruikbaar voor dit onderzoek. In deze masterscriptie wil ik 

het discours van het Speculum virginum tekstueel analyseren, gelinkt aan de maatschappelijke context waarin 

deze tekst geschreven werd. De kritische discoursanalyse moet ons zo in staat stellen de genaturaliseerde 

ideeën van de auteur over gender te ontwaren.  

 

Beperkingen en gevaren 

De kritische discoursanalyse biedt een waardevol methodologisch raamwerk, maar er zijn ook een aantal 

beperkingen en gevaren aan deze methode verbonden. Voor een uitgebreid overzicht van de kritieken die de 

methode sinds haar ontstaan te verduren heeft gekregen, verwijs ik naar het artikel “Critical Discourse Analysis 

                                                      
16 Van Dijk, “Aims of Critical Discourse Analysis,” 17-18. ; Van Dijk, “Critical Discourse Analysis,” 352-63.; Fairclough, 

Discourse and Social Change, 225. 
17 Norman Fairclough, Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language. Second Edition (Harlow: Longman, 

2010), 30.  
18 Stoddart, “Ideology, Hegemony, Discourse,” 203-08. 
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and Its Critics” van Ruth Breeze.19 Een belangrijk gevaar schuilt in de onderzoeker, die vanuit een politieke 

vooringenomenheid op zoek gaat naar de link tussen maatschappelijke en discursieve ongelijkheid, wat het 

‘kritische’ aspect van CDA in het gedrang brengt. De onderzoeker moet het discours zoveel mogelijk als een 

neutrale buitenstaander benaderen. Wie vooraf uitgaat van maatschappelijke ongelijkheid, zal die veelal 

probleemloos in het discours terug vinden. Daarom moet de onderzoeker zich steeds hoeden voor het gevaar 

van cirkelredeneringen. 20Een volstrekt objectieve houding is weliswaar onmogelijk. De keuze voor het 

discours, de elementen die de onderzoeker belangrijk acht, de zaken die de onderzoeker over het hoofd ziet, 

zorgen er allemaal voor dat de analyse slechts één interpretatie van het discours is.21 Hoewel ik rekening houd 

met de risico’s en beperkingen van de methode, durf ik ervan uitgaan dat de CDA ons in staat stelt een aantal 

conclusies te trekken over de conceptualisering van gender door de auteur en de verbinding tussen het discours 

van het Speculum virginum en de sociale context van het hoogmiddeleeuws kloosterwezen.  

 

Concrete aanpak 

Voor de uitwerking van de kritische discoursanalyse maak ik gebruik van enerzijds secundaire literatuur en 

anderzijds van het Speculum virginum zelf. Voor de tekst van het Speculum virginum baseer ik mij op de editie 

uitgegeven door Jutta Seyfarth in 1990 in het Corpus Christianorum op basis van de tien oudste manuscripten, 

die dateren van de periode 1140-1260.22 Het stemma, dat Seyfarth van deze tien oudste handschriften 

gereconstrueerd heeft, is bijgevoegd in bijlage 1 (cf. 6.1 De overgebleven manuscripten van het Speculum 

virginum). De tekstuele analyse heb ik met behulp van het programma MAXQDA – Software for Qualitative 

and Mixed Methods Research uitgevoerd. Dit programma maakt een overzichtelijke discoursanalyse mogelijk 

op basis van zelf bepaalde criteria.23  

 

Ten slotte wijs ik de lezer erop dat alle citaten en fragmenten uit het Speculum virginum, opgenomen in deze 

scriptie, in Latijnse versie weergegeven worden zoals in Seyfarth’s uitgave. In 2001 voorziet Seyfarth weliswaar 

                                                      
19 Ruth Breeze, “Critical Discourse Analysis and Its Critics,” Pragmatics 21, nr. 4 (2011): 494-525. 
20 Breeze, “Critical Discourse Analysis,” 494-525.  
21 Fairclough, Discourse and Social Change, 74-75.  
22 Speculum virginum. (Corpus Christianorum. Continuatio Medieaevalis 5), ed. Jutta Seyfarth (Turnhout: Brepols, 1990).; 

Een overzicht van deze tien manuscripten en hun onderlinge verwantschap is te vinden in 6.1 De overgebleven 

manuscripten van het Speculum virginum. 
23 Voor meer informatie over de mogelijkheden van deze software, verwijs ik graag door naar: 

https://www.maxqda.com/.  

https://www.maxqda.com/
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een bijzonder waardevolle Duitse vertaling van het Speculum virginum. 24 Om de Latijnse fragmenten in deze 

scriptie vlotter leesbaar te maken voorzie ik telkens in voetnoot deze Duitse vertaling van Seyfarth.  

 

Opbouw  

De scriptie wordt opgedeeld in verschillende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk wil de lezer vertrouwd maken 

met het Speculum virginum als bron. In het eerste luik wordt de inhoud van de twaalf boeken kort toegelicht. 

In het tweede luik toont een status quaestionis wat de huidige inzichten zijn over het Speculum virginum op 

basis van voorgaand onderzoek.  

 

De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de kritische discoursanalyse zelf. Voor de concrete opbouw van het 

onderzoek baseer ik me op het model van Norman Fairclough zoals beschreven in Discourse and Social 

Change.25 Fairclough pleit voor een driedimensioneel model. De eerste dimensie bestudeert het discours als 

een sociale praktijk. Deze dimensie focust vooral op de achterliggende sociale structuren die het discours mee 

bepaald hebben en die het discours op haar beurt opnieuw versterkt. Het tweede hoofdstuk wil deze sociale 

actergrond schetsen door een beknopt overzicht te bieden van de hoogmiddeleeuwse samenleving, waarin het 

Speculum virginum ontstond en voor het eerst gelezen werd. De nadruk ligt hier voornamelijk op de religieuze 

context met aandacht voor het kloosterwezen in de samenleving, de hervormingen van de late 11de-12de eeuw, 

de veranderde positie van de vrouw, de cura monialium en de bestaande opvattingen over de middeleeuwse 

genderideologieën binnen deze context.   

 

Het derde hoofdstuk behandelt de tweede dimensie van Fairclough’s model nl. het discours als discursieve 

praktijk. Hierbij gaat de aandacht naar de productie, verspreiding en receptie van de tekst. Fairclough 

beschouwt deze dimensie als de verbindende factor tussen de tekst en de context. Hoofdstuk 3 behandelt eerst 

de ontstaanscontext van het Speculum virginum met aandacht voor auteur, tijd en plaats van ontstaan en de 

reden van het ontstaan. Vervolgens komt de verspreiding van de tekst in tijd en ruimte aan bod. Tenslotte 

bekijk ik de receptie van het Speculum virginum. Welk publiek (mannen of vrouwen) had de auteur voor ogen? 

Door wie werd de tekst effectief gelezen? Hoe werd de tekst onthaald?  

 

                                                      
24 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, ed. en vert. Jutta Seyfarth (New York: Herder, 2001). 
25 Fairclough, Discourse and Social Change, 62-100. 



 

17 
 

In het vierde hoofdstuk wordt de derde dimensie uitgewerkt nl. het discours als tekst. Aan de hand van een 

tekstuele analyse bestudeer ik hoe het concept gender in het discours tot uiting komt. Het is hierbij belangrijk 

om de vorm en de inhoud van het discours steeds als een geheel te beschouwen. De inhoudelijke boodschap 

van een tekst is immers onlosmakelijk verbonden met de manier waarop de boodschap overgebracht wordt, 

welke terminologische keuzes de auteur maakt, welke retorische hulmiddelen aangewend worden, etc. Dit 

hoofdstuk heeft dan ook aandacht voor de opbouw, inhoud, terminologische keuzes, metaforen en 

intertekstuele verwijzingen in het Speculum virginum. De koppeling in dit hoofdstuk van de tekstuele dimensie 

met de andere dimensies (de tekst als sociale praktijk en de tekst als discursieve praktijk) uit voorgaande 

hoofdstukken, geeft een dieper inzicht in de houding van de auteur ten opzichte van het concept gender. Ik 

breng de bevindingen in verband met het bredere debat omtrent de middeleeuwse genderideologie om tot een 

grondige interpretatie te komen.  
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Hoofdstuk 1. Het Speculum virginum. Korte inhoud en status quaestionis  
 

Vooraleer ik het Speculum virginum volgens het driedimensionele model van Norman Fairclough analyseer, 

wil ik de lezer in dit hoofdstuk vertrouwd maken met het Speculum virginum an sich. In het eerste deel van 

dit hoofdstuk wordt een beknopte inhoudelijke samenvatting gegeven van de twaalf boeken van het Speculum 

virginum. De lezer krijgt zo een helder inzicht in de belangrijkste themata die in de bron aan bod komen. Dit 

maakt de volgende hoofdstukken, waarin het discours als sociale praktijk, als discursieve praktijk en als tekst 

wordt geanalyseerd, toegankelijker. In het tweede deel wordt aan de hand van een status quaestionis 

aangetoond op welke manier het Speculum virginum al eerder bestudeerd werd met aandacht voor onderzoek 

vanuit historische, kunsthistorische, literaire en musicologische invalshoek.  

 

1.1 Korte inhoud van het Speculum virginum 

Zoals reeds vermeld, bestaat het Speculum virginum uit twaalf boeken. Het oudst bewaarde manuscript, MS 

Londen BL Arundel 4426, bevat een volledige versie van de tekst, bestaande uit twaalf boeken. Morgan Powell 

toont echter aan dat het Speculum virginum origineel uit acht boeken bestond. Het werk ving in deze versie 

aan met de woorden Audi filia et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum et domum patris tui 

(Vg. Ps. 44:11)27, aan het begin van het huidige boek drie, en eindigde met het dankgebed en de woorden 

“Explicit speculum virginum”28 in boek tien. Later werden de inleidende Epistula, boek één, boek twee, boek 

elf en boek twaalf toegevoegd en kreeg boek tien eveneens een aanvulling op het eind.29 Het blijft voorlopig 

onduidelijk op welk moment de toevoegingen exact plaatsvonden, maar er zijn sterke vermoedens dat alle 

aanvullingen gelijktijdig werden toegevoegd.30 Handschriften van de versie bestaande uit acht boeken zijn 

vandaag niet meer voorhanden, maar volgens de geschriften van Johannes Trithemius (1462-1516), is hij er 

                                                      
26 Londen, British Library, Arundel 44 (1140-1150; cisterciënzerabdij van Eberbach). 
27 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, ed. en vert. Jutta Seyfarth (New York: Herder, 2001), 214.; Vert. 

Seyfarth: Höre, Tochter, und sieh und neige dein Ohr und vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters. 
28 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 876.; Vert. Seyfarth: Es endet der Jungfrauenspiegel.  
29 Matthäus Bernards maakte in 1955 al een hypothese voor deze stelling (in: Matthäus Bernards, Speculum Virginum: 

Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter (Keulen: Böhlau Verlag, 1955), 23.), wat in 2001 verder uitgewerkt 

en krachtig  bewezen werd door Morgan Powell (in: Morgan Powell, “The Speculum virginum and the Audio-Visual Poetics 

of Women’s Religious Instruction,” in Listen, Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women 

in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New York: Palgrave, 2001), 117-19.) 
30 Een uitgebreide argumentatie hiervoor is te vinden in Powell, “The Speculum virginum,” 118-19. en Guylène Hidrio, 

L’iconographie du Speculum Virginum (Turnhout: Brepols, 2017), 10-11. 
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nog getuige van.31 Ik vat het Speculum virginum hieronder per boek beknopt samen en volg hierbij de 

twaalfdelige opbouw, zoals in de oudst bewaarde manuscripten.  

 

Het Speculum virginum opent met een korte hymne, die begint met de woorden Audite, o lucis filiae…32 (Vg. 

Ps. 44:11: “Luister, oh dochters van het licht …”), waarin het toekomstige huwelijk van de maagd en haar 

bruidegom Christus bezongen wordt. Enkel in MS Londen BL Arundel 44 is de hymne aan het begin van het 

Speculum virginum geplaatst, in een aantal andere manuscripten staat de hymne op het eind van het werk en 

in nog andere manuscripten ontbreekt de hymne volledig.33 Vervolgens begint de proloog van het Speculum 

virginum: de Epistula. De auteur spreekt eerst zijn publiek aan met de woorden virginibus sacris N et N34 (“aan 

de heilige maagden N. en N.”) en verklaart dat hij dit ‘boekje’  of “libellum” als teken van wederzijdse liefde 

aan de maagden geeft om hen te steunen in hun lovenswaardige levenswijze. Hij legt eveneens de betekenis 

van de titel “Speculum virginum” uit aan zijn lezers. Zoals wereldlijke vrouwen in de spiegel kijken om de 

toename of afname van hun schoonheid vast te stellen, zo moeten heilige maagden ook in het Speculum 

virginum kijken. Het Speculum virginum houdt de maagden als een spiegel het woord van God voor. Door te 

leven zoals het Speculum virginum hun voorschrijft, zal het goddelijke ook in hen aanwezig zijn en reflecteren 

de maagden als het ware de goddelijke schoonheid. Aan de hand van het boek kunnen ze telkens zien in welke 

mate hun innerlijke schoonheid toeneemt of afneemt, in welke mate ze vroom of zondig leven. Na een korte 

samenvatting van de inhoud van de twaalf boekdelen eindigt de brief.35 

 

Vanaf het eerste boek begint de eigenlijke dialoog tussen Peregrinus en Theodora. De vragen van Theodora 

gelden meestal als aanleiding voor de uiteenzetting van Peregrinus, die haar telkens uitgebreid onderwijst in 

een bepaald aspect van het maagdelijk leven. Als leidraad van het eerste boek geldt de zin “Ego flos campi et 

lilium convallium” (Hoogl. 2.1: “Ik ben een bloem van het veld, een lelie der dalen”) 36. Hieronder wordt Christus 

begrepen, de bloem der bloemen. In dit boek staat dan ook de metafoor van de tuin en de bloemen centraal. 

Het Paradijs wordt beschreven als een tuin vol bloemen, waarbij elke bloem symbool staat voor een deugd, die 

de maagd moet nastreven. Peregrinus legt aan Theodora vervolgens het concept van de metafoor uit: aan de 

                                                      
31 Powell, “The Speculum virginum,” 117. 
32 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Hymne, 68. 
33 Einar Már Jónsson, Le miroir. Naissance d’un genre littéraire (Parijs: Les Belles Lettres, 1995), 176. 
34 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 68. 
35 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 68-78. 
36 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 81. (Vertaald op basis van Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 

82.) 
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hand van het zintuiglijk waarneembare moet ze het goddelijke, niet zintuiglijk waarneembare, zoeken. In het 

eerste boek wordt eveneens het belang van de goddelijke contemplatie, het rationeel inzicht en de constante 

waakzaamheid benadrukt. Bovenal staat het behoud van de (lichamelijke én geestelijke) maagdelijkheid 

centraal. Peregrinus waarschuwt Theodora dat een maagdelijk leven – en bijgevolg nooit het genot kennen van 

het wereldlijke huwelijk of nakomelingen – soms zwaar kan vallen. Om haar blijvend te overtuigen van haar 

kuisheidsgelofte beklemtoont hij dat de eeuwige beloning voor de maagd, namelijk het hemelse huwelijk met 

Christus, veel groter is dan het wereldse genot dat ze afzweert. In het eerste boek passeren een aantal thema’s 

de revue, die in de volgende boeken verder uitgewerkt worden: het belang van de clausuur, de ondeugd van 

trots en de deugd van nederigheid, de parabel van de wijze en de dwaze maagden en de zedelijke hiërarchie 

van de maagden, gehuwden en weduwen.37  

 

Het tweede boek focust op de clausuur. Peregrinus bespreekt uitvoerig het belang van de clausuur en 

benadrukt vooral de vele voordelen die dit voor monastieke vrouwen met zich meebrengt. Het afgesloten 

klooster wordt gelijkgesteld aan het Paradijs of de slaapkamer, als allusie op het eeuwige huwelijk met 

Christus. De ‘omheining’, in het Latijn inclusio, biedt de maagden heel wat voordelen: ze geeft hun de 

mogelijkheid in alle rust en stilte na te denken, hun vrome leven wordt niet belemmerd door wereldse zaken 

en bovenal beschermt de clausuur de maagden tegen vleselijke lusten. Zoals boek één aantoont, is het behoud 

van de maagdelijkheid immers het hoogste goed. In elk contact tussen man en vrouw schuilt het gevaar van 

verleiding en dit moet bijgevolg zoveel mogelijk vermeden worden. Zelfs contact met familie of vrome mannen 

moet tot een minimum beperkt worden. Peregrinus onderbouwt zijn betoog met een aantal Bijbelse verhalen, 

waarvan het meest uitgebreide verhaal dat van Susanna (Dan. 13:1-64), die bijna verkracht wordt door te 

baden op een onbeschermde plaats. Daarnaast vertelt hij over een priester, bezeten door duivelse verlangens, 

die een abdis van haar maagdelijkheid wil beroven en door God met de dood gestraft wordt.38  

 

Het derde boek van het Speculum virginum vangt aan met de woorden Audi filia et vide (Vg. Ps. 45:11: “Hoor, 

dochter, en zie”), een slagzin die doorheen de boeken regelmatig voorkomt. Aangezien boek drie het 

oorspronkelijke begin van het Speculum virginum vormt, legt Peregrinus hier opnieuw aan Theodora uit 

waarvoor zijn traktaat dient. Het Speculum virginum wil Theodora (en bij uitbreiding alle maagden) spiritueel 

begeleiden en ondersteunen in de maagdelijke levenswijze en haar een spiegel voorhouden, waarin ze haar 

                                                      
37 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 80-169. 
38 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 170-213. 
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spirituele vooruitgang kan meten. Peregrinus benadrukt opnieuw de prijzenswaardige levenswijze van de 

maagd en benadrukt het belang van de innerlijke schoonheid, die verkregen wordt door deugdelijk te leven. 

Er staat letterlijk Omnis igitur gloria filiae regis ab intus (Vg. Ps. 44:14: “Want alle glorie van de koningsdochter 

komt van binnenuit”).39 Dure kledij en sieraden zijn overbodig, aangezien maagdelijkheid het kostbaarste 

juweel is dat een maagd kan sieren. Peregrinus waarschuwt Theodora voor de onomkeerbaarheid van het 

verlies van de maagdelijkheid. Omdat maagden niet hoogmoedig zouden worden omwille van hun bijzondere 

status in de Kerk, hamert Peregrinus erop dat trots de grootste ondeugd is. Hij verwijst hier uitgebreid naar 

de Bijbelse passage ‘Wee de trotse vrouwen’ (Jes. 3:16-24) over de dochters van Sion, die omwille van hun 

arrogantie en trots om hun goddelijke gaven gestraft worden met gevangenschap.40  

 

In het vierde boek geeft Peregrinus een overzicht van de deugden en ondeugden van het maagdelijk leven. 

Nederigheid is het fundament van alle deugden, net zoals trots het fundament van alle ondeugden is. Uit 

nederigheid vloeien de zeven belangrijkste deugden voort, zijnde geloof (fides), hoop (spes), liefde (caritas), 

rechtvaardigheid (iustitia), dapperheid (fortitudo), behoedzaamheid (prudentia) en gematigdheid 

(temperantia). Uit trots vloeien de zeven belangrijkste ondeugden voort, namelijk baldadigheid (luxuria), 

gulzigheid (ventris ingluvies), hebzucht (avaritia), verdriet (tristitia), woede (ira), afgunst (invidia) en ijdele 

roem (vana gloria). Nederigheid en trots zijn als een dubbele vrucht, waarbij de ene de redding van de maagd 

betekent, de andere een groot gevaar. Vervolgens volgt een zeer uitgebreide opsomming van alle mogelijke 

deugden en ondeugden, die eveneens uit nederigheid en trots voortkomen. Om het belang van de maagdelijke 

deugdelijkheid te funderen, verwijst Peregrinus naar allerhande Bijbelse én heidense vrouwelijke figuren, die 

hij prijst om hun bijzondere deugdzaamheid. De verhalen van onder meer Judith, Jaël, de koningin van Sheba, 

het volk van de Amazonen, de Scythische koninging Thamiris tonen aan hoe vrouwen van uitzonderlijke 

deugdelijkheid en nederigheid zo zelfs de zwakte van hun eigen geslacht kunnen overstijgen. Door altijd te 

leven naar Christus’ voorbeeld, zal de maagd uiteindelijk het kleed van de glorie dragen.41  

 

Het vijfde boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat Maria centraal. In een uitvoerige lofzang op 

Maria wordt aangetoond hoe zij als maagd der maagden, bruid, dochter, moeder, zus en vriendin van Christus 

                                                      
39 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 228. Vertaald op basis van Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. 

III, 229. 
40 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 214-283.; Katholieke Bijbelstichting, Bijbel. Willibrordvertaling 

(Heerenvee: Uitgeversgroep Jongbloed, 2012), 1123-24. 
41 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 284-363 
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het ultieme rolmodel voor Theodora is. Als rolmodel wordt ze samen met Christus, Johannes de Doper en 

Johannes de Evangelist voorgesteld als de vier wielen, die een wagen (quadriga) voortbewegen. Deze quadriga 

voert nonnen, die levenslang kuis en deugdelijk geleefd hebben, naar de hemel. Naast Maria worden ook Agnes, 

Lucia, Cecilia en Agatha als belangrijke rolmodellen voor de maagden voorgesteld. In het tweede deel richt 

Peregrinus zich tot de mannelijke leermeesters, die maagden spiritueel begeleiden in de context van de cura 

monialium. Hij wijst op de gevaren van deze relatie en waarschuwt voor het fysieke verlangen naar elkaar. De 

rede moet steeds de lichamelijke begeerte overstijgen. Peregrinus benadrukt dat de spirituele begeleiding van 

maagden noodzakelijk is, maar dat deze niet al te familiair mag worden.42  

 

De Bijbelse parabel van de wijze en de dwaze maagden volgens Mattheüs (Mat. 25:1-13) vormt de leidraad voor 

het zesde boek. In deze parabel gaan tien maagden hun bruidegom Christus tegemoet. De domme maagden 

nemen geen olie mee om hun lamp brandende te houden, de verstandige doen dit wel. Net op het moment dat 

de domme maagden beslissen toch olie te halen, komt Christus bij de maagden en enkel de voorbereide wijze 

maagden kunnen zo toetreden tot het eeuwige huwelijk. De parabel eindigt met de woorden Vigilate quia 

nescitis diem neque horam43 (Mat. 25:13: “Wees dus waakzaam, want je kent dag noch uur”).44 Aan de hand 

van deze parabel wil Peregrinus Theodora waarschuwen zelf een wijze maagd te zijn. Hiervoor is het belangrijk 

dat ze maagdelijk is in lichaam en geest, want de eeuwige beloning is enkel weggelegd voor wie van deze 

dubbele maagdelijkheid getuigt. De olie in de parabel staat immers voor de heilige intentie en de liefde voor 

God. De maagd moet dus een deugdelijk leven leiden, waarbij ze het eeuwige boven het tijdelijke plaatst, 

luistert naar haar spirituele leermeester, alle deugden nastreeft en bovenal nederig is. Indien ze als een 

volmaakte maagd leeft, zal ze als sponsa Christi in het eeuwige huwelijk met Christus treden.45 

 

Het zevende boek behandelt de ongelijke zedelijke status die gehuwde vrouwen, weduwen en maagden in het 

hiernamaals zullen ervaren. Volgens het principe ‘hoe groter de aardse inspanningen, hoe groter de eeuwige 

beloning’, zullen de gehuwde vrouwen de dertigvoudige vrucht ontvangen, de weduwen de zestigvoudige 

vrucht en de maagden tenslotte de honderdvoudige vrucht, naar analogie met de parabel van ‘de gelijkenis van 

                                                      
42 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 364-485. 
43 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 548. 
44 Katholieke Bijbelstichting, Bijbel. Willibrordvertaling, 1583.  
45 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 486-563. 
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de zaaier’ (Mat. 13:1-23).46  Hiermee volgt de auteur de patristieke opvattingen.47 Hij licht dit principe nog 

verder toe en haalt allerhande heidense en Bijbelse voorbeelden aan om de maagden te overtuigen van de 

verdorvenheid van het huwelijk. Ondanks hun bijzondere status mogen de maagden echter niet in trots of 

zondigheid vervallen, want hoe hoger de status, hoe zwaarder de val.48  

 

Het achtste boek focust op het onderscheid tussen lichaam en geest. Peregrinus stelt dat deze twee 

fundamenteel verschillend zijn en benadrukt het belang van een goed evenwicht tussen beide in één persoon. 

De zin In hac itaque carnis et spiritus coniunctione vel disiunctione vigilandum est Christi virgini49 vat de 

inhoud van het achtste boek goed samen. De maagd moet erop toezien dat lichaam en geest, die onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn, toch voldoende gescheiden blijven en dat de geest over het lichaam heerst. Hiervoor 

is de afzondering van het wereldse essentieel. Peregrinus benadrukt nogmaals dat de maagd haar vader en 

vaderland moet verlaten en vergeten. Daarnaast maakt Peregrinus een analogie van de zes dagen van de 

schepping met de zes tijdsperiodes van de wereld nl. de periode van Adam tot Noach, van Noach tot Abraham, 

van Abraham tot David, van David tot de Babylonische ballingschap, van de Babylonische ballingschap tot 

Christus en tenslotte de periode na Christus. Tenslotte wijst hij op de noodzaak tot eenvoud en angst voor 

God.50  

 

Het negende boek behandelt de verleidingen en zonden, waartegen de maagd zich moet verzetten om Christus 

te bereiken, illustratief voorgesteld als het moeizaam beklimmen van een ladder. Het maagdelijk leven is als 

een voortdurende strijd, maar indien de maagd alle aardse moeilijkheden doorstaat, zal de eeuwige beloning 

alle inspanningen doen vergeten.  De maagd moet geduldig en wijs zijn, ze moet zich constant toeleggen op de 

spirituele studie, ze moet in alle eenvoud leven en eten en drinken met mate, ze mag net zoals Sodom niet 

meer achterom kijken naar haar wereldse leven, ze mag allesbehalve trots en vol zelfvertrouwen zijn en tot 

slot moet ze kuis zijn in daden én gedachten. Peregrinus vermeldt hierbij de vijf verschillende stadia van 

maagdelijkheid, waarover verder meer (cf. 4.2.4.2 Maagdelijkheid). Tot slot kondigt Peregrinus het einde van 

                                                      
46 Katholieke Bijbelstichting, Bijbel. Willibrordvertaling, 1567-69. 
47 Constant J. Mews, “Virginity, Theology, and Pedagogy in the Speculum virginum,” in Listen, Daughter. The Speculum 

virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New York: Palgrave, 2001), 

27. 
48 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 564-647. 
49 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 650. Vert. Seyfarth: Deshalb müss bei dieser Verbindung und Trennung 

von Fleisch und Geist die Jungfrau Christi wachsam sein […]  
50 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 648-717. 
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hun dialoog aan. Hij stelt dat Theodora nu alles geleerd heeft om haar doel te bereiken. Deze boodschap kadert 

uiteraard in de oorspronkelijke achtdelige versie van het Speculum virginum, waarbij de laatste “lessen” 

gegeven worden in boek negen en boek tien enkel nog een dankgebed aan de Heer voorziet.51  

 

Boek tien vormt oorspronkelijk het afsluitende deel van het Speculum virginum. Dit boek is anders dan de 

voorgaande boeken, in die zin dat het werk niet langer de vorm van een dialoog, maar van een monoloog van 

de auteur, gericht aan de Heer, aanneemt. In deze monoloog betuigt de auteur uitgebreid dank en lof aan 

Christus. Met de woorden Explicit speculum virginum sluit de auteur de maagdenspiegel af. Daarna volgt 

echter nog een tekstfragment – opnieuw in dialoogvorm – dat ook later toegevoegd is. Hierin stelt Theodora 

dat het werk haars inziens onvolledig is en vraagt verdere uitleg aan Peregrinus. Op die manier is het 

oorspronkelijke einde van het Speculum virginum goed geïntegreerd in de nieuwe langere versie.52  

 

Het elfde boek bespreekt de zeven gaven van de Heilige Geest. Als leidraad gebruikt Peregrinus de metafoor 

van het huis van de wijsheid (Spr. 9:1-3), gebouwd door Christus op zeven pilaren, die de zevenvoudige genade 

van de Heilige Geest voorstellen. Peregrinus bewijst hierbij uitvoerig de heiligheid van het getal zeven. Als de 

maagden deze wijsheid nastreven, zullen ze de eeuwige redding verkrijgen. Peregrinus gaat ook dieper in op 

het concept wijsheid. Hij bemerkt een verschil tussen scientia en sapientia – respectievelijk het rationeel begrip 

van het tijdelijke aardse (kennis) en de intelligentie over het eeuwige goddelijke (wijsheid) – waarmee hij 

concludeert dat kennis niet per se tot wijsheid leidt.53   

 

In boek twaalf geeft Peregrinus uitgebreide toelichting bij het Onzevader, op vraag van Theodora. Aan de hand 

van het Onzevader zet Peregrinus nog eenmaal de belangrijkste deugden van het ideale maagdelijke leven op 

een rijtje. De maagd moet op elk moment haar blik op het hiernamaals houden om te blijven volharden in haar 

levenswijze; uiterlijke pracht en praal zijn van geen belang, innerlijke schoonheid is dat wat telt; de maagd 

moet haar natuurlijke driften, nl. woede en wraakzucht bij onrecht, bedwingen; tenslotte moet ze 

onophoudelijk blijven vechten tegen de vele verleidingen die het maagdelijke leven en de eeuwige beloning in 

het hiernamaals bedreigen.54  

 

                                                      
51 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 718-839. 
52 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 840-79. 
53 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. XI, 880-975. 
54 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. XII, 976-1017. 
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Het Speculum virginum eindigt tenslotte met het epithalamium, het bruidslied, waarin het eeuwige huwelijk 

tussen de maagd en haar bruidegom, Christus, wordt bezongen. Het lied is bedoeld om door een dubbelkoor 

te worden gezongen, waarbij de verzen telkens afgewisseld gezongen worden door twee groepen. De 

beginletters van elk vers van beide groepen vormen samen elk een acrostichon, dat op het einde in volzinnen 

wordt weergegeven.55  

Acrostichon chor. A: O qualis es, o quantus, quam suavis, o rerum pater in gratia, qua stabit aeternaliter 

unica mater catholica, sponsa, columba, interminabili munere rosa. Alleluia. euouae.56  

Akrostichon chor. B: O quam miranda, quam praeclara, quam magna multitudo dulcedinis tuae, 

domine, quam abscondisti timentibus te, perfecisti autem sperantibus, deus, in te. Alleluia. euouae.57  

 
 

1.2 Het Speculum virginum als onderzoeksobject: een status quaestionis 

Het Speculum virginum is beslist een belangrijke bron voor de middeleeuwse historiografie. De tekst speelt 

niet alleen een belangrijke rol binnen de hoogmiddeleeuwse monastieke context, maar enkele eeuwen later 

opnieuw binnen de context van de Moderne Devotie (cf. 3.2 Verspreiding van het Speculum virginum). De 

talrijke overgebleven handschriften in Latijnse of volkstalige versie, verlucht met prachtige illustraties, maken 

het Speculum virginum van onschatbare waarde voor historici, kunsthistorici, musicologen en filologen. In de 

geschriften van Johannes Trithemius (1462-1516) staan de oudste verwijzingen naar de auteur van het 

Speculum virginum neergeschreven. Johannes Trithemius, Benedictijnerabt van Sponheim en belangrijk 

middeleeuws schrijver en historicus58, identificeert in zijn De scriptoribus ecclesiasticis  (1494) en later in zijn 

Annales Hirsaugienses (1509-1514) de anonieme auteur van het Speculum virginum met de 

Benedictijnermonnik Konrad van Hirsau. Hoe geloofwaardig deze stelling is en of deze claim niet eerder kadert 

in een idealiserend narratief van de geschiedenis van de abdij van Hirsau, blijft bediscussieerd.59 

                                                      
55 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epithalamium, 1018-1051. 
56 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epithalamium, 1048. Vert. Seyfarth: Akrostichon Chor. A: O wie bist du, o wie 

groβ, wie süβ, o du, der Dinge Vater in Gnade, durch die in Ewigkeit fest stehen wird die eine eingzige katholische Mutter, 

die Braut, Taube und Rose im Gnadengeschenk ohne Ende. Halleluja in Ewigkeit. Amen.  
57 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epithalamium, 1048. Vert. Seyfarth: Akrostichon Chor. B: O wie 

bewundernswert, wie strahlend vor allen, wie groβ ist die Fülle deiner Süβe, Herr, die du verborgen hast vor denen, die 

dich fürchten, die du aber zur Vollendung gebracht hast für die, die auf dich, mein Gott, hoffen. Halleluja in Ewigkeit. 

Amen.  
58 “Trithemius, Johannes, abbot of Sponheim,” Brepolis Medieval Encyclopaedias - Lexicon des Mittelalters Online, 

geraadpleegd 30.04.2019, http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx. 
59 Constant J. Mews, “Introduction,” in Listen, Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women 

in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New York: Palgrave, 2001), 3.; Mews, “Virginity, Theology, and Pedagogy,” 16-

18.  

http://apps.brepolis.net/lexiema/test/Default2.aspx
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Verder onderzoek naar het Speculum virginum duikt pas eind 19de eeuw op. In Conradi Hirsaugiensis Dialogus 

super Auctores siue Didascalon uit 1889 en Les Oeuvres de Hugues de Saint-Victor uit 1886 ondersteunen 

respectievelijk Georg Schepps en Barthélemy Hauréau de Konrad-these van Trithemius.60 Verder besteedt 

Valentin Rose in 1893 aandacht aan het Speculum virginum in zijn uitgave van de catalogus van de Latijnse 

manuscripten van de Koninklijke Bibliotheek van Berlijn. Hierin neemt hij het vroege 13de-eeuwse MS Deutsche 

Staatbibliothek Phill. 1701 uit de cisterciënzerabdij van Igny61 op en naast een voorstelling van de inhoud en 

afbeeldingen is Rose voor het eerst kritisch over het auteurschap, toegeschreven aan Konrad van Hirsau.62 

Mathias Laurentius en Knut Robert Geete volgen zijn voorbeeld in hun Speculum virginum. Jungfruspegel. Zij 

focussen op het enige Zweedse handschrift van het Speculum virginum en wijzen stellig de Konrad-these af.63  

 

In de twintigste eeuw begint de academische belangstelling voor het Speculum virginum geleidelijk toe te 

nemen. In 1928 verschijnt de eerste moderne wetenschappelijke benadering van het Speculum virginum, 

getiteld “The Speculum Virginum with Special Reference to the Tree of Jesse” van Arthur Watson. Vanuit 

kunsthistorische invalshoek onderzoekt Watson de rol, betekenis en symboliek van de verschillende illustraties 

uit het 12de-eeuwse MS Londen BL Arundel 44, tegen de historische achtergrond waarin het Speculum virginum 

tot stand kwam. De focus ligt vooral op de eerste – en naar Watson’s mening de voornaamste – afbeelding van 

het Speculum virginum, die de Boom van Jesse voorstelt.64 In zijn artikel “A Manuscript of the Speculum 

Virginum in the Walters Art Gallery” uit 1947 bestudeert Watson opnieuw de iconografie van het Speculum 

virginum, ditmaal van een manuscript uit de eerste helft van de 13de eeuw nl. MS Baltimore Walters Art Gallery 

7265. Hij heeft hierbij ook aandacht voor de verschillen tussen de iconografie van dit handschrift en een aantal 

andere Duitse en Franse manuscripten.66 Daarnaast legt ook kunsthistorica Martha Strube zich vanuit 

                                                      
60 Konrad van Hirsau, Dialogus super auctores, sive Didascalon. Eine literaturgeschichte aus dem XII. Jahrhundert, ed. 

Georg Schepps (Würzburg: A. Stuber, 1889).; Hugo van Sint-Victor, Les Oeuvres de Hugues de Saint-Victor, ed. 

Barthélemy Hauréau (Parijs: Hachette, 1886). 
61 Berlijn, Deutsche Staatbibliothek, Phill. 1701 (begin 13de eeuw; cisterciënzerabdij van Igny). 
62 Valentin Rose, Verzeichniss der Lateinischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, Erster Band: Die 

Meermann-Handschriften des Sir Thomas Phillipps (Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 

Zwölfter Band) (Berlijn: Asher, 1893), 133-37. 
63 Mathias Laurentius en Knut Robert Geete, Speculum Virginum. Jungfruspegel (Stockholm: Norstedt en Söner, 1897-

98). 
64 Arthur Watson, “The Speculum virginum with Special Reference to the Tree of Jesse,” in Speculum 3 (1928): 445-69. 
65 Baltimore, Walters Art Gallery, W. 72 (eerste helft 13de eeuw; cisterciënzerabdij van Himmerode). 
66 Arthur Watson, “A Manuscript of the Speculum virginum in the Walters Art Gallery,” in Journal of the Walters Art 

Gallery 10 (1947): 60-74. 
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kunsthistorische invalshoek toe op het Speculum virginum. In haar proefschrift Die Illustrationen des Speculum 

Virginum, neergelegd in 1937, bestudeert ze eveneens de iconografie van MS Londen BL Arundel 44.67 In de 

eerste helft van de 20ste eeuw krijgt het Speculum virginum louter aandacht vanuit kunsthistorisch perspectief.  

 

In 1955 publiceert Matthäus Bernards in navolging van zijn proefschrift, dat hij al in 1950 neerlegt, de meest 

diepgaande studie over het Speculum virginum tot dan toe, getiteld Speculum Virginum. Geistigkeit und 

Seelenleben der Frau im Hochmittelalter. In tegenstelling tot voorgaand onderzoek focust Bernards voor het 

eerst op de tekst en bestudeert hij welke inzichten het Speculum virginum verschaft in het spirituele leven van 

de vrouw in een hoogmiddeleeuwse monastieke gemeenschap en in de gangbare theologische ideeën. Bernards 

benadert de bron vanuit historisch perspectief. Hij is kritisch voor de bestaande opvattingen rond het 

auteurschap. Hij neemt alle gekende argumenten in overweging en concludeert dat Konrad van Hirsau niet 

officieel als auteur kan aangewezen worden, hoewel heel wat argumenten deze these lijken te onderbouwen. 

Robert Bultot, die heel wat taalkundig onderzoek verricht heeft naar Konrad van Hirsau en de literatuur die 

aan hem toegeschreven wordt, treedt hem bij in deze stelling.68 Daarnaast maakt Bernards een oplijsting van 

de overgebleven handschriften en hun verspreiding, die bijzonder waardevol is om de grote rol en impact van 

het Speculum virginum doorheen de middeleeuwen te begrijpen. De lijst is intussen verouderd en wordt verder 

aangevuld door Jutta Seyfarth in 2001 (cf. 6.1 De overgebleven manuscripten van het Speculum virginum).69  

 

In de jaren 1960 zet Eleanor Greenhill het werk van Bernards voort. In 1962 geeft ze Die geistigen 

Voraussetzungen der Bilderreihe des Speculum Virginum: Versuch einer Deutung uit. Op basis van MS Londen 

BL Arundel 44 analyseert Greenhill de relatie tussen de tekst en de afbeeldingen in het Speculum virginum. Ze 

argumenteert dat de afbeeldingen eveneens een belangrijke pedagogische rol spelen en dat er een 

wisselwerking bestaat tussen de afbeeldingen en de tekst, die vaak actief naar de afbeeldingen verwijst. Verder 

trekt ze, net als haar voorgangers, het auteurschap van Konrad van Hirsau in twijfel en suggereert ze dat het 

om een leerling van Hugo van Sint-Victor zou gaan. De productie van het verloren origineel van het Speculum 

virginum situeert Greenhill tussen 1130 en 1140 en het oudst bewaarde MS Londen BL Arundel 44 dateert, 

volgens haar, van tussen 1140 en 1145.70 In 1966 vult ze haar onderzoek naar het Speculum virginum aan met 

                                                      
67 Martha Strube, Die Illustrationen des Speculum Virginum (Düsseldorf: G.H. Nolte, 1937). 
68 Robert Bultot, “Autour du ‘Speculum Virginum’,” Revue d’histoire ecclésiastique 64 (1969): 808-27. 
69 Bernards, Speculum Virginum. 
70 Eleanor Greenhill, Die geistigen Voraussetzungen der Bilderreihe des Speculum Virginum, Beiträge zur Geschichte der 

Philosophie und Theologie des Mittelalters (Münster: Aschendorff, 1962).; E. Faye Wilson, recensie van Die geistigen 
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haar essay Die Stellung der Handschrift British Museum Arundel 44 in der Überlieferung des Speculum 

Virginum.71 

In de jaren 1980 komt een nieuwe publicatie over het Speculum virginum tot stand in het doctoraat van Cheryl 

Gohdes Goggin uit 1982 (uitgegeven in 1984) The illuminations of the Clairvaux Speculum Virginum, Troyes, 

Bibliothèque municipale, ms. 252. Dit werk focust opnieuw vanuit kunsthistorische invalshoek op de illustraties 

van MS Troyes Bibliothèque municipale 25272, een 13de-eeuws manuscript uit de cisterciënzerabdij Notre-Dame 

de Clairvaux.73 

 

In de context van de derde feministische golf en de groeiende belangstelling voor genderstudies verschijnt in 

1990 voor het eerst een publicatie waarin het Speculum virginum vanuit een genderperspectief bekeken wordt, 

getiteld “Flaws in the Golden Bowl: Gender and Spiritual Formation in the Twelfth Century”, uitgebracht door 

Barbara Newman in het tijdschrift Traditio. In dit essay onderwerpt de auteur een uitgebreid corpus van 45 

teksten, geschreven tussen 1075 en 1225 in verschillende Europese landen, aan een genderkritische analyse. 

De teksten zijn van zeer uiteenlopende aard en bestaan uit spirituele instructies voor novicen en reclusen, 

commentaren op monastieke regels, briefwisseling tussen monastieke mannen en vrouwen en andere 

spirituele traktaten, die ze alle onder de noemer formation literature plaatst. De teksten zijn voornamelijk 

geschreven door mannen, maar gericht tot mannen, vrouwen en soms tot beiden. Ze onderzoekt hoe het 

concept gender benaderd wordt in de verschillende teksten en heeft hierbij vooral aandacht voor de 

inhoudelijke verschillen in teksten gericht aan mannen en vrouwen. Newman is zo in staat om uit het corpus 

een aantal opvallende en regelmatig terugkerende zaken over gender te extraheren. Het Speculum virginum is 

een van de teksten die Newman in haar corpus opgenomen heeft en dit maakt haar artikel van grote waarde 

voor dit onderzoek. Ze stelt vast dat de teksten vaak in grote mate genderneutraal zijn, hoewel er wel degelijk 

androcentrische en misogyne opvattingen in terug te vinden zijn, dat maagdelijkheid in teksten gericht aan 

vrouwen een veel grotere rol speelt dan in teksten gericht aan mannen en ook elementen als het 

                                                      

Voraussetzungen der Bilderreihe des Speculum Virginum, Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des 

Mittelalters, door Eleanor Greenhill, Speculum 37, nr. 4 (1962): 612-13. 
71 Eleanor Greenhill, Die Stellung der Handschrift British Museum Arundel 44 in der Überlieferung des Speculum 

Virginum (München: Max Hueber Verlag, 1966). 
72 Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 252 (ca. 1200; cisterciënzerabdij Notre-Dame de Clairvaux).  
73 Cheryl Gohdes Goggin, The illuminations of the Clairvaux Speculum Virginum (Troyes, Bibliothèque municipale, MS. 

252) (Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, 1984). Helaas was ik niet in de mogelijkheid dit boek zelf 

door te nemen.  



 

29 
 

gemeenschapsleven, vriendschap en spirituele vooruitgang anders benaderd worden in teksten voor mannen 

en vrouwen.74   

 

Voorgaande studies zijn stuk voor stuk bijzonder waardevol voor onze hedendaagse kennis over het Speculum 

virginum, zijn afbeeldingen en de context waarin het werk geschreven werd, maar ondanks het unieke karakter 

van deze hoogmiddeleeuwse bron, die van grote waarde is voor (kunst)historisch en linguïstisch onderzoek, is 

het verwonderlijk dat de academische aandacht ervoor relatief beperkt blijft. Constant J. Mews wijt dit 

voornamelijk aan het tot dan toe onuitgegeven karakter van de tekst, die het onderzoek bemoeilijkt.75 In 1990 

is het uiteindelijk Jutta Seyfarth die een langverwachte kritische editie van het Speculum virginum uitbrengt 

in het Corpus Christianorum.76 In 2001 geeft ze de tekst nogmaals uit, vergezeld van een gespiegelde Duitse 

vertaling, een vernieuwde oplijsting van alle manuscripten en een uitgebreide inleiding. De uitgave en de 

vertaling van de tekst betekenen een belangrijke stap voorwaarts om het Speculum virginum voor toekomstig 

onderzoek toegankelijker te maken.77 

 

Na het verschijnen van Seyfarth’s publicatie komt het onderzoek naar de bron in een stroomversnelling terecht. 

In 1990 publiceert Irene Berkenbusch een interessant essay “Mystik und Askese. Sankt Trudperter Hohes Lied 

und Speculum virginum im Vergleich”, waarin ze een vergelijkende analyse van het Sankt Trudperter Hohelied 

enerzijds en het Speculum virginum anderzijds maakt. Het Sankt Trudperter Hohelied is een volkstalige 

interpretatie van het Hooglied, waarin de liefde tussen bruid en bruidegom, tussen gelovige en God wordt 

bezongen. De bron is ontstaan ca. 1170 en vertoont niet alleen op vlak van ontstaanscontext, met name het 

12de-eeuwse Beierse gebied, maar ook op vlak van inhoud en functie als didactisch boek in de context van de 

cura monialium, grote gelijkenissen met het Speculum virginum.78 Beide bronnen worden wel vaker met elkaar 

in verband gebracht. In zijn publicatie uit 1985 Der verschlossene Garten. Volkssprachliche Hohelied-Auslegung 

und monastische Lebensform im 12. Jahrhundert bestudeert Urban Küsters onder meer de monastieke 

                                                      
74 Barbara Newman, “Flaws in the Golden Bowl: Gender and Spiritual Formation in the Twelfth Century,” Traditio 45 

(1989/90): 111-46. (Herdrukt in haar bundel: From Virile Women to Woman Christ (Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 1995), 19-45.)  
75 Mews, “Introduction,” 2-3. 
76 Speculum virginum. (Corpus Christianorum. Continuatio Medieaevalis 5), ed. Jutta Seyfarth (Turnhout: Brepols, 1990). 
77 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, ed. en vert. Jutta Seyfarth (New York: Herder, 2001). 
78 Irene Berkenbusch, “Mystik und Askese: Sankt Trudperter Hohes Lied und Speculum virginum im Vergleich,” in 

›Minnichlichiu gotes erkennusse‹ Studien zur frühen abendländischen Mystiktradition. Heidelberger Mystiksymposion 

vom 16. Januar 1989, ed. Dietrich Schmidtke (Stuttgart: Fromman-Holzboog, 1990), 43-60. 
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didactische methoden van het Sankt Trudperter Hohelied, waar hij eveneens het Speculum virginum bij 

betrekt.79 Ook het essay van Christina Lutter “Affektives Lernen im höfischen und monastischen Gebrauch von 

exempla” uit 2011 legt beide bronnen naast elkaar. In deze bijdrage onderzoekt Lutter welke technieken 

aangewend worden in didactische literatuur om het publiek ervan effectief te doen handelen naar de 

boodschap. Ze legt hierbij de nadruk op de verschillende technieken gebruikt voor een hoofs, dan wel voor een 

monastiek publiek. Hiervoor plaatst ze hoofse teksten tegenover monastieke teksten. Het Speculum virginum 

en het Sankt Trudperter Hohelied behoorden beiden tot deze laatsten en werden dus als één categorie 

beschouwd.80 Berkenbusch wijst in “Mystik und Askese” ook op de opvallende parallellen tussen beide teksten 

zoals het gebruik van de spiegelmetafoor, de liefdesmystiek en de bruidsmystiek, maar benadrukt ook een 

fundamenteel verschil. Het Speculum virginum vertrekt vanuit een pedagogisch-morele intentie, terwijl in het 

Sankt Trudperter Hohelied een filosofische intentie centraal staat. Dit uit zich in een aantal verschillen en op 

basis hiervan oordeelt Berkenbusch dat de spirituele verwantschap tussen beiden teksten beperkt is en dat er 

geen sprake is van een directe afhankelijkheid.81  

 

Vijf jaar later, in 1995, legt Berkenbusch haar proefschrift neer, dat eveneens het Speculum virginum behandelt. 

In Speculum Virginum. Mittelniederländischer Tekst. Edition, Untersuchungen zum Prolog und einleitende 

Interpretation geeft Berkenbusch een kritische editie uit van het 16de-eeuwse Middelnederlandse MS Darmstadt 

Universitäts- und Landesbibliothek 46682. De editie is begeleid door een uitvoerige beschrijving van de 

handschriftentraditie, een interpretatie van de proloog en een overzicht van de inhoud.83 Het boek krijgt heel 

wat kritiek van Geert H.M. Claassens, grotendeels omwille van de keuze voor het Darmstadt manuscript. Dit 

                                                      
79 Mews, “Introduction,” 3.; ; Urban Küsters, Der verschlossene Garten. Volkssprachliche Hohelied-Auslegung und 

monastische Lebensform im 12. Jahrhundert (Düsseldorf: Droste Verlag, 1985).; Gisela Vollmann-Profe, recensie van Der 

verschlossene Garten. Volkssprachliche Hohelied-Auslegung und monastische Lebensform im 12. Jahrhundert, door Urban 

Küsters. Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 117, nr. 4 (1988), 188-93. 
80 Lutter, Christina. “Affektives Lernen im höfischen und monastischen Gebrauch von exempla,” in Funktionsräume, 

Wahrnehmungsräume, Gefühlsräume. Mittelalterliche Lebensformen zwischen Kloster und Hof, ed. Christina Lutter 

(Wenen: Böhlau Verlag, 2011), 121-44. 
81 Berkenbusch, “Mystik und Askese,” 44-48. 
82 Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 466 (3/3de van de 16de eeuw; kanunnikenklooster van Sint-Cecilia 

in Keulen) 
83 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, Edition, Untersuchungen zum Prolog und einleitende Interpretation, 

ed. Irene Berkenbusch (Frankfurt a.M.: Peter Lang, 1995). 
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manuscript is een Ripuarische kopie van een Middelnederlands manuscript en zelf dus geen zuiver 

Middelnederlands handschrift.84  

 

In hetzelfde jaar geeft Einar Már Jónsson de monografie Le miroir. Naissance d’un genre littéraire uit als een 

herziene versie van zijn proefschrift uit 1985. Hij is gefascineerd door het veelvoudig voorkomen van spiegels, 

zowel als middeleeuws literair genre, als in de middeleeuwse iconografie. In zijn boek gaat hij op zoek naar de 

oorsprong en de concrete betekenis van deze spiegelsymboliek. Voor dit onderzoek is vooral de toelichting over 

het Speculum virginum waardevol. Niet alleen bevat de titel het woord ‘spiegel’, maar ook in het werk zelf 

behandelt de auteur uitgebreid de spiegelmetafoor. Jonssón stelt vast dat de auteur van het Speculum virginum 

zich baseert op de spiegelsymboliek van schrijvers als de heilige Gregorius of de heilige Augustinus, maar er 

duidelijk zijn eigen interpretatie aan geeft. Zijn ‘Maagdenspiegel’ is de spiegel van de Heilige Schrift, het woord 

van God, die de maagden op een indirecte manier inzicht moet geven in de goddelijke mysteriën enerzijds en 

hen tot zelfkennis en spirituele zuiverheid moet leiden anderzijds. Op die manier bereidt de spiegel de maagden 

voor op het mystieke huwelijk met Christus in de eeuwigheid.85  

 

De verzamelbundel Listen, daughter: the Speculum virginum and the formation of religious women in the 

Middle Ages, uitgegeven door Constant J. Mews in 2001 is zonder twijfel één van de meest prominente 

publicaties voor eender wie onderzoek voert naar het Speculum virginum. De bundel is uniek omwille van zijn 

veelzijdige en interdisciplinaire benadering. De elf hoofdstukken bestuderen de bron vanuit uiteenlopende 

benaderingen. Omwille van het grote belang van deze bijdrage geef ik een kort inhoudelijk overzicht van de 

afzonderlijke hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk geeft Mews zelf een introductie op het Speculum virginum, 

waarin hij de auteurskwestie aanhaalt en de belangrijkste theologische waarden (maagdelijkheid, balans 

tussen vlees en geest, etc.), die in Speculum virginum worden gepresenteerd, voorstelt. Ten tweede levert ook 

Jutta Seyfarth een bijdrage over de verschillende oudste manuscripten en hun belang voor het historisch 

onderzoek. In het derde hoofdstuk onderzoekt Julie Hotchin welke rol het Speculum virginum vervult in de 

12de-eeuwse Duitse cura monialium. In de volgende bijdrage stelt Kim Power zich de vraag in welke mate het 

Speculum virginum inzicht geeft in het werkelijke leven van de hoogmiddeleeuwse non, dan wel een 

ideaalbeeld geeft van de spirituele begeleiding tussen man en vrouw. Ze focust hierbij vooral op de betekenis 

                                                      
84 Geert H.M. Claassens, recensie van Speculum Virginum. Mittelniederländischers Text, Edition, Untersuchungen zum 

Prolog und einleitende Interpretation, door Irene Berkenbusch, Monatshefte 89, nr. 2 (1997): 225. 
85 Jónsson, Le miroir. 
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van de bruidsmetafoor en de rol van Maria. In het vijfde hoofdstuk wijst Morgan Powell op de integrale rol van 

de afbeeldingen in het Speculum virginum. Via de veelvoorkomende zin uit het Speculum virginum “Hoor, 

dochter, en zie” bewijst Powell het tweeledige karakter van de bron, die een pedagogische methode gebaseerd 

op “horen” (tekstueel) en “zien” (visueel) nastreeft. Hiermee treedt Powell Greenhill bij in haar these dat de 

afbeeldingen een niet te onderschatten pedagogische rol spelen in het Speculum virginum, maar werkt de 

stelling nog verder uit.86 Catherine Jeffreys behandelt in het zesde hoofdstuk het Epithalamium, het bruidslied 

aan het einde van het Speculum virginum. Ze analyseert de rol van het Epithalamium binnen het Speculum 

virginum en bemerkt een sterke wisselwerking tussen het lied en de overige tekst (de dialoog). In hoofdstuk 7 

vergelijkt Janice Pinder het Speculum virginum met twee andere traktaten nl. De claustro animae van Hugh 

van Fouilloy en het anonieme De modo bene vivendi. De onderlinge verschillen betreffende de gendergevoelige 

onderwerpen clausuur en maagdelijkheid tonen aan hoe gelijkaardige teksten steeds een sterk verschillend 

beeld van het monastieke leven in de hoge middeleeuwen kunnen geven. Bijzonder interessant is haar nota op 

het eind van het hoofdstuk, waarin ze zich afvraagt of de tekst ook door mannen gelezen werd, niet alleen als 

handboek voor spirituele leiding van nonnen, maar ook voor de eigen spirituele beleving. In hoofdstuk vier ga 

ik verder op deze mogelijkheid in (cf. 4.3.3 Het onbedoelde publiek van mannen). In het achtste hoofdstuk 

plaatst Sabina Flanagan het Speculum virginum in de bredere traditie van de dialoog als literair genre. Het is 

eerder ongewoon dat deze literaire vorm gebruikt wordt voor een traktaat over het religieuze leven van 

vrouwen en Flanagan benadrukt dan ook de grote originaliteit van het Speculum virginum. In hoofdstuk 9 

vergelijkt Elisabeth Bos het Speculum virginum met gelijkaardige religieuze instructieteksten uit zowel Engelse 

als Franse context. Ze focust voornamelijk op het concept maagdelijkheid in deze teksten en wijst op de 

gelijkenissen en verschillen in teksten gericht aan mannen of vrouwen. Fiona Griffiths vergelijkt het Speculum 

virginum in hoofdstuk 10 met de Hortus Deliciarum van Herrade van Hohenburg, geschreven eind 12de eeuw 

en wijst op de gelijkenissen, maar – nog belangrijker – op de verschillen tussen beide traktaten. In het laatste 

hoofdstuk bestudeert Urban Küsters ten slotte de 15de-eeuwse heropleving van het Speculum virginum in de 

context van de Moderne Devotie. Mews benadrukt in zijn inleiding dat het Speculum virginum door het lange 

uitblijven van een kritische editie nog onvoldoende bestudeerd is, ondanks zijn enorme waarde. Met deze 

verzamelbundel levert hij een bijzonder waardevolle bijdrage aan het historische debat, maar niettemin roepen 

de verschillende essays opnieuw heel wat vragen op.87  

                                                      
86 Greenhill, Die geistigen Voraussetzungen, 8-9, 129-31. 
87 Constant J. Mews, ed. Listen, Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle 

Ages (New York: Palgrave, 2001). 
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Met zijn essay “Bild, Schrift, Ton. Bildfunktionen und Kommunikationsform im “Speculum virginum”” in het 

tijdschrift Frühmittelalterliche Studien beantwoordt Bruno Reudenbach in 2003 aan de nood tot verder 

onderzoek. Zijn essay gaat opnieuw in op de betekenis van de illustraties in het Speculum virginum. Hij stelt 

vast dat de afbeeldingen uniek zijn, maar telkens gebaseerd worden op contemporaine iconografische 

tendenzen, waardoor de lezer zonder veel uitleg in de tekst weet wat de afbeeldingen representeren. Ook hij 

bekrachtigt de stelling van Greenhill en Powell dat de illustraties een grote waarde hebben en dat het visuele 

aspect, waarbij de nonnen zelf de afbeeldingen konden aanschouwen, een essentieel deel uitmaakte van de 

didactische methode van het Speculum virginum. Verder nuanceert Reudenbach de stelling van Morgan Powell 

dat de tekst door mannen voorgelezen werd aan (ongeletterde) vrouwen en dat vrouwen enkel de afbeeldingen 

zelf interpreteerden. Reudenbach poneert een aantal argumenten voor deze stelling en maant de lezer dan ook 

aan tot voorzichtigheid. Hij stelt ook dat we niet zomaar mogen veronderstellen dat vrouwen het Speculum 

virginum niet zelf konden lezen. Tot slot heeft hij ook aandacht voor de betekenis van de spiegelsymboliek.88  

 

Enkele jaren later toont Adam Cohen in zijn bijdrage “Art, exegesis and affective piety in twelfth-century 

German manuscripts” in de verzamelbundel Manuscripts and Monastic Culture. Reform and Renewal in 

Twelfth-Century Germany, uitgegeven door Alison Beach in 2007, eveneens aan dat deze zintuiglijke 

tweeledigheid (horen en zien) in het pedagogische karakter van het Speculum virginum wel degelijk klopte. 

Door een vergelijkende analyse met verschillende Duitse bronnen breidt hij deze stelling nog uit en toont aan 

dat de tendens om exegetische ideeën behalve tekstueel ook visueel aan de lezer te presenteren een 

wijdverspreid Duits gegeven was.89   

 

Hoewel de meerderheid van voorgaande academische bijdragen zich richt op het Speculum virginum in 

Latijnse versie en dus de betekenis ervan in oorspronkelijke hoogmiddeleeuwse context bestudeert, verschijnt 

in 2009 opnieuw een artikel dat in navolging van Irene Berkenbusch en Urban Küsters focust op de tweede 

verspreidingsgolf van het Speculum virginum in een volkstalige Middelnederlandse versie. Sabrina Corbellini 

publiceert “Een oude spiegel voor nieuwe maagden. Het gebruik van het Speculum virginum in 

                                                      
88 Bruno Reudenbach, “Bild – Schrift – Ton. Bildfunktionen und Kommunikationsformen im ‘Speculum virginum’,” 

Frühmittelalterliche Studien 37 (2003): 25-45. 
89 Adam S. Cohen. “Art, Exegesis, and Affective Piety in Twelfth-Century German Manuscripts,” in Manuscripts and 

Monastic Culture. Reform and Renewal in Twelfth-Century Germany, ed. door Alison I. Beach (Turnhout: Brepols, 2007), 

45-68. 
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gemeenschappen van tertiarissen” in het tijdschrift Ons Geestelijk Erf. Hierin reconstrueert ze de productie en 

verspreiding van de Middelnederlandse Spieghel der Maechden en stelt vast dat de tekst vooral in de 

invloedsfeer van de Moderne Devotie grote populariteit kende, specifieker vooral binnen de orde van de 

franciscaanse tertiarissen (cf. 3.2 Verspreiding van het Speculum virginum). Het uitgangspunt voor haar 

betoog is het vroeg 16de-eeuwse Informieringheboeck der jongen, een instructieboek voor jonge vrouwelijke 

tertiarissen van Jan de Wael, waarin expliciet verwezen wordt naar de Spieghel der Maechden. Dit is slechts 

één van de voorbeelden die de grote populariteit van de Spieghel der Maechden aantoont, die in de context van 

de verkloostering van de Derde Orde van Sint-Franciscus begin 15de eeuw steeds meer verspreid raakte. Deze 

tekst, waarin de clausuur, het verwerpen van het wereldse en maagdelijkheid centraal staan, was van grote 

didactische waarde voor de spirituele vorming van jonge vrouwelijke tertiarissen in deze steeds meer 

geïnstitutionaliseerde derde orde.90  

 

In Holy matter: Changing Perceptions of the Material World in the Late Medieval Christianity, een recente 

studie uit 2014 wordt het Speculum virginum vanuit een bijzonder originele insteek bekeken. In deze 

monografie stelt Sara Ritchey zich de vraag op welke manier het middeleeuwse Christendom de materiële 

wereld rondom zich beschouwde in relatie tot het goddelijke. Ritchey stelt in middeleeuwse teksten voor en 

door religieuze vrouwen vast dat er een idee van ‘re-creation’ van de natuurlijke wereld ten gevolge van de 

incarnatie van Christus gangbaar is. Deze nieuwe theologische opvattingen rond de relatie tussen het aardse, 

het menselijke en het goddelijke ontwikkelden zich parallel aan de hoogmiddeleeuwse discussies over de 

monastieke clausuur en het maagdelijkheidsideaal. Als vertrekpunt voor haar betoog behandelt Ritchey in het 

eerste hoofdstuk het Speculum virginum, waarin de boodschap centraal staat dat God gevonden kan worden 

in een kuis en vroom monastiek leven. Hierin wordt het afgesloten klooster voorgesteld als een 

voorafspiegeling van het hemelse Paradijs, versterkt door de vele metaforen van de maagden als bloemen in 

de hortus deliciarum. God is hier aanwezig in de materiële ruimte en meer bepaald in de maagdelijke lichamen 

van de nonnen.91  

 

                                                      
90 Sabrina Corbellini. “Een oude spiegel voor nieuwe maagden. Het gebruik van het Speculum virginum in 

gemeenschappen van tertiarissen,” Ons Geestelijk Erf 80, nr. 3 (2009): 171-198. 
91 Sara Ritchey, Holy Matter: Changing Perceptions of the Material World in Late Medieval Christianity (Ithaca, N.Y.: 

Cornell University Press, 2014).; Shannon Gayk, recensie van Holy Matter: Changing Perceptions of the Material World in 

Late Medieval Christianity, door Sara Ritchey, Journal of Medieval Religious Cultures 42, nr. 2 (2015): 244-48. 
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De meest recente studies naar het Speculum virginum zijn van de hand van kunsthistorica Guylène Hidrio. In 

2016 levert ze een bijdrage aan de verzamelbundel La Pensée du Regard, getiteld “Le Livre V du Speculum 

Virginum: sa place dans le traité et ses liens avec le programme figure”. Hierin analyseert ze boek vijf van het 

Speculum virginum en oordeelt dat het vijfde boek niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk het zwaartepunt 

van het Speculum virginum vormt. Ze heeft vooral aandacht voor de grote rol die aan Maria toegekend wordt 

in boek vijf en meent dat het Speculum virginum in zijn geheel niet alleen als handboek voor spirituele 

begeleiding beschouwd moet worden, maar evengoed een traktaat is over de Mariadevotie, conform de 

spirituele ontwikkelingen van de 12de eeuw.92 In 2017 geeft ze L’iconographie du Speculum Virginum uit, 

waarmee ze haar blik verruimt en het hele Speculum Virginum vanuit kunsthistorische invalshoek bestudeert. 

In een eerste deel behandelt ze beknopt de inhoud van het Speculum virginum, de auteurskwestie, 

ontstaansomstandigheden en de context waarin het Speculum virginum doorheen de eeuwen werd gebruikt. 

In een tweede deel bespreekt ze op basis van MS Londen BL Arundel 44 de twaalf afbeeldingen in het Speculum 

virginum. Voor elke afbeelding wordt een gedetailleerde iconografische analyse gemaakt en telkens wordt de 

link tussen de afbeelding en de tekst gemaakt. Haar boek benadert de afbeeldingen zeer nauwgezet, zoals geen 

enkele studie haar voordoet.93 

 

Deze status quaestionis laat zien dat het Speculum virginum een waardevolle bron is gebleken voor 

uiteenlopende academische benaderingen. Kort samengevat kunnen de verschillende onderzoeksperspectieven 

gegroepeerd worden in een beperkt aantal terugkomende themata. Ten eerste besteden zowat alle bijdragen 

minstens enige aandacht aan de auteurskwestie. Sinds de identificatie van de auteur met Konrad van Hirsau 

in een laatmiddeleeuws traktaat van dubieuze betrouwbaarheid van Johannes Trithemius, hebben heel wat 

academici zich kritisch uitgelaten over de auteurskwestie. Sommigen scharen zich eerder achter de Konrad-

these, anderen benadrukken de tegenargumenten of wijzen een alternatieve mogelijkheid aan, maar niemand 

spreekt zich met zekerheid uit. Daarvoor is het bronnenmateriaal te beperkt. De auteurskwestie komt verder 

in deze studie uitgebreid aan bod (cf. 3.1.1 Auteur). Ten tweede bestudeert een aanzienlijke groep studies het 

Speculum virginum vanuit kunsthistorisch perspectief, waarin voornamelijk de iconografische betekenis van 

de illustraties wordt achterhaald. Ten derde werd de tekst vanaf de bijdrage van Matthäus Bernards Speculum 

                                                      
92 Guylène Hidrio, “Le Livre V du Speculum Virginum: sa place dans le traité et ses liens avec le programma figure,” in La 

Pensée du Regard. Etudes d’histoire de l’art du Moyen Âge offertes à Christian Heck, eds. Pascale Charron, Marc Gil en 

Ambre Vilain (Turnhout: Brepols, 2016), 213-26. 
93 Guylène Hidrio, L’iconographie. 
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Virginum: Geistigkeit und Seelenleben der Frau im Hochmittelalter ook regelmatig vanuit historisch perspectief 

benaderd, wat inzicht geeft in o.a. de gangbare theologische ideeën, de cura monialium en het leven van 

monastieke vrouwen. Een vierde groep studies bestudeert het Speculum virginum vanuit een comparatief 

perspectief. Vergelijkingen met onder meer het Sankt-Trudperter Hohelied, de Hortus Deliciarum, De claustro 

animae, De modo bene vivendi, Franse en Engelse religieuze instructieteksten of beschouwingen van het 

Speculum virginum binnen het breder kader van spiegelliteratuur of dialoogliteratuur laten vaak gelijkenissen 

zien, maar benadrukken ook meer dan eens het unieke karakter van het Speculum virginum. Daarnaast wijden 

verschillende studies zich aan het tweeledige pedagogische karakter van het Speculum virginum, waarbij zowel 

de tekst als de illustraties een didactische rol vervullen om de non door verschillende zintuiglijke activiteiten 

(horen en zien) te onderwijzen. Een eerder beperkt aantal teksten focust op de heropleving van het Speculum 

virginum in volkstalige versie, wat vooral de context van de Moderne Devotie betreft. Tenslotte wil ik ook nog 

de zeldzame, maar uiterst waardevolle studies aanhalen die het Speculum virginum vanuit een genderkritische 

benadering bestuderen. Het is vooral op basis van de bevindingen over gender in het artikel van Barbara 

Newman en de suggestie van Janice Pinder dat het Speculum virginum mogelijk ook door mannen gelezen 

werd voor de eigen spirituele vorming, dat ik mijn eigen onderzoek verderzet in de volgende hoofdstukken.  
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Hoofdstuk 2. Het discours als sociale praktijk 
 

Na een introductie op het Speculum virginum kan de kritische discoursanalyse aanvangen. In dit hoofdstuk 

behandel ik de eerste dimensie van het driedimensionale model van Fairclough. De focus ligt hierbij op het 

discours als sociale praktijk. Ik schets hiervoor een beeld van de historische achtergrond waartegen het 

Speculum virginum geschreven wordt. Een inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen van de 

hoogmiddeleeuwse maatschappij is essentieel om het Speculum virginum in zijn context te plaatsen en toegang 

te krijgen tot de ideologie van de auteur over gender. Het Speculum virginum werd geschreven in een bepaalde 

tijd en ruimte, niet alleen gedetermineerd door contemporaine sociale, politieke, culturele ontwikkelingen, 

maar evenzeer door de persoonlijke ideologie van de auteur. Het werd gelezen en verspreid in een opnieuw 

andere realiteit. Net zoals deze realiteiten constant veranderen en door elk individu op een andere manier, met 

een ander doel, vanuit een andere context gelezen worden, zo zullen historici nooit in staat zijn die specifieke 

contexten exact weer te geven. We kunnen echter een veralgemeend, maar niettemin waardevol beeld schetsen 

van de maatschappelijke context waarin de tekst ontstaan en gelezen werd. Om een coherent beeld te schetsen 

van de historische achtergrond focus ik vooral op de ontstaanscontext en de initiële omgeving waarin de tekst 

gelezen werd. Concreet schets ik een beeld van de 12de- en 13de-eeuwse West-Europese samenleving, de periode 

waarin het Speculum virginum een eerste golf van succes kende. De tweede golf van succes, die geassocieerd 

wordt met de Moderne Devotie, waarbij vooral volkstalige versies van het Speculum virginum in grote getale 

verspreid raakten, laat ik buiten beschouwing. In wat volgt, probeer ik een beknopte en coherente schets te 

bieden van de hoogmiddeleeuwse samenleving. Eerst toon ik de rol van religie in de maatschappij. Hieraan 

gekoppeld schets ik het monastieke landschap van de 12de-13de eeuw met aandacht voor de monastieke 

hervormingen. Tenslotte geef ik een kort overzicht van de verschillende academische inzichten omtrent de rol 

van gender binnen dit hoogmiddeleeuws monnikendom. Dit hoofdstuk biedt de basis waarop de verdere 

discoursanalyse gebeurt. De historische achtergrond wordt louter descriptief voorgesteld en wordt pas in het 

vierde hoofdstuk op verklarende wijze in verband gebracht met het discours zelf.  

 

2.1 Religie in de hoogmiddeleeuwse samenleving 
Tegen de achtergrond van een enorme demografische groei, een bloeiende internationale handel, de 

renaissance van de 12de eeuw en de pracht van de Gotische kunst en architectuur, vervulde religie een 

fundamentele rol in de hoogmiddeleeuwse samenleving. Religie is een zeer veelzijdig begrip. Hoewel het 

katholieke Christendom onder het gezag van Rome in Westelijk Europa de overhand had in de hoge 

middeleeuwen (ca. 1000 – ca. 1250), kunnen we rond de millenniumwissel niet spreken over een uniforme 
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Christelijke religie. De hoge middeleeuwen – en voornamelijk de twaalfde eeuw – worden gekenmerkt door de 

bloei van talrijke religieuze bewegingen, die zich ofwel actief profileren binnen de organisatie van de Kerk, 

ofwel hier (al dan niet vrijwillig) expliciet afstand van nemen en ketterse bewegingen genoemd worden.94 

Vanaf de 11de eeuw onderging de religie een grootschalige transformatie. Door kerkelijke hervormingen 

ontplooide de katholieke Kerk zich tot een machtige, rijke en sterk uitgebouwde organisatie.95 

 

De kerkelijke hervormingen ontstonden vanuit de wens terug te keren naar het ideaalbeeld van de primitieve 

Kerk en zo de zuiverheid en onafhankelijkheid van de Kerk te herstellen. Kerk en wereld waren sterk vermengd 

geraakt en dit uitte zich op drie belangrijke vlakken. Op politiek vlak had de wereld sterke inspraak in de 

aanstelling van kerkelijke ambten en waren priesters nauwer verbonden met hun feodale heren dan met de 

kerkelijke autoriteiten. Ook op economische vlak was de Kerk allesbehalve onafhankelijk van de wereldlijke 

machthebbers. De kerkelijke eigendommen werden vaak als seculiere eigendommen behandeld. Daarnaast 

was er ook een seksuele/familiale vermenging van Kerk en wereld door huwelijken en concubinages van de 

clerus met leken. Om zich duidelijker af te scheiden van de wereld en de klerikale superioriteit te bestendigen 

volgde een aantal hervormingen met een enorme impact.96 De Duitse paus Leo IX, aangesteld door keizer 

Hendrik III in 1049, initieerde de hervormingen. Ten eerste pleitte hij voor een formeel herstel van het klerikale 

celibaat om de strijd aan te gaan met de wanpraktijk die het nicolaïsme genoemd wordt.97 Het klerikale celibaat 

en de deugd van kuisheid waren tot de tiende eeuw vooral een monastieke deugd.98 Ondanks dat kuisheid voor 

iedereen wenselijk was en clerici van de hogere orde al sinds de vierde eeuw sterk ontmoedigd werden te 

huwen, bleef de mogelijkheid tot trouwen bestaan en werd deze niet actief bestraft. De hervormingen van de 

11de eeuw brachten hier verandering in. Het eerste en tweede Lateraans Concilie, respectievelijk in 1123 en 1139 

maakten definitief komaf met de klerikale huwelijken – nu ook voor clerici van de lagere orde. De bestaande 

huwelijken werden officieel ongeldig verklaard.99 Een belangrijke rol hierin speelde het klooster van Cluny en 
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vooral de abt Odo van Cluny (879-942). Hij was sterke voorstander van het celibaat en in zijn traktaat 

Collationes benadrukte hij in de eerste plaats het belang van het celibaat voor seculiere clerici. Een priester, 

die de heilige functie had om bij het altaar toe te treden en de eucharistieviering dagelijks uit te voeren, kon 

volgens Odo van Cluny onmogelijk een rituele zuiverheid vertonen als hij zich verlaagde tot de zonde van 

seks.100  

 

Daarnaast klaagde Leo IX de lekeninvestituur aan. Deze aanklacht betekende een langdurig conflict tussen de 

opperste geestelijke en wereldlijke machthebbers, de Investituursstrijd genoemd. De keizer van het Heilig 

Roomse Rijk had de controle over de aanstelling van bisschoppen en abten. Dit maakte simonie, het misbruik 

van het kopen en verkopen van klerikale ambten mogelijk. De Kerk wilde de lekeninvestituur dan ook 

terugdringen. De machtsstrijd bereikte een climax onder het pausdom van Gregorius VII (1073 – 1085)101, met 

onder meer de uitvaardiging van het Dictatus Papae, waarin het pauselijk primaat vooropstaat en de pauselijke 

macht dus ondubbelzinnig boven de wereldlijke macht geplaatst werd, de excommunicatie van keizer Hendrik 

IV en zijn daaropvolgende smeekbede om vergiffenis te Canossa (1077). Het Concordaat van Worms (1122) 

bracht een tijdelijke wapenstilstand en Paus en keizer kwamen tot een compromis betreffende de 

bevoegdheden bij het aanstellen van bisschoppen. Het conflict zou echter blijven duren tot het definitief 

beslecht werd in de Sacco di Roma (1527). 102  

 

Nooit eerder was de macht van Rome zo groot als in de 12de eeuw. De Kerk had een uitgebreide organisatie en 

legaten (vertegenwoordigers van de paus) zorgden voor een goed beheerde internationale organisatie. De 

pauselijke suprematie vond ook zijn neerslag in de uitbouw van een canonieke wetgeving, eengemaakt door 

Gratianus in de Concordantia discordantium canonum, meer gekend onder de noemer  Decretum Gratiani 

(1140). De sterkere zelfdefiniëring van de Kerk leidde ook tot het actief vervolgen van ketterse bewegingen op 
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Europees grondgebied, het hervatten van de Iberische reconquista tegen de Moslims en het ontketenen van 

een reeks kruistochten naar het Oosten om Jeruzalem te heroveren.103 

 

De verregaande ambities van de Kerk en het pausdom botsten herhaaldelijk op weerstand. Enerzijds 

probeerden wereldlijke machthebbers het pauselijke gezag te ondermijnen, door onder meer het aanstellen 

van tegenpausen. Anderzijds uitten zelfs kerkelijke bondgenoten, zoals Bernardus van Clairvaux kritiek op de 

verregaande pauselijke macht. Dit laat eveneens zien hoe de religieuze heterogeniteit in grote mate bleef 

bestaan, ondanks de kerkelijke pogingen tot uniformisering.104 Toch kunnen we concluderen dat de 

hervormingen de Kerk en het pausdom tot een ijzersterke internationale institutie hebben gevormd.  

 

2.2 De monastieke hervormingen 

Het kloosterwezen in de middeleeuwen wordt gekenmerkt door een constante trend tot vernieuwing en 

hervorming.105 Aan het begin van de hoge middeleeuwen ontstond de hervormingsbeweging van Cluny. De 

abdij van Cluny werd gesticht in 910. Vanaf het aantreden van Odo van Cluny als abt in 927 werd de abdij een 

echt hervormingscentrum. Men streefde naar een terugkeer naar de originele monastieke idealen als reactie 

op de contemporaine kloosters, die er een te lakse monastieke levensstijl op nahielden. De hervorming 

resulteerde in een strikte naleving van de Regel van Benedictus en een ascetische levensstijl, afgezonderd van 

de wereld, waarin de apostolische idealen van het gemeenschappelijke leven, armoede en liturgie centraal 

stonden. De hervormingsbeweging was enorm succesvol en er ontstond in de 10de en 11de eeuw een wijdvertakt 

netwerk van cluniacenzerkloosters, alle geünificeerd onder het gecentraliseerde bestuur van Cluny. De abdij 

van Cluny en haar dochterhuizen stonden onder direct toezicht van de pauselijke curia en de wisselwerking 

tussen de kerkelijke hervormingen en de monastieke hervormingen van Cluny, die af te lezen viel uit de drang 

naar hernieuwde zuiverheid en het uitbannen van lekeninmenging, was dus niet vreemd. Naast Cluny waren 

er gelijkaardige hervormingscentra in Gorze en Brogne.106 Ook de abdij van Hirsau verdient in dit opzicht enige 
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aandacht. Onder leiding van abt William van Hirsau (ca. 1030-1091) vormde de abdij van Hirsau een succesvol 

hervormingscentrum voornamelijk in de Zuid-Duitse regio. Onder invloed van de hervormingen van Cluny en 

Gorze droeg William van Hirsau de ideeën van de kerkelijke hervormingen uit en verzette zich tegen de 

lekeninmenging in de kloosters. Heel wat (dubbel)kloosters sloten zich bij deze hervorming aan.107  

 

Vanaf het eind van de 11de eeuw kwam vanuit monastieke hoek opnieuw kritiek op de hervormde levenswijze 

van de cluniacenzers. De weelde, die de populariteit van de orde met zich meebracht, bracht het sobere 

apostolische bestaan in het gedrang. De hernieuwde nood aan authentieke spiritualiteit resulteerde in een golf 

van nieuwe monastieke ordes. De precieze invulling van de vita apostolica, het oorspronkelijke monastieke 

ideaal om te leven naar het voorbeeld van Christus en zijn apostelen, raakte bediscussieerd, wat de grote 

heterogeniteit van de 12de-eeuwse religieuze bewegingen ten dele kan verklaren.108 In 1084 werd La Grande 

Chartreuse gesticht, moederabdij van de Kartuizerorde en in 1098 werd de abdij van Cîteaux gesticht, waar de 

cisterciënzerorde uit voortvloeide. Vooral die laatste orde kende een gigantische populariteit, waardoor de orde 

door een enorme expansie van dochterhuizen in de 12de en 13de eeuw een enorm internationaal netwerk kon 

uitbouwen. In 1121 ontstond met de stichting van de abdij van Prémontré ook de orde van de 

premonstratenzers of norbertijnen, strikt genomen geen monastieke orde, maar een reguliere 

kannunikenorde. In deze ordes streefde men opnieuw een strikte navolging van de Regel van Benedictus na, 

in afzondering van de wereld als zelfvoorzienende arme gemeenschappen met een goede balans tussen ora én 

labora – dit laatste was in de orde van Cluny veelal verloren gegaan. Tegen eind 13de eeuw waren deze ordes 

sterk geïnstitutionaliseerd.109 In de 13de eeuw zien we parallel aan de opkomst en bloei van steden het ontstaan 

van de stedelijke bedelorden, die zich in tegenstelling tot de andere monastieke ordes niet uit de wereld terug 

trokken, maar juist afhankelijk waren van de liefdadigheid van de stedelingen en deze in ruil voorzagen van 

prediking in de volkstaal en zielenzorg. Ze leidden eveneens een leven van strikte eenvoud en armoede. Elk 

vanuit een eigen insteek ontstonden zo de dominicanen, franciscanen, karmelieten en augustijner eremieten. 
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Daarnaast bestonden honderden bedelorden over heel Europa, die kleiner en minder bekend waren. Het dichte 

contact van de bedelorden met de stedelijke bewoners, had een belangrijke impact op de religieuze en morele 

indoctrinatie van de lekenbevolking. Daarnaast kreeg ook de begijnenbeweging in de 13de eeuw officiële 

erkenning.110 Terwijl de vita apostolica bij de cluniacenzers vooral het gemeenschappelijke religieuze leven 

inhield, kwam in de religieuze bewegingen van de 12de eeuw steeds meer de vita evangelica of ‘leven volgens 

het evangelie’ op de voorgrond te staan, waarbij vooral de innerlijke en individuele spiritualiteit centraal 

stonden. Deze trend zette zich ook in de 13de eeuw verder door.111  

 

Religie kreeg in de hoge middeleeuwen een ander uitzicht. Vanuit een streven naar zuiverheid en 

onafhankelijkheid werden de Kerk en het pausdom uitgebouwd tot een sterke internationale hiërarchische 

organisatie, die steeds wedijverde met de wereldlijke macht. Religie bleek echter veel meer te zijn dan het 

instituut van de Kerk, wat zich vertaalde in een enorme veelheid aan religieuze bewegingen. De grens tussen 

de officiële erkenning van die gemeenschappen tot bijvoorbeeld monastieke ordes of de verwerping en 

vervolging van ‘ketterse’ groepen was hierbij veelal dun en vaag.112  

 

2.3 Gender in de context van de nieuwe spiritualiteit 

De precieze rol en betekenis van gender in de context van deze hoogmiddeleeuwse monastieke spiritualiteit 

roept heel wat vragen op. Middeleeuwse bronnen geven vaak een onrechtstreeks en beperkt beeld van de 

contemporaine genderopvattingen, een beeld dat bovendien een grote mate van ambiguïteit vertoont. Voor 

wie zich met gendergeschiedenis bezighoudt, is het vooreerst van belang een goed begrip te hebben van de 

complexiteit van het begrip gender en bijgevolg van de genderhistoriografie. Na een definiëring van deze 

begrippen bied ik een overzicht van de belangrijkste academische inzichten omtrent de rol van gender binnen 

de hoogmiddeleeuwse monastieke context.  

 

2.3.1 Betekenis van het begrip gender(geschiedenis) 

Ondanks zijn relatief korte bestaan is de betekenis van de term gender en bijgevolg de invulling van 

genderhistoriografie al aan heel wat debat onderworpen. Een kort overzicht maakt een en ander duidelijk. 

Gendergeschiedenis kwam oorspronkelijk voort uit de vrouwengeschiedenis, waarvan we de opkomst moeten 
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situeren in de context van de tweede feministische golf eind jaren 1960. Deze historiografie was echter 

problematisch op meerdere vlakken: er werden louter individuele vrouwencasussen toegevoegd aan het 

traditionele mannennarratief, de focus lag vaak enkel op de vrouwelijke elite, de modale vrouw bleef 

onzichtbaar. Vrouwengeschiedenis werd veelal vanuit feministisch perspectief benaderd met een 

nadrukkelijke focus op de onderdrukking van de vrouw in het verleden. Men schetste echter een beeld van dé 

onderdrukte vrouw, een weinig genuanceerd beeld waarbij verschillen op basis van stand, klasse en casussen 

waar de vrouw wél van agency getuigde, te weinig aandacht kregen.113  

 

Rond de late jaren 1970, begin jaren 1980 groeide uit de vrouwengeschiedenis een nieuwe benadering: de 

gendergeschiedenis. Deze verschuiving moet gezien worden in de context van de derde feministische golf en 

werd beïnvloed door het postmodernisme en vooral het poststructuralisme en de linguistic turn.114 De term 

gender kwam voort uit de vrouwenstudies en werd voor het eerst gebruikt door feministische academici rond 

de jaren 1970. Er werd hierbij benadrukt dat gender een sociale constructie was, die in fel contrast stond met 

het concept sekse of geslacht, dat daarentegen wel inherent aan de natuur, los van de mens, bestond. Het 

biologische geslacht werd dus als vanzelfsprekende vooronderstelling gebruikt, waarop gender – bepaald door 

cultuur – zich entte. Wat het betekende om het geslacht van een man of vrouw te hebben in een bepaalde 

periode en plaats, welke implicaties dit had op gebied van machtsverhoudingen, etc. was sterk cultureel 

bepaald en afhankelijk van je natuurlijke geslacht. Dit klinkt vandaag logisch, maar in het 19de-eeuwse en heel 

wat 20ste-eeuws academisch onderzoek, werd geen onderscheid gemaakt tussen de concepten geslacht en 

gender. De waargenomen verschillen tussen mannen en vrouwen in sociale posities en relaties werden amper 

in vraag gesteld vanwege hun zogenaamde inherente samenhang met het geslacht.115 Geleidelijk zou ook deze 

definitie van gender bekritiseerd worden. Judith Butler oordeelde in 1990 in haar boek Gender Trouble: 

Feminism and the Subversion of Identity116 dat geslacht al evenzeer een sociale constructie was.117 De 

traditionele vanzelfsprekende tweedeling van mannen en vrouwen bleek onwerkbaar door de vele voorbeelden 

van personen daar tussenin.118 
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In de nieuwe gendergeschiedenis heerst met andere woorden de opvatting dat gender een sociale en historische 

constructie is. Om vat te krijgen op de betekenis van gender in het verleden volstaat het niet langer om zomaar 

vrouwen en hun onderdrukking in het verleden toe te voegen aan het traditionele mannennarratief. Studies 

die enkel focussen op mannen of vrouwen kunnen nooit een diepgaande analyse van de onderlinge 

verhoudingen van mannen en vrouwen aanreiken. Aangezien de betekenis van het man- of vrouw-zijn enkel 

in termen van elkaar gedefinieerd kan worden, moeten zowel mannen als vrouwen in het gendernarratief van 

het verleden aanwezig zijn.119 Gendergeschiedenis onderzoekt de variaties in tijd en ruimte van het man- of 

vrouw-zijn, de relaties tussen mannen en vrouwen als gendersubjecten, de impact van gender op historische 

gebeurtenissen, etc.120 De blik op het verleden moet in essentie veranderen en de culturele implicaties van het 

geslacht moeten benadrukt worden voor vrouwen, mannen en alle andere gendersubjecten.121 

 

Het aantal publicaties in de gendergeschiedenis begon sinds het einde van de 20ste eeuw geleidelijk te groeien, 

maar tegelijk begonnen aspecten van de theorie van gendergeschiedenis in vraag gesteld te worden en werd 

het concept gendergeschiedenis door verschillende academici bijgesteld. De manier waarop auteurs het 

verleden vanuit een genderperspectief benaderden is afhankelijk van welke visies hen beïnvloed hebben en 

hoe zij gender definiëren. Een onderwerp kan dus op uiteenlopende manieren in beeld gebracht worden door 

verschillende genderhistorici. Het lezen van enkele vooraanstaande publicaties122 toont al snel dat gender, en 

bijgevolg gendergeschiedenis, geen gemakkelijk concept is om mee te werken. Ook vandaag nog zullen 

academici vaak een verschillende definitie of een verschillende nadruk hanteren, wanneer ze zich op gender 

richten. Ondanks de verschillen bevatten alle definities dezelfde essentie. Academici zijn het er over eens dat 

gender een sociale constructie is en bijgevolg als een historisch gegeven moet bekeken worden. Daarnaast is 

er consensus dat gendergeschiedenis meer omvat dan het onderzoek naar vrouwen in het verleden. Niet alleen 

behoren mannen evenzeer tot het onderzoeksobject, ook alle andere vormen van genderidentiteiten zoals 

weduwen, maagden, priesters, eunuchen, … verdienen aandacht in het onderzoek. Het is vooral een 

geschiedenis van individuen, waarbij we ons steeds bewust moeten zijn van het individuele karakter van 
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gender en het gevaar om mensen te categoriseren en/of te veralgemenen. Gendergeschiedenis wil af van de 

kunstmatige binaire tweedeling van mannen en vrouwen als enige genderidentiteiten en wil zo een volledig 

nieuwe geschiedenis schrijven.123    

 

2.3.2 Middeleeuwse gendergeschiedenis: overzicht van de huidige inzichten  

Ondanks de talrijke waardevolle genderstudies, blijft er heel wat discussie over de precieze betekenis van 

gender in de hoogmiddeleeuwse samenleving. Middeleeuwse bronnen geven vaak een onrechtstreeks en 

beperkt beeld van de contemporaine genderopvattingen, een beeld dat bovendien een grote mate van 

ambiguïteit vertoont. Het individuele karakter van gender maakt het moeilijk brede conclusies te trekken. Door 

grootschalig bronnenonderzoek en talrijke casuïstische benaderingen slagen onderzoekers er toch in tot een 

aantal vaststellingen te komen. Onderstaand overzicht toont enkele van de belangrijkste opvattingen omtrent 

de betekenis van gender in de middeleeuwen. Op die manier krijgt de lezer een goed inzicht in de complexiteit 

van de materie en de grondige verschillen tussen de betekenis van gender vandaag en de middeleeuwse 

invulling. De onderzoeker moet zich constant bewust zijn van de gevaren van anachronistisch denken. Op basis 

van secundaire literatuur van een aantal vooraanstaande genderhistorici ga ik vervolgens specifiek in op de 

betekenis van gender in de hoge middeleeuwen. Ik leg de focus hierbij op de monastieke context; dit is de 

achtergrond waartegen het Speculum virginum geschreven werd.  

 

In 1990 is Thomas W. Laqueur overtuigd van het “one sex model”. Hij stelt dat men er van de oudheid tot ver 

in de vroegmoderne tijd de overtuiging op na houdt dat mannen en vrouwen in se hetzelfde soort wezen zijn, 

maar waarbij de mannelijke geslachtsorganen bij de vrouwen binnenstebuiten gekeerd aanwezig zijn. 

Vrouwen zijn in deze visie ondergeschikt.124 Zijn visie blijft belangrijk voor de gendergeschiedenis, maar is 

ondertussen fel bekritiseerd. Eind jaren 1990 komt Jo Ann McNamara met een andere belangrijke opvatting. 

Naar haar mening is er in de middeleeuwen geen binaire genderverdeling van man versus vrouw, maar moeten 

we de genderbepaling eerder zien als een spectrum. De individuele positie in dit spectrum wordt bepaald door 

geslacht, klasse, levenswijze en persoonlijke kenmerken.125 Verder dragen verschillende academici de visie uit 
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dat er wel een binaire en hiërarchische man-vrouwverdeling gangbaar is, maar dat de mannelijkheid of 

vrouwelijkheid van een persoon als een continuüm gezien moet worden met langs de uiteinden de perfecte 

man en vrouw. De positie van een persoon wordt dus niet alleen door zijn/haar geslacht, maar door de balans 

van zijn/haar lichaamssappen (humores) en de gradatie van kenmerken gelinkt aan zijn/haar geslacht, 

bepaald. Perfecte mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt respectievelijk geassocieerd met warmte vs. koude, 

droogheid vs. natheid, intellect vs. lichaam, vorm vs. materie, actief vs. passief, rede vs. emotie, zelfcontrole 

vs. lust, oordeel vs. vergiffenis, orde vs. wanorde, perfectie vs. imperfectie.126 Onder meer Caroline Walker 

Bynum is overtuigd van deze visie.127 Andere academici zoals Ruth Mazo Karras verwerpen deze visie opnieuw. 

In plaats van een continuüm, pleit ze eerder voor een binaire man-vrouwverdeling waarbij er verschillende 

vormen van mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn.128 Ook de recente studie Virilitas in tijden van verandering. 

Religieuze en profane mannelijkheden in de Nederlanden, ca. 1050-1300 van Stefan Meysman uit 2016 trekt 

enkele interessante conclusies betreffende de genderbeleving. Hij poneert dat er in de middeleeuwen zelf wel 

degelijk min of meer een notie bestaat van een onderscheid tussen enerzijds het biologisch geslacht en 

anderzijds wat we vandaag gender noemen, namelijk bepaalde eigenschappen of gedrag die door culturele 

bepalingen als eerder mannelijk of vrouwelijk beschouwd worden. Op basis van een terminologische studie 

toont hij welke eigenschappen expliciet als mannelijk of vrouwelijk worden aanzien. Mannelijkheid wordt in 

verband gebracht met manhaftigheid, waarmee Meysman vooral wijst op doorzettingsvermogen en moed 

ondanks eventuele tegenstand; daarnaast is mannelijkheid een teken van daadkracht en ratio, en evenzeer 

zelfkennis en zelfcontrole. Terwijl mannelijke eigenschappen bijna altijd een positieve connotatie krijgen, 

impliceren typisch vrouwelijke eigenschappen meestal een negatieve bijklank. Vrouwelijkheid staat dan eerder 

voor een teken van zwakte. Meysman merkt op dat deze mannelijke en vrouwelijke eigenschappen weliswaar 

kunnen toegeschreven worden aan zowel mannen als vrouwen.129  

 

Ondanks de blijvende onduidelijkheden, zijn historici het er veelal over eens dat gender in de hoge 

middeleeuwen grote veranderingen onderging ten gevolge van onder meer de kerkelijke en monastieke 
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hervormingen. Zeker in monastieke context onderging het concept gender een grondige transformatie 

tegenover de vroege middeleeuwen, met gevolgen voor zowel mannen als vrouwen.  

 

Tot voor kort heerste in academische kringen de overtuiging dat een overheersend misogyn gedachtegoed de 

monastieke vrouw in de hoge middeleeuwen heel sterk benadeelde. Waar er in de vroege middeleeuwen nog 

spirituele en intellectuele gelijkheid kon bestaan tussen monastieke mannen en vrouwen, verschoof de vrouw 

volgens die historiografie tijdens de hoge middeleeuwen sterk naar de spirituele marge.130 De kerkelijke 

hervormingen van de 11de eeuw speelden hierin een belangrijke rol. De verhoogde bezorgdheid om het belang 

van klerikale kuisheid – vooral bedoeld om de seculiere clerici te zuiveren (want kuisheid stond altijd al centraal 

in het monastieke leven) – ging gepaard met een retoriek die de vrouw voorstelde als een onmiddellijke 

bedreiging van de kuisheid. Verschillende academici benadrukken dat dergelijke retoriek niet vanuit een 

diepgewortelde vrouwenhaat afkomstig is, maar slechts een middel om de kuisheid en dus de klerikale 

superioriteit te verdedigen. Toch resulteerde dit – gewild of ongewild – in een negatieve beeldvorming van 

vrouwen in kerkelijke en monastieke kringen.131 Daarnaast speelde ook de 12de-eeuwse intellectuele 

renaissance een rol in een negatieve beeldvorming van vrouwen. Een hernieuwde ontdekking van de ideeën 

van Aristoteles en Galenus, waarbij de klassieke opvatting van de vrouw als onvolmaakte versie van de man 

gangbaar was en de vrouwelijke minderwaardigheid benadrukt werd, werkten een groeiende ongelijkheid 

tussen man en vrouw in de hand.132  

 

Die ongelijkheid uitte zich ook in een aantal maatregelen, die een impact op monastieke vrouwen én mannen 

nalieten. Ten eerste werden monastieke vrouwen uit allerlei functies ontzet, die ze voordien zelfstandig 

mochten uitvoeren. Voordien vervulden vrouwen probleemloos besturende en beherende taken binnen het 

klooster zoals de financiële kant van de zaak, het beheer van kerkelijke eigendommen en machtsfuncties. In de 

hoge middeleeuwen werden monastieke vrouwen die taken ontnomen en nam een proost (praepositus) deze 

over als mediërende factor tussen monialen en de buitenwereld. Monialen mochten zich enkel en alleen nog 

richten op het spirituele leven, sterk afgezonderd van alle wereldse verleidingen (en taken) in een strikte 
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clausuur.133 Deze maatregelen werden gelegitimeerd door de idee dat vrouwelijke onafhankelijkheid 

onmogelijk was. Vrouwen kregen met name de status van permanent minderjarige aangemeten die gedurende 

haar hele leven onder mannelijke verantwoordelijkheid moest staan.134 Binnen deze ideologie moeten we ook 

de opkomst van de cura monialium situeren. De cura monialium, of letterlijk de zorg voor monialen, was een 

essentieel element binnen monastieke hervormingen, die de genderbeleving van vrouwelijke kloosterlingen 

grondig heeft veranderd. Doordat vrouwen de hogere wijdingen als (sub)diaken of priester niet konden 

krijgen, waren ze niet in staat eigenhandig de dagelijkse liturgie uit te voeren (divinum officium en de mis), de 

sacramenten uit te delen of de biecht af te nemen. Mannen moesten met andere woorden deze noden vervullen. 

Daarnaast moesten mannen de monialen ook voorzien van spirituele begeleiding bij hun kloosterlijk leven. De 

toegang tot hogere theologische studies werd vrouwen ontzegd, waardoor de studie van Latijnse theologische 

traktaten sterk bemoeilijkt werd zonder mannelijke tussenkomst. De cura monialium duwde vrouwen in een 

afhankelijke positie en de Kerk kreeg zo meer zeggenschap en controle over hun monastieke 

gemeenschappen.135 Toch was de cura monialium niet noodzakelijk negatief voor vrouwen, integendeel. Heel 

wat vrouwen stonden positief ten opzichte van de cura monialium en de bronnen tonen vaak een relatie van 

wederzijds respect en vriendschap.136 In de context van de cura monialium is heel wat literatuur verschenen, 

als hulpmiddel voor mannen om vrouwen van die spirituele begeleiding te voorzien. Het Speculum virginum 

is het schoolvoorbeeld van dergelijke literatuur.137 In hoofdstuk vier ga ik aan de hand van de tekstuele analyse 

dieper in op de houding van de auteur ten opzichte van de cura monialium en de implicaties voor de 

gender(on)gelijkheid (cf. 4.2.3.1 Cura monialium). De cura monialium veranderde het monastieke leven van 

vrouwen én mannen. Vrouwen werden afhankelijk van de mannelijke ondersteuning, maar konden zich nu 

volledig aan het contemplatieve leven wijden. Mannen die instonden voor de cura monialium moesten vanaf 

nu naast het eigen religieuze leven ook tijd en moeite besteden aan de zorg voor monialen. Bovendien zorgt 

het contact met vrouwen voor een bedreiging van hun heilige kuisheid. De houding van mannen tot de cura 

monialium was dan ook gevarieerd, gaande van absolute tegenstand tot een dankbare houding waarbij de cura 
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monialium als een voorrecht en een meerwaarde voor het eigen religieuze leven beschouwd werd.138 De 

hoogmiddeleeuwse ongelijkheid van man en vrouw impliceerde ten tweede dat de religieuze beleving van 

monastieke mannen en vrouwen steeds verder uiteen dreef. Nauw verwant aan de verschillende 

genderverwachtingen voor mannen en vrouwen, zien we een verschillende spiritualiteit ontstaan. Eerder 

haalde ik al verschillende kenmerken aan die als typisch mannelijk of vrouwelijk werden beschouwd. Mannen 

werden onder meer geassocieerd met ratio en hierop was de mannelijke contemplatie dan ook gebaseerd. 

Vrouwen, die juist als het tegengestelde van het rationele wezen beschouwd werden, moesten dus op een 

andere manier zo dicht mogelijk bij God komen. De leemte van de ratio vulden ze op door een steeds sterkere 

nadruk op hun lichamelijkheid. Door hun maagdelijkheid te benadrukken, in navolging met de Heilige Maagd 

Maria, konden vrouwen zich identificeren als een bruid van Christus, ook wel de sponsa Christi. Als bruiden 

van Christus konden religieuze vrouwen als tussenpersoon tussen het goddelijke en het menselijke dienen.139 

 

Hoewel dergelijke theses, die de vrouwelijke hoogmiddeleeuwse onderdrukking benadrukken, ondersteund 

worden door heel wat kerkelijk en monastiek bronnenmateriaal, wijst meer recent onderzoek op de noodzaak 

tot nuance. De realiteit blijkt gecompliceerder dan de kerkelijke bronnen op het eerste zicht laten uitschijnen. 

Het traditionele beeld van de hoogmiddeleeuwse vrouw, die steeds minder participeerde aan het 

monnikendom en passief de hervormingen onderging, wordt in recenter onderzoek bijgesteld.140 Ten eerste 

geven Fiona Griffiths en Julie Hotchin aan dat monastieke mannen en vrouwen naast elkaar bleven leven en 

vaak minder hiërarchisch dan gedacht.141 Ze wijzen er hierbij op dat het aantal monastieke vrouwen in de hoge 

middeleeuwen net expansief steeg, hoewel hun intrede vaak officieel verboden was. Vooral de 

cisterciënzerorde kende een enorme bloeiperiode, waarbij het aantal vrouwenkloosters tussen 1200 en 1250 

steeg van 15 tot 220 in de Duitse gebieden.142 Verder benadrukken ze ook het bestaan van een heel aantal 

dubbelkloosters, waarin mannen en vrouwen op een afgescheiden manier samenleefden. Hoewel strikte regels 

er steeds op toezagen of de interactie correct en beperkt bleef, oordelen Griffiths en Hotchin dat er van een 

zeker gemeenschapsgevoel sprake was dat mannen en vrouwen in het dubbelklooster met elkaar verbond.143 
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Zeker in de Zuid-Duitse gebieden, die zo belangrijk waren voor het ontstaan van het Speculum virginum, werd 

het vrouwelijk kloosterschap sterk aangemoedigd. Hier bevonden zich eveneens een groot aantal 

dubbelkloosters, die ervan uitgingen dat het samenleven van mannen en vrouwen beiden ten goede kon 

komen. Gelijkaardige pro-vrouwelijke ideologieën vinden we onder meer in de priorij van Sempringham 

(Groot-Brittannië), de Parakleet (Frankrijk) en het dubbelklooster van Fontevrault (Frankrijk), waar een 

vrouwelijke abdis zelfs aan het hoofd van het klooster stond.144 Ook Constance H. Berman draagt bij aan het 

debat om de traditionele beeldvorming te nuanceren. Met haar artikel ““Were There Twelfth-Century 

Cistercian Nuns?” 145 uit 1999 en haar monografie The Cistercian Evolution146 uit 2000 oordeelt Berman stellig 

dat vrouwen toetraden tot de cisterciënzerorde vanaf de stichting van de orde – wat voordien fel bediscussieerd 

werd. De zogenaamd oudste cisterciënzerbronnen stellen dat dit niet het geval was, maar Berman toont aan 

dat deze bronnen niet uit de 11de eeuw, maar uit de 12de eeuw stamden en dat de vroegste geschiedenis van de 

cisterciënzerorde dus vanuit misogyn perspectief herschreven was, alsof er een “gouden tijdperk” zonder 

vrouwen in de cisterciënzerorde bestaan had. De algemene geldigheid van haar these wordt weliswaar fel 

betwist, maar toont aan hoe de voor de hand liggende bronnen misleidend kunnen zijn.147 Dit bewijst Erin L. 

Jordan ook in twee bijdragen. In een eerste artikel “Gender Concerns: Monks, Nuns, and Patronage of the 

Cistercian Order in Thirteenth-Century Flanders and Hainaut” uit 2012 kaart Jordan de gangbare visie aan, die 

cisterciënzerinnenkloosters voorstelt als arme, financieel achtergestelde, man-afhankelijke instellingen. In de 

traditionele visie gaat men ervan uit dat hun vrouw-zijn de oorzaak is voor financiële problemen door 

patronage. Door hun vrouwelijke minderwaardigheid waren ze minder capabel dan mannen om hun patroon 

een even effectief spiritueel rendement op hun materiële investeringen te bieden. Jordan ontkent niet dat de 

vrouwelijke kloosters vaak kleiner en armer waren, maar geeft op basis van vooral administratieve bronnen 

zoals donatieoorkonden aan dat de verschillen tussen mannen- en vrouwenkloosters niet altijd zomaar als 

gevolg van gender mogen gezien worden. Het is noodzakelijk de middeleeuwse genderopvattingen in al hun 

complexiteit te beschouwen. Andere factoren zoals locatie, stichtingsdatum en relatie met de seculiere 

gemeenschap spelen soms een even grote – zo niet grotere – rol. In een tweede artikel “Roving Nuns and 
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Cistercian Realities: The Cloistering of Religious Women in the 13th Century”, eveneens uit 2012, bekritiseert 

ze de traditionele opvatting dat cisterciënzernonnen in de 13de eeuw gedwongen waren tot een zeer strenge 

clausuur. Jordan toont aan dat de clausuur in de realiteit niet altijd even strikt was. De kloostermuren bleven 

enigszins permeabel voor zowel verkeer in als uit het klooster. Aan de hand van alternatieve bronnen, onder 

meer oorkonden die buiten het vrouwenklooster bekrachtigd werden en waar de nonnen aanwezig waren als 

getuige, concludeert ze dat het kloosterslot meer symbolisch dan pragmatisch moet gezien worden. Deze 

bijdragen wijzen er, beiden vanuit een totaal andere casus, op dat de gangbare opvattingen omtrent de rol van 

gender verkregen vanuit institutionele bronnen etc. vaak niet stroken met de realiteit. Ze wijst met andere 

woorden op het belang van het zoeken naar alternatieve, niet bestudeerde bronnen voor het vinden van nieuwe 

inzichten.148 In dit opzicht wil ik ook de waardevolle June L. Mecham Sacred Communities, Shared Devotions. 

Gender, Material Culture, and Monasticism in Late Medieval Germany uit 2014 vermelden. Hierin onderzoekt 

Mecham aan de hand van allerlei materiële (visuele en tekstuele) bronnen voor 6 vrouwenkloosters (3 

benedictijner- en 3 cisterciënzerkloosters) uit het gebied van de Lüneberger Heide, een gebied in het 

noordoosten van Nedersaksen in Duitsland149, hoe de vrouwen hun spirituele devotie uitvoerden en gaat ze na 

wat ons dit over gender in de laatmiddeleeuwse kloosters kan leren. In het tweede hoofdstuk “In Festo Paschali: 

Performative Devotion and Liturgical Ritual” toont Mecham aan hoe nonnen de Visitatio sepulchri, een 

liturgisch drama uit de Paasliturgie, aanwendden om hun  eigen religieuze identiteit vorm te geven en de vaak 

beperkende genderverwachtingen voor nonnen zo te manipuleren in hun voordeel. Het drama van de Visitatio 

sepulchri oftewel de visitatie van de drie Heilige Maria’s aan het lege graf van Christus op Pasen benadrukt 

sterk de rol van vrouwen in het Paasverhaal. De nonnen gebruikten dit drama om de vrouwelijke bijzondere 

connectie en eenheid met Christus te bevestigen, de centraliteit van vrouwen in het paasverhaal te 

benadrukken en hun rol als sponsae Christi, bruiden van Christus, te benadrukken.150 In het derde hoofdstuk 

“The Art of Devotion” toont Mecham aan de hand van textieloverblijfselen aan hoe vrouwen de textielproductie 

– een bezigheid die sterk gelinkt was aan hun vrouwelijke genderverwachtingen – gebruikten en 

manipuleerden om hun status als “heilige huisvrouwen” te versterken.151 Dit boek toont aan dat de 
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hoogmiddeleeuwse hervormingen lang niet altijd negatief onthaald werden door vrouwen en dat zij deze zelfs 

geregeld omarmden en actief promootten, zoals Relinde van Admont, Herrad van Hohenbourg (of van 

Landsberg), Hildegard van Bingen en Elisabeth van Schönau ook illustreren.152 Trouw aan de pauselijke 

hervormingen beschermde vrouwen immers vaak tegen censuur. De intellectuele en artistieke bloei van de 

12de-eeuwse renaissance is zo ook bij vrouwen voelbaar, die zich veel sterker lieten horen in religieuze 

geschriften dan voordien.153 Verschillende academici wijzen er eveneens op dat de cura monialium en de 

clausuur niet zomaar als vrouwonvriendelijk mogen beschouwd worden, zoals ik hierboven kort aanhaalde. 

Eva Schlotheuber benadrukt dat de zorg voor vrouwen eerder voortkwam uit de idee dat vrouwen omwille 

van hun bijzondere, lichamelijke, spiritualiteit juist ondersteund moesten worden door mannen.154 Abélard 

keerde zelfs de traditionele genderverhoudingen expliciet om, wanneer hij stelde dat mannen verplicht waren 

tot de cura monialium om vrouwen in hun bijzondere en superieure positie als bruid van Christus te dienen.155 

Ook vanuit vrouwelijke hoek werd de cura monialium allerminst eenzijdig als een vorm van onderdrukking 

beschouwd.156  

 

Samengevat werd er in de hoge middeleeuwen een uiterst ambivalente houding tegenover monastieke 

vrouwen aangenomen. De meest voor de hand liggende bronnen, uitgaande van mannelijk georiënteerde 

religieuze bronnen, beschouwen vrouwen als minderwaardig, als incapabel en als een constante bedreiging 

voor de mannelijke klerikale kuisheid. Alternatieve bronnen geven veeleer blijk van een meer genuanceerde 

realiteit, waarin de vrouwelijke onderdrukking helemaal niet zo absoluut blijkt. 

 

2.4 Samenvatting 

Dit hoofdstuk brengt de maatschappelijke context, waarin het Speculum virginum geschreven en initieel 

gelezen werd, in beeld. De hoge middeleeuwen gelden zonder meer als een woelige periode van grootschalige 

hervormingen, die de aanblik van het Christendom als geheel en meer specifiek het monnikendom grondig 

getransformeerd hebben. De Kerk werd een machtig internationaal instituut door een proces van 

institutionalisering, waarbij het pausdom zijn machtspositie meer dan ooit kon verstevigen. Het Europese 
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landschap werd gekenmerkt door een enorme heterogeniteit van religieuze bewegingen. Een veelheid aan 

erkende monastieke ordes kwam tot stand, die elk op hun eigen manier de zuiverheid van het geloof van 

Christus en zijn apostelen wilden nastreven. De monastieke houding ten opzichte van vrouwen en bijgevolg de 

rol van gender in deze monastieke ordes was ambigu. Hoewel de traditionele geschiedschrijving aangeeft dat 

de monastieke houding ten opzichte van vrouwen sterk vrouwonvriendelijk of zelfs misogyn is, pleit recenter 

onderzoek op basis van vooral niet-klerikale bronnen voor een meer genuanceerde realiteit, waarin het verhaal 

van eenzijdige onderdrukking en minderwaardigheid ontkracht wordt.  
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Hoofdstuk 3. Het discours als discursieve praktijk 
 

In vorig hoofdstuk werd het discours als sociale praktijk in beeld gebracht. De omwentelingen van de religieuze 

en monastieke hervormingen in het algemeen en meer specifiek in de omgeving van Hirsau, de 

hoogmiddeleeuwse opvattingen over gender en de ambivalente rol van de vrouw vormden de sociale context, 

waarbinnen het Speculum virginum tot stand kwam. Om de werkelijke betekenis van het Speculum virginum 

voor het middeleeuwse publiek zo goed mogelijk te begrijpen, is het noodzakelijk deze achtergrond altijd in 

gedachten te houden bij het bestuderen van de tekst. Vooraleer over te gaan tot de tekstuele analyse, bestudeer 

ik in dit hoofdstuk het discours van het Speculum virginum als discursieve praktijk, de tweede dimensie van 

het model van Fairclough. Deze dimensie van de kritische discoursanalyse focust op de productie, distributie 

en receptie van de bron. Op basis van secundaire literatuur geef ik in dit hoofdstuk een overzicht van deze drie 

aspecten van het Speculum virginum.157  

 

3.1 Productie van het Speculum virginum  

3.1.1 Auteur 

In het onderzoek naar de productie van het Speculum virginum, moet ik in de eerste plaats ingaan op de auteur. 

Deze speelt immers een centrale rol in het productieproces. Hierbij stelt zich onmiddellijk het probleem dat de 

auteur van het Speculum virginum zijn identiteit niet prijsgeeft. De tekst is anoniem en geen enkel 

overgebleven handschrift geeft een formele aanduiding van de identiteit van de auteur. Gezien de grote impact 

van deze tekst en zijn ruime verspreiding doorheen verschillende eeuwen, is het niet verwonderlijk dat 

academici toch op zoek gingen naar de mysterieuze figuur achter deze dialoog.158  

 

Voor een overzicht van de verschillende inzichten, vertrek ik vanuit de inhoud van het Speculum virginum. 

Jutta Seyfarth oordeelt dat de auteur zich identificeert met de figuur Peregrinus in de dialoog.159 Hoewel de 

naam Peregrinus in MS Düsseldorf, Universitätsbibliothek, Cod. B 124160 als auteur van het werk vermeld 

                                                      
157 Fairclough, Discourse and Social Change, 78-81. 
158 Hoewel er geen zekerheid bestaat over de identiteit van de auteur gaan alle studies ervan uit dat de auteur een man is. 

Aangezien ik in deze studie zelf geen onderzoek naar de auteur gedaan heb en er op het eerste zicht weinig redens bestaan 

om aan te nemen dat het niet om een man zou gaan, ga ik dan ook niet in tegen de veronderstellingen dat de auteur een 

man is.  
159 Jutta Seyfarth, “The Speculum virginum: The Testimony of the Manuscripts,” in Listen, Daughter. The Speculum 

virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New York: Palgrave, 2001), 

50. 
160 Düsseldorf, Universitätsbibliothek, Cod. B 124 (boek 1 tot 7) (1500; kruisherenklooster te Düsseldorf). 
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wordt161 en ook een codex uit het cisterciënzerklooster van Eberbach ‘Peregrinus minor’ als werkelijke naam 

van de auteur van het Speculum virginum aanduidt162, oordeelt Irene Berkenbusch dat het vermoedelijk om 

een pseudoniem gaat, waarachter de auteur zich verschuilt. Dit pseudoniem is niet willekeurig gekozen. 

‘Peregrinus’ betekent in de 12de eeuw ‘vreemdeling, iemand die zijn thuisland verlaten heeft en onderweg is’163 

waarmee verwezen wordt naar het klassieke monastieke ideaal van de peregrinatio, het achterlaten van het 

vaderland in de zoektocht naar Christus; een monastiek principe dat ook in het Speculum virginum een 

belangrijk leidmotief is. Door zichzelf hiermee te identificeren, benadrukt de auteur impliciet zijn eigen 

monastieke achtergrond.164 Volgens Arthur Watson kiest de auteur voor de naam Peregrinus, omdat die een 

bepaalde heiligheid impliceert. In het Speculum virginum wordt Christus zelf gelijkgesteld aan een ‘peregrinus’, 

mogelijk een subtiele manier om de auteur ofwel Peregrinus een grotere autoriteit te geven.165  

 

Wie is dan de werkelijke auteur, die achter dit betekenisvolle pseudoniem schuilgaat? Op die vraag bestaat tot 

op heden geen eenduidig antwoord. Voornamelijk taalkundig en paleografisch onderzoek van de afgelopen 

eeuwen hebben echter een aantal hypothesen naar voren geschoven. Hieronder volgt een overzicht van de 

belangrijkste argumentatie in het onderzoek naar de identiteit van de auteur van het Speculum virginum.  

 

Tot de zestiende eeuw wordt er geen specifieke naam gelinkt aan het pseudoniem Peregrinus. In 1492 brengt 

Johannes Trithemius hier verandering in: hij identificeert Peregrinus als Konrad van Hirsau (ca. 1070- ca. 

1150), leerling van abt William van Hirsau en later ook zelf abt van Hirsau. Konrad van Hirsau schrijft, volgens 

Trithemius, onder de naam Peregrinus uit bescheidenheid. De historische betrouwbaarheid van Trithemius’ 

stelling is weliswaar twijfelachtig, waarover in volgende paragraaf meer. In navolging van Trithemius heeft 

heel wat modern onderzoek zich sindsdien over de kwestie gebogen. Vandaag beschikken we over een groot 

aantal wetenschappelijke argumenten die de Konrad-these ofwel ondersteunen, ofwel ontkrachten. Een 

overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen schept enige duidelijkheid. Een van de belangrijkste 

argumenten, die de Konrad-these ondersteunt, manifesteert zich in de openingszin van de inleidende Epistula 

                                                      
161 Hiervoor verwijst Berkenbusch naar de eerste zin van de Epistula “Peregrinus Christi pauperum seruus uirginibus 

sacris salu. N et N” (fol.146r) (zie: Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 75).  
162 Oxford, Bodleian Library, Laud Misc. 377 (Eberbach en Keulen); Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 18. 
163 “Peregrinus,” Database of Latin Dictionaries, geraadpleegd 30.06.2019, 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx. 
164 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text,  76-77.  
165 Watson, “The Speculum virginum,” 445.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 416: “Regis tui [= Christus] 

’regnum de hoc mundo non erat’, ideoque quasi peregrinus laborabat.” Vert. Seyfarth, 417: Deines Königs “Reich war nicht 

von dieser Welt” (Joh 18:36), und deshalb mühte er sich auch wie ein Fremdling. 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
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aan: Ultimus Christi pauperum C. virginibus sacris N. et N. gaudium assequi beatae perennitatis. Hier spreekt 

de auteur zijn publiek “virginibus sacris N. et N.”166 aan en identificeert zichzelf als “ultimus Christi pauperum 

C.”. De initiaal ‘C’ zou volgens Arthur Watson kunnen wijzen op de eerste letter van de naam van de auteur en 

ondersteunt zo de mogelijkheid dat het om Conradus Hirsaugiensis gaat. Die initiaal is enkel terug te vinden 

in het oudst bewaarde MS Londen BL Arundel 44 en de kopieën afgeleid van dit handschrift.167 Ten tweede 

toont Max Manitius in zijn Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, t. 3 aan dat Konrad van Hirsau 

in een aantal andere geschriften onder het pseudoniem Peregrinus schrijft en dat er ook een Epithalamium – 

zoals ook terug te vinden in het Speculum virginum– aan hem toegeschreven wordt.168 Ten derde wijzen een 

aantal academici op gelijkenissen tussen verschillende traktaten en het Speculum virginum. Georg Schepss 

wijst in zijn uitgave van de Dialogus super auctores sive Didascalon uit 1889, die officieel toegeschreven is aan 

Konrad van Hirsau, op een aantal gelijkaardige formuleringen als in het Speculum virginum.169 Verder stelt B. 

Hauréau in Les Oeuvres de Hugues de Saint-Victor uit 1886 dat de Libellus de fructibus carnis et spiritus niet 

aan Hugo van Sint-Victor toebehoort, maar aan Konrad van Hirsau en dat de Libellus de fructibus carnis et 

spiritus heel wat stilistische en taalkundige gelijkenissen met het Speculum virginum vertoont.170 Ook Matthäus 

Bernards bevestigt dat de Libellus de fructibus carnis et spiritus en het Speculum virginum van dezelfde hand 

afkomstig zijn.171 Deze stelling wordt nog uitgebreid door Robert Bultot, die aantoont dat de Dialogus de mundi 

contemptu en de Altercatio synagogae et ecclesiae en de Libellus de fructibus carnis et spiritus ook door dezelfde 

auteur geschreven zijn172, en Mews die vervolgens de tekstuele parallellen tussen het Speculum virginum, de 

Dialogus de mundi contemptu vel amore en de Altercatio synagogae et ecclesiae aantoont.173 Ondanks het feit 

dat bovengenoemde argumenten niet volstaan om het auteurschap formeel aan Konrad van Hirsau toe te 

kennen, is er wel ontegensprekelijk bewijs dat men in het klooster van Hirsau bekend was met het Speculum 

virginum. Matthäus Bernards haalt hiervoor de woorden van Johannes Karg (ook wel Parsimonius), abt van 

                                                      
166 De letters ‘N’ en ‘N’ zijn een teken van een anonieme aanspreking. De auteur specifieert niet tot wie hij zich richt, wat 

een algemene geldigheid voor de lezer met zich meebrengt (zie: Watson, “The Speculum virginum,” 467-68.). 
167 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 19-20.; Watson, “The Speculum virginum,” 467-68. 
168 Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 22.; Max Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, 

t. 3 (München, 1931), 315-19. 
169 Konrad van Hirsau, Dialogus super auctores, sive Didascalon. Eine literaturgeschichte aus dem XII. Jahrhundert, ed. 

Georg Schepps (Würzburg: A. Stuber, 1889).; Watson, “The Speculum virginum,” 468.; Later opnieuw bevestigd in 

Manitius, Geschichte der lateinischen Literatur, 315-19., Watson, “The Speculum virginum,” 458., Constant J. Mews, 

“Hildegard of Bingen, the Speculum virginum and religious reform,” in Hildegard von Bingen in ihrem historischen 

Umfeld, ed. Alfred Haverkamp (Mainz: Philipp von Zabern, 2000), 237-67. 
170 Watson, “The Speculum virginum,” 468. 
171 Bernards, Speculum Virginum, 13-16. 
172 Bultot, “Autour du ‘Speculum Virginum’,” 808-10. 
173 Mews, “Hildegard of Bingen,” noot 35 en 36.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 23. 
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Hirsau van 1525-1588, aan die spreekt over ingekerfde citaten uit het Speculum virginum op de muren van het 

dormitorium in het Hirsauklooster.174  

 

Bovenstaande argumenten maken de Konrad-these aantrekkelijk. Toch staan een aantal tegenargumenten een 

formele aanduiding in de weg. Ten eerste wees ik al op de dubieuze historische betrouwbaarheid van Johannes 

Trithemius. Het is op zijn minst vreemd te noemen dat Trithemius Peregrinus opeens linkt aan Konrad van 

Hirsau in de Catalogus illustrium virorum Germaniae uit 1492, terwijl hij in eerdere werken ook al over het 

Speculum virginum schreef, maar toen het anonieme pseudoniem Peregrinus als auteur beschouwde.175 Het is 

eigen aan het genre van de kloosterkronieken om de geschiedenis van het beschreven klooster hier en daar 

wat te verfraaien en het is dus goed mogelijk dat Trithemius ook het bekende Speculum virginum graag wou 

toedichten aan een voormalig abt van Hirsau.176 Ten tweede hebben onderzoekers als Arthur Watson en Jutta 

Seyfarth kritiek gegeven op het argument betreffende de initiaal C als aanduiding van auteur Conradus. Zoals 

hierboven gesteld, treffen we deze initiaal C enkel aan in MS Londen BL Arundel 44 en afgeleiden hiervan. In 

de overgrote meerderheid van de handschriften staat in plaats van de letter C “Ultimus Christi pauperum N 

…”, waarbij de N wijst op het anonieme karakter van de auteur, of is de ruimte, voorzien voor een initiaal, zelfs 

blanco gelaten.177 Jutta Seyfarth merkt ook op dat deze inleidende Epistula als een soort algemeen formulier 

kan beschouwd worden, dat afhankelijk van de afzender kon ingevuld worden. Berkenbusch voegt hieraan toe 

dat we ermee rekening moeten houden dat deze initiaal – als deze al aanwezig is – zowel voor auteur als 

afzender kan staan.178 Een derde – en misschien wel het belangrijkste tegenargument – is dat van Matthäus 

Bernards. Op basis van grondig onderzoek situeert hij de oorsprong van het Speculum virginum in het Midden-

Rijnland. Dit is echter onverenigbaar met de idee dat het werk door Konrad van Hirsau geschreven werd. 

Hirsau ligt ver buiten het Midden-Rijnland en Bernards vindt geen bewijzen van betrekkingen tussen Hirsau 

en het Midden-Rijnland.179 Verder schuiven een aantal auteurs, die niet akkoord gaan met de Konrad-these, 

een alternatieve mogelijkheid naar voren. Op basis van gelijkenissen tussen het Speculum virginum en 

traktaten van de school van Sint-Victor, oppert Eleanor Greenhill in 1962 de idee dat de auteur van het 

Speculum virginum mogelijk een leerling van Hugo van Sint-Victor is of dat het om Hugo van Sint-Victor zelf 

                                                      
174 Bernards, Speculum Virginum, 14. 
175 Johannes Trithemius, Catalogus illustrium virorum Germaniae, ed. Marquard Freher (Frankfurt, 1601; heruitgegeven 

in Frankfurt: Minerva, 1966), 1:136-37.; Mews, “Virginity, Theology, and Pedagogy,” 16. 
176 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 74.; Mews, “Virginity, Theology, and Pedagogy,” 17. 
177 Watson, “The Speculum virginum,” 467-68.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 19-20.  
178 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 20.; Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 75. 
179 Bernards, Speculum Virginum, 13-16 
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gaat. Ze blijft hierin echter heel voorzichtig en benadrukt ook de grondige verschillen, waardoor deze these 

weinig aannemelijk is.180 In 1966 verlaat ze deze piste opnieuw en argumenteert dat de auteur van het 

Speculum virginum één van de vier scribenten (scribent A) van MS Londen BL Arundel 44 moet zijn.181 In 2001 

wijst Seyfarth op Hugo van Fouilloy als mogelijke auteur van het Speculum virginum. In de catalogus van de 

British Library uit 1840 werd deze suggestie al eerder gemaakt. Seyfarth benadrukt een duidelijke spirituele 

verwantschap tussen het Speculum virginum en traktaten van Hugo van Fouilloy, een Franse 12de-eeuwse 

augustijnerprior.182  

 

We kunnen concluderen dat er zowel overtuigende argumenten voor als tegen de Konrad-these pleiten. Door 

een aantal contradicties en het ontbreken van sluitend bewijsmateriaal, blijft het tot op vandaag onmogelijk 

met zekerheid de naam van de auteur te achterhalen. Dit belet ons echter niet om meer inzicht te krijgen in 

andere aspecten van de identiteit van de auteur. Het Speculum virginum geeft duidelijk aanwijzingen dat de 

auteur zelf een monnik is. Hierboven haalde ik al aan dat het gebruik van het pseudoniem Peregrinus zeker 

een aanwijzing in die richting is. Ook de term pauper Christi, waarmee de auteur naar zichzelf verwijst, is niet 

zonder betekenis en werd vooral in de 11de eeuw vaker ingezet als verwijzing naar monniken of kanunniken.183 

Seyfarth merkt op dat Peregrinus mogelijk ook een priesterfunctie bekleedt, omdat hij op verschillende 

illustraties afgebeeld wordt als een priester met tonsuur.184 Verder is de auteur duidelijk bekend met de cura 

monialium en staat hij hoogstwaarschijnlijk zelf in voor de spirituele begeleiding van de monastieke vrouwen, 

tot wie hij dit werk richt.185 Tot welke monastieke orde de auteur behoort, is moeilijk met zekerheid te stellen. 

De term pauper Christi wordt in verschillende ordes gehanteerd en ook de kleding op de illustraties laat geen 

duidelijke identificatie toe.186 Berkenbusch stelt echter wel dat het zeker een orde betreft die officieel door de 

Kerk erkend is.  Het Speculum virginum verschaft enige aanwijzingen, die op verschillende ordes kunnen 

wijzen. Ten eerste zijn er een aantal zaken die in de richting van de benedictijnerorde wijzen. Zo is Theodora 

op de illustratie eind boek twee mogelijks afgebeeld in typische Benedictijnerhabijt, zijn er verschillende 

letterlijke verwijzingen naar de Regel van Benedictus en wordt Benedictus in boek acht voorgesteld als ‘pater 

                                                      
180 Greenhill, Die geistigen Voraussetzungen, 129-31.;  Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 20-21. 
181 Greenhill, Die Stellung der Handschrift, 3-22.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 20. 
182 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 24-25.; British Museum, Synopsis of the contents of the British 

Museum (Londen: Woodfall, 1840), 60.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 21-22. 
183 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 76-80. 
184 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 20. 
185 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 81-84. 
186 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 80-81; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 20. 
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noster’. Hierbij moet ik weliswaar de kanttekening plaatsen dat Benedictus als vader van het hele westelijke 

monnikendom gold en dat de Regel van Benedictus de grondslag van alle hervormingsbewegingen was.187 Ten 

tweede vertoont het Speculum virginum een aantal mogelijke verwijzingen naar de augustijnerorde, en meer 

specifiek naar de reguliere kanunniken. Minstens twee van de tien oudste manuscripten van het Speculum 

virginum zijn met zekerheid uit reguliere augustijnse stichtingen afkomstig188, er zijn heel wat inhoudelijke 

overeenkomsten tussen het Speculum virginum en de Regel van Augustinus (spiegelmetafoor, focus op de vita 

communis, etc.), Augustinus wordt een aantal keren letterlijk vermeld en de verantwoordelijke en warme 

houding in de cura monialium van het Speculum virginum sluit nauw aan bij de reguliere kanunniken. Ook 

hier moeten we ons bewust zijn van de algemene wijde verspreiding van de Regel van Augustinus en 

verwijzingen naar Augustinus ook buiten de orde.189 Ten derde zijn er ook aanwijzingen voor een link met de 

cisterciënzerorde. Het Speculum virginum kent vanaf zijn ontstaan grote populariteit binnen deze orde. Zeven 

van de tien oudste manuscripten werden in cisterciënzerkloosters teruggevonden. Toch gaat Seyfarth in tegen 

de suggestie dat de tekst in cisterciënzercontext ontstaan is, onder meer door de fervente tegenstand van 

Bernardus van Clairvaux tegen vrouwelijke cisterciënzers en bijgevolg de cura monialium.190 

 

3.1.2 Tijd en plaats van het ontstaan 

Behalve de auteur zijn ook tijd en plaats van ontstaan belangrijk om de productie van het Speculum virginum 

onder de loep te nemen. Ook deze zaken worden niet expliciet vermeld en voor een datering in tijd en ruimte 

moeten we dus terugvallen op de manuscripttraditie. Een delicate opdracht, aangezien het oudst bewaarde 

handschrift slechts een kopie van het origineel moet geweest zijn.191  

 

Aanhangers van de Konrad-these beschouwen het benedictijner Hirsauklooster als bakermat van het Speculum 

virginum. De hervormingsbeweging van Hirsau legt de nadruk op de vrouwelijke monastieke incorporatie, 

waarbij er nood is aan traktaten zoals het Speculum virginum om dat groeiende aantal vrouwen een passende 

plek te geven in het monastieke leven en ook mannen te voorzien van een handboek waarmee ze vrouwen 

                                                      
187 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 77-81.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 20-21.  
188 Keulen, Stadsarchief Keulen, W 276a (12de eeuw; augustijnerklooster van Sainte-Marie van Andernach); Rome, 

Bibliotheca apostolica Vaticana, Cod. Pal. Lat. 565 (ca. 1155; augustijnerklooster van Sainte-Marie-Madeleine van 

Frankenthal).  
189 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 77-80.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 21-22. 
190 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 77-80.;  Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 45. 
191 Althans volgens Seyfarth (in: Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 19.). Eleanor Greenhill staat hier 

anders tegenover en oordeelt dat MS Londen, BL, Arundel 44 het autograaf is (in: Greenhill, Die Stellung der Handschrift.). 
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spiritueel kunnen begeleiden.192 Ook de inhoudelijke theologische ideeën en het hoge intellectuele niveau 

waarvan het Speculum virginum getuigt, stroken met de kloostercontext van Hirsau.193 Zoals hierboven al 

aangetoond, beschouwt Bernards deze stelling als geografisch incorrect. Hij situeert de oorsprong van het 

Speculum virginum in het Midden-Rijnland, meer bepaald tussen Keulen en Neckar, een gebied ver buiten de 

invloedssfeer van Hirsau.194 Als alternatief wijst Seyfarth in 2001 op de specifieke mogelijkheid van het 

dubbelklooster van Springiersbach als geografische oorsprong. Vanuit Springiersbach ontstond onder impuls 

van Richard van Springiersbach een belangrijke kanunnikenhervormingsbeweging in de 12de eeuw, die 

uitgroeide tot een sterke associatie Duitse mannen- en vrouwenkloosters. In een aantal van de kloosters die 

uit deze hervormingskloosters voortkwamen, zijn drie manuscripten van het Speculum virginum 

teruggevonden, die tot de oudste generatie handschriften behoren. Het Keulen MS W276a bewaard in het 

stadsarchief Keulen195, het op één na oudste manuscript van het Speculum virginum, is afkomstig uit het 

klooster van Andernach, gesticht in 1128 door Richard van Springiersbach voor reguliere kanunnikessen. Ook 

MS Rome Bibliotheca apostolica Vaticana, Cod. Pal. Lat. 565 uit de priorij van Frankenthal196 en MS Trier, 

Bistumsarchiv, Abt. 95, nr. 132197 komen uit reguliere kanunnikenkloosters uit de hervormingscontext van 

Springiersbach.198 De Springiersbach-these is nog niet officieel bewezen, maar auteurs als Jönsson en Mews 

vinden het een aantrekkelijk idee.199 Mews ziet in deze verklaring zelfs de mogelijkheid om de link te leggen 

met de omgeving van Hirsau en eventueel zelfs met de Konrad-these. De hervormingsbeweging van 

Springiersbach wordt sterk beïnvloed door de hervormingsbeweging van Hirsau en Mews suggereert dat het 

Speculum virginum mogelijk ontstaan is in de invloedssfeer van Springiersbach onder (spirituele) invloed van 

Hirsau. Hiervoor wijst Mews op Tenxwindis van Andernach, de zus van Richard van Springiersbach, die onder 

spirituele begeleiding van ene priester Konrad als priores van het klooster van Andernach fungeerde. Mogelijks 

betreft dit dé Konrad van Hirsau, oordeelt Mews, maar dit blijft onzeker giswerk. Mews’ these heeft ook 

aandacht voor de vroege en wijde verspreiding van het Speculum virginum in cisterciënzerkloosters. Hij stelt 

                                                      
192 Julie Hotchin, “Female Religious Life and the Cura Monialium in Hirsau Monasticism, 1080 to 1150,” in Listen, 

Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New 

York: Palgrave, 2001), 59-75.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 26-30. 
193 Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 26-30. 
194 Bernards, Speculum Virginum, 10-11. 
195 Keulen, stadsarchief Keulen, W 276a (12de eeuw; augustijnerklooster Sainte-Marie te Andernach). 
196 Rome, Bibliotheca apostolica Vaticana, Cod. Pal. Lat. 565 (ca. 1155; augustijnerklooster van Sainte-Marie-Madeleine 

van Frankenthal). 
197 Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, nr. 132 (ca. 1200). 
198 Seyfarth, “The Speculum virginum,” 45-48. 
199 Jónsson, Le miroir, 206-07.; Mews, “Hildegard of Bingen,” 265.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 26-30. 



 

61 
 

dat de hervormingsbeweging van Hirsau kort na ca. 1150 snel aan invloed verloor en dat gereformeerde 

monniken zich steeds meer op de cisterciënzerorde gingen richten. Zo brengt Mews Hirsau, als intellectuele 

voedingsbodem, Springiersbach, als context van ontstaan, en de cisterciënzerorde, voor de grote verspreiding, 

samen in één ontstaanstheorie van het Speculum virginum.200  

 

Ondanks het ontbreken van een tijdsaanduiding is het onderzoek van afgelopen eeuw er in geslaagd een min 

of meer exacte datering van het ontstaan van het Speculum virginum voor te stellen, hoewel er discussie blijft. 

In de jaren 1950 houdt Bernards het nog op het vage ‘begin van de 12de eeuw’.201 In de jaren 1960 argumenteert 

Greenhill dat de oorsprong van het origineel van het Speculum virginum in het decennium van 1130 tot 1140 

gesitueerd is en dat de illustraties (en waarschijnlijk ook de tekst) van MS Londen Arundel 44 dateren van 

tussen 1140 en 1145.202 Seyfarth breidt het onderzoek nog verder uit en duidt ca. 1140 aan als datering van het 

origineel.203 Jönsson en Mews pleiten voor een iets vroegere datering in de jaren 1130 of volgens Mews zelf 

mogelijk eind jaren 1120.204  

 

3.1.3 Reden van het ontstaan 

Een derde aspect van de productie van het Speculum virginum is zijn reden van ontstaan; een essentieel 

onderdeel om het Speculum virginum in zijn historische context te begrijpen. Zoals vorig hoofdstuk al aangaf 

vindt er een expansieve stijging van het aantal monastieke vrouwen plaats in de 12de eeuw, zowel in vrouwen- 

als dubbelkloosters. In het kloosterwezen van vrouwen speelt de cura monialium een belangrijke rol. Het is 

hierbij noodzakelijk dat monastieke vrouwen spirituele begeleiding en ondersteuning van mannelijke 

leermeesters krijgen. Voor die begeleiding ontstaat er een plotse groeiende nood aan theologische traktaten 

die, net zoals de Regel van Benedictus dat voor mannen doet, gedetailleerd aangeven hoe vrouwen dienen te 

leven in de kloostergemeenschap.205 Vanuit die nood ontstaat in de 12de eeuw een groot literair corpus 

rechtstreeks gericht op het religieuze leven van vrouwen. Een aanzienlijk deel daarvan kan ‘literature of 

formation’ genoemd worden: didactische teksten die via modellen en gedragsregels aantonen hoe een 

                                                      
200 Seyfarth, “The Speculum virginum,” 45-46.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 26-30. 
201 Bernards, Speculum Virginum, 31.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 25. 
202 Greenhill, Die geistigen Voraussetzungen, 129-31.; Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 25. 
203 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 13-17. 
204 Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 24-26. 
205 Mews, “Introduction,” 1-2.; Hotchin, “Female Religious Life,” 59-60.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, 

Einleitung, 23-24. 
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monastieke vrouw zich dient te gedragen, net zoals het Speculum virginum doet.206 Er bestaat dus heel wat 

dergelijke literatuur, maar geen ervan is zo uitgebreid en gesofisticeerd als het Speculum virginum.207 Het 

Speculum virginum vervult binnen de context van de cura monialium dus een dubbele functie, enerzijds als 

een traktaat die vrouwen helpt een zuiver monastiek leven te leiden, anderzijds als handboek voor mannen 

om de monastieke vrouwen van spirituele begeleiding te voorzien.  

 

In het Speculum virginum alludeert de auteur zelf een aantal keer op de functie van zijn traktaat. In de Epistula 

zegt hij letterlijk in onderstaand citaat dat presbyter Peregrinus met de maagd Theodora de belangrijkste zaken 

van het monastieke leven zal bespreken en dat het Speculum virginum haar moet begeleiden in haar zoektocht 

naar de hemel.  

Verum quia […] misi uobis libellum quoddam mutui amoris insigne, in quo mentem exerceatis, ad 
sponsi aeterni gratiam proficiatis minusque de absentia nostra doleatis. Intitulatur autem idem 
opusculum speculum uirginum, in quo Peregrinus presbiter cum Theodora Christi uirgine tanta 
contulisse probatur, ut studiosis Christi uirginibus sit in eo magnum conseruandae castitatis 
incitamentum, fastidium presentium, formula quaedam celestium appetendorum.208 

Bovenstaand citaat vermeldt ook dat het Speculum virginum de maagden steun en troost moet bieden in de 

afwezigheid van de auteur. Watson leidt hieruit af dat de auteur of Peregrinus vermoedelijk niet altijd in 

hetzelfde klooster aanwezig was als spiritueel begeleider.209 Ook in onderstaand citaat uit boek zes benadrukt 

Theodora haar dankbaarheid voor de begeleiding, die Peregrinus – als een pelgrim op haar pelgrimstocht – 

haar biedt.   

Theodora: Gratulanter accipio quodcumque peregrinationis et molestiae meae solatium a peregrino.210 

Op het einde van boek vijf richt Peregrinus zich ook rechtstreeks tot de spirituele begeleiders. Hij beschouwt 

hen als de bewakers van de heilige vaten211, als een herder en als leraar van de maagden. Opnieuw wordt hier 

dus rechtstreeks gealludeerd op de functie van het Speculum virginum binnen de cura monialium. 

                                                      
206 Hotchin, “Female Religious Life,” 60. 
207 Mews, “Virginity, Theology, and Pedagogy,” 16. 
208 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72.; .; Vert. Seyfarth, 73: Weil nun […] schicke ich euch als Zeichen 

der gegenseitigen Zuneigung dieses kleine Büchlein. Es möge dazu dienen, euren Geist darin zu üben, in der Gnade des 

ewigen Bräutigams voranzuschreiten und über unsere Abwesenheit weniger Schmerz zu empfinden. Der Titel dieses 

kleinen Werkes lautet Jungfrauenspiegel. Hierin erörtert der Presbyter Peregrinus mit der Christus geweihten Jungfrau 

Theodora gewichtige Themen.  
209 Watson, “The Speculum virginum,” 445.  
210 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 562.; .; Vert. Seyfarth, 563: T.: Gern nehme ich auf meiner Pilgerfahrt 

und ihren Mühen Trost jeglicher Art von einem Pilger entgegen.  
211 De “heilige vaten” zijn een bekende middeleeuwse metafoor voor de heilige maagden. Hun lichaam is als een vat, dat 

de maagdelijkheid als een vloeistof in een vat moet bewaren (zie: Newman, “Flaws in the Golden Bowl.”).  
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Attende nunc, qui diceris custos uasorum domini, qui stas in loco pastoris et factus es Christi 

uirginibus magister erroris.212 
 

3.2 Verspreiding van het Speculum virginum 

Naast de verschillende aspecten van de productie is ook de verspreiding van het Speculum virginum een 

belangrijke factor om de functie van de tekst en de impact van het discours te begrijpen. Het Speculum 

virginum kent een zeer ruime verspreiding. Tot op heden is er kennis van het bestaan van 35 Latijnse en 29 

volkstalige handschriften. Sommige zijn volledig bewaard gebleven, en bevatten de twaalf boeken;  andere zijn 

slechts fragmentarisch bewaard en een aantal manuscripten is verdwenen. Deze manuscripten zijn sterk 

geografisch verspreid en behoorden toe aan verscheidene religieuze ordes.213 Een volledig overzicht van alle 

overgebleven handschriften en hun plaats van oorsprong wordt helder gegeven in L’iconographie du Speculum 

virginum van Guylène Hidrio en is achteraan deze scriptie in bijlage opgenomen (cf. 6.1 De overgebleven 

manuscripten van het Speculum virginum).214  

 

Ruwweg kan de verspreiding van het Speculum virginum in twee verspreidingsgolven opgedeeld worden. De 

eerste verspreidingsgolf wordt onmiddellijk na het ontstaan van de tekst gesitueerd in de 12de en 13de eeuw. 

Het zwaartepunt van deze eerste golf bevindt zich in het Midden-Rijnland, eveneens de vermoedelijke 

ontstaanscontext.215 De oudste manuscripten werden alle bewaard in kloosters van verschillende monastieke 

ordes in dit gebied, voornamelijk in benedictijner-, cisterciënzer- en reguliere kanunnikenkloosters. 216 Vanaf 

de late 12de en 13de eeuw verspreidt de tekst zich ook ver buiten het Midden-Rijnland in een groot aantal 

ordes.217 Het grote succes in de 13de eeuw heeft het Speculum virginum vooral te danken aan de 

cisterciënzerorde. De theologische waarden die het Speculum virginum uitdraagt, nl. een grote Mariadevotie, 

een zeer persoonlijke Christusdevotie, het belang van het innerlijk bewustzijn en nederigheid, sluiten zeer 

nauw aan bij de cisterciënzerspiritualiteit. Daarnaast speelt ook de strak georganiseerde schriftproductie 

                                                      
212 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 462.; .; Vert. Seyfarth, 463: Jetzt spanne deine Aufmerksamkeit an, du, 

der du dich Hüter der Gefäβe des Herrn nennst, der du stehst auf dem Platz eines Hirten und der du zum Lehrer des 

Irrtums für die Jungfrauen Christi geworden bist.  
213 Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 30.; Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 17. 
214 Hidrio, L’iconographie du Speculum Virginum, 171-74. 
215 Bernards, Speculum Virginum, 11. 
216 Bernards, Speculum Virginum, 11. 
217 Verspreiding van het Speculum virginum bij de benedictijnen, cisterciënzers, augustijnen (reguliere kanunniken), 

franciscanen, ursulinen, birgittinessen, arme klaren, kartuizers en kruisheren. Voor een gedetailleerd overzicht zie 6.1 De 

overgebleven manuscripten van het Speculum virginum.  
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vermoedelijk een rol in de succesvolle verspreiding van het Speculum virginum binnen de cisterciënzerorde.218 

Jónsson merkt op dat de eerste verspreidingsgolf initieel vertrekt vanuit een geografische nabijheid en zo heel 

snel in verschillende ordes terechtkomt. Vanaf eind 12de eeuw zet de verspreidingsgolf zich vooral door op basis 

van spirituele nabijheid.219 De handschriften van de eerste verspreidingsgolf zijn allemaal in het Latijn 

overgeleverd en werden zo goed als uitsluitend in mannenkloosters bewaard.220  

 

Het Speculum virginum kent na zijn hoogtepunt in de 12de en 13de eeuw een tweede verspreidingsgolf met een 

nieuw hoogtepunt in de 15de eeuw.221 Deze nieuwe verspreiding brengt, naast dertien Latijnse kopieën, vooral 

handschriften in de volkstaal voort. Eerst ontstaan er Middelnederlandse handschriften getiteld “Spieghel der 

maechden” of “Spieghel der joncfrouwen”, daarna komen hieruit ook Nederduitse en Ripuarische handschriften 

voort. Deze tweede verspreidingsgolf wordt gesitueerd in de context van de Moderne Devotie. Deze spirituele 

beweging ontstaat in een groep gemeenschappen, bestaande uit leken en clerici die niet tot priester gewijd 

waren, die zonder verbondenheid aan een monastieke orde of regel een apostolisch bestaan nastreven. De 

gemeenschappen van de Moderne Devotie – en zeker de vrouwengemeenschappen– bekleedden zo een zeer 

kwetsbare semi-religieuze positie en worden aanvankelijk niet officieel als religieuze orde erkend door de Kerk. 

Vanuit deze positie ontstaan een aantal associaties van gemeenschappen die aansluiting willen vinden bij 

bestaande monastieke ordes. Twee van die associaties zijn bijzonder belangrijk voor de tweede 

verspreidingsgolf van het Speculum virginum. Enerzijds wordt het Kapittel van Utrecht gesticht, waartoe wel 

honderd vrouwenkloosters zich verbinden, die zich aansluiten bij de Regel van de derde orde van Sint-

Franciscus. Vermoedelijk speelt Wermbold van Boskoop een belangrijke rol in de creatie en verspreiding van 

de Spieghel der maechden binnen deze kloosters. De tekst verspreidt zich van hieruit naar Noordwest-Holland 

in de eerste helft van de 15de eeuw. Anderzijds wordt het Kapittel van Windesheim gesticht, waarin zestien 

mannen- en vrouwenkloosters zich aansluiten bij de augustijnerorde. Onder invloed van het Kapittel van 

Windesheim verspreidt de Spieghel der Maechden zich na 1450 verder tot Zuid-Holland en Noordwest-

Duitsland, waar vervolgens ook Nederduitse en Ripuarische kopieën ontstaan. Het Speculum virginum kent 

een grote populariteit in de context van de Moderne Devotie omwille van zijn pragmatische karakter en zijn 

inhoud. De gemeenschappen zoeken aansluiting bij het geïnstitutionaliseerde monastieke leven en het 

                                                      
218 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 22-23. 
219 Jónsson, Le miroir, 206-08. 
220 Bernards, Speculum Virginum, 12.; met uitzondering van Keulen, stadsarchief Keulen, W 276a (12de eeuw; 

augustijnerklooster Sainte-Marie te Andernach). 
221 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 17. 
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Speculum virginum biedt – zeker voor vrouwengemeenschappen – een praktische handleiding met specifieke 

instructies, een focus op de gelofte van kuisheid en het belang van de clausuur. Het Speculum virginum speelt 

zo een sleutelrol in de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie.222 Ook na de 15de eeuw raakt het 

Speculum virginum verder verspreid in allerhande ordes tot de 17de eeuw. 223  Een uitzonderlijke Oud-Zweedse 

vertaling werd ook gevonden in het Zweedse Birgittinessenklooster van Vadstena eind 15de eeuw.224 

 

De mate waarin het oudste en het meest recente handschrift van het Speculum virginum van elkaar verschillen, 

in tijd, ruimte en spirituele context, laat zien hoe groot de impact van het Speculum virginum is.225 Bijna vijf 

eeuwen lang circuleert deze tekst in zeer uiteenlopende religieuze contexten. Ook de bewaring van de Latijnse 

en volkstalige handschriften in respectievelijk mannen- en vrouwenkloosters is interessant voor de betekenis 

van deze tekst. In volgend stukje ga ik dieper in op de receptie van de tekst.  

 

3.3 Receptie van het Speculum virginum 

Het derde en misschien wel belangrijkste aspect van het Speculum virginum op het discursieve niveau is de 

receptie en toe-eigening van de tekst. Om te begrijpen hoe de tekst ontvangen werd door de lezer of luisteraar 

focus ik op het bedoelde publiek en de receptie van het Speculum virginum.  

 

3.3.1 Publiek  

In de eerste zin “Ultimus Christi pauperum C. virginibus sacris N. et N. gaudium assequi beatae perennitatis”226 

van de inleidende Epistula benoemt de auteur letterlijk het publiek waaraan hij zijn Speculum virginum richt, 

namelijk aan “de maagden N en N”, waarbij de letter N een teken van anonimiteit is en de tekst zo algemeen 

geldig maakt.227 Vervolgens vermeldt de auteur dat het werk bedoeld is om de maagden te onderwijzen in hun 

                                                      
222 Urban Küsters, “The Second Blossoming of a Text: The Spieghel der Maechden and the Modern Devotion,” in Listen, 

Daughter. The Speculum virginum and the Formation of Religious Women in the Middle Ages, ed. Constant J. Mews (New 

York: Palgrave, 2001), 246-56.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 17.; Bernards, Speculum Virginum, 10-

13. 
223 Voor gedetailleerd overzicht van de verspreiding in alle ordes zie Appendix 1.  
224 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 17-18.; Stockholm, Königliche Bibliothek, A 8 (1473-1486; 

Birgittinessenklooster van Vadstena).  
225 Oudste manuscript: Londen, BL, Arundel 44 (1140-1150; cisterciënzerabdij van Eberbach); Recentste manuscript: 

Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 916 (704) (1628; benedictijnerabdij van Saint-Vaast in Arras).  
226 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 68.; .; Vert. Seyfarth, 69: Der Letzte der Armen Christi grüβt die 

heiligen Jungfrauen und wünscht ihnen, sie mögen die Freude ewigere Seligkeit erlangen.  
227 Watson, “The Speculum virginum,” 445. 
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levenswijze, ook als hij er niet is.228 Vermoedelijk richt de auteur zich specifiek tot vrouwelijke novicen.229 De 

maagden aan wie de auteur zich richt, moeten zich in de dialoog identificeren met Theodora. De naam 

Theodora is niet willekeurig gekozen en is afgeleid van de Griekse woorden ‘θεός’  (‘theos’) en ‘δῶρον’ 

(‘doron’), wat samen ‘geschenk van God’ betekent.230 De hoge status die de auteur zo aan Theodora, of bij 

uitbreiding aan alle maagden die zich met Theodora identificeren, toekent, wordt doorheen het hele Speculum 

virginum benadrukt.231 Net zoals het onduidelijk is tot welke orde de auteur behoort, kan de monastieke orde 

van het publiek onmogelijk met zekerheid benoemd worden. Seyfarth wijst op de mogelijkheid dat auteur en 

publiek niet tot dezelfde orde behoren. Het is mogelijk dat een regulier kannunik als spiritueel begeleider in 

een vrouwenklooster van een andere orde dient.232  

 

Hoewel het Speculum virginum dient om vrouwen spiritueel bij te staan en zich ook letterlijk tot de maagden 

richt, wijst Bernards erop dat de Latijnse versies zich zowat allemaal in mannenkloosters bevonden wat erop 

kan wijzen dat het werk in de eerste plaats bedoeld is voor mannen, als hulpmiddel bij de spirituele begeleiding 

van vrouwen. Op het einde van boek vijf richt het Speculum virginum zich in een lang fragment rechtstreeks 

tot deze spirituele leermeesters, die ‘inter caelestia mediator et terrestria233’, bemiddelaars tussen hemel en 

aarde, worden genoemd, of ook wel ‘pastores Christi ancillarum’234 omdat ze als herders de maagden op het 

rechte hemelse pad moeten leiden. 

 

Verder suggereren Janice Pinder en Barbara Newman de mogelijkheid dat het werk ook door mannen gelezen 

wordt voor hun eigen spirituele vorming, maar een argumentatie om deze stelling te staven ontbreekt nog. In 

volgend hoofdstuk kom ik terug op de publiekskwestie en analyseer ik welke tekstuele elementen aantonen 

dat er zowel een vrouwelijk publieke van maagden als een mannelijk publiek van spirituele begeleiders 

                                                      
228 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72: “Verum quia amor numquam otiosus est, misi vobis libellum 

quoddam mutui amoris insigne, in quo mentem exerceatis, ad sponsi aeterni gratiam proficiatis minusque de absentia 

nostra doleatis.”; Vert. Seyfarth, 73: Weil nun aber in der Tat Liebe niemals müβig ist, schicke ich euch als Zeichen der 

gegenseitigen Zuneigung dieses kleine Büchlein. Es möge dazu dienen, euren Geist darin zu üben, iin der Gnade des ewigen 

Bräutigams voranzuschreiten und über unsere Abwesenheit weniger Schmerz zu empfinden.  
229 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 81. 
230 Theos: Henry Georg Liddell en Robert Scott, “θεός,” A Greek English Lexicon, geraadpleegd 16.05.2019, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=qeo/s.; Doron: Henry Georg Liddell 

en Robert Scott, “δῶρον,” A Greek English Lexicon, geraadpleegd 16.05.2019,  

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=dw=ron. 
231 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 82. 
232 Speculum Virginum. Mittelniederländischer Text, 81. 
233 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 467. 
234 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V., 459. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%2Fs&la=greek&can=qeo%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dw%3Dron&la=greek&can=dw%3Dron0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeo%2Fs&la=greek&can=qeo%2Fs0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=qeo/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dw%3Dron&la=greek&can=dw%3Dron0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=dw=ron
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aangesproken wordt en ga ik na of de tekst indicaties geeft of het Speculum virginum al dan niet door mannen 

gelezen kon worden als een gids voor het eigen monastieke leven.  

 

3.3.2 Receptie 

De receptie van het Speculum virginum roept nog steeds heel wat vragen op. Op een enkele verwijzing na, 

waarin Petrus Olavi beschrijft hoe Birgitta van Zweden in een staat van extase raakte bij het aanhoren van het 

Speculum virginum, zijn er geen schriftelijke aanwijzingen voor de precieze receptie of impact van het 

Speculum virginum.235 Hiervoor moeten we dus enkel voortgaan op de manuscripttraditie en verspreiding van 

de tekst.  

 

De manuscripttraditie laat zien dat de populariteit van het Speculum virginum enorm was. Bernards vermoedt 

dat de tekst niet gedurende vijf eeuwen  op exact dezelfde manier onthaald wordt. De grote verspreiding van 

kopieën van de Latijnse versie in mannenkloosters geeft een aanwijzing dat het Speculum virginum initieel 

actief als handboek gebruikt wordt door mannelijke leermeesters en terzelfdertijd door vrouwen gehoord of 

gelezen wordt voor de eigen spirituele vorming.236 Het grote succes van het Speculum virginum in die context 

verklaart Seyfarth door de actuele relevantie van de inhoud. De dialoog biedt antwoorden op contemporaine 

vragen over onder meer het groeiend aantal monastieke vrouwen, hun verhouding tot monastieke mannen, 

de waarden van de nieuwe hervormingsbewegingen en de steeds sterkere verschuiving naar de innerlijke 

vroomheid.237 In de tweede verspreidingsgolf zijn de omstandigheden van verspreiding sterk verschillend. 

Zoals hierboven al vermeld, zorgt de precaire positie tussen Kerk en wereld van de gemeenschappen van de 

Moderne Devotie voor een hernieuwd succes van het Speculum virginum. In de stappen richting 

institutionalisering of “verkloostering” biedt het Speculum virginum vooral voor de vrouwengemeenschappen 

een handig middel. Het ondersteunt de vrouwen in hun nieuw verworven en iets strakkere monastieke 

levensstijl, waarbij nu ook de clausuur, de kuisheidsgelofte en het volgen van een monastieke regel belangrijk 

worden. Dat er zoveel volkstalige versies van het Speculum virginum in vrouwenkloosters aangetroffen zijn, 

bewijst voor Urban Küsters dat vrouwen deze versies (meer dan vroeger) ook zelf lezen.238  

                                                      
235 Bernards, Speculum Virginum, 10. 
236 Bernards, Speculum Virginum, 10-13.; Küsters, “The Second Blossoming,” 256. 
237 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 11-13. 
238 Küsters, “The Second Blossoming,” 246-56.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 17.; Bernards, 

Speculum Virginum, 10-13. 
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Hoofdstuk 4. Het discours als tekst 
 

In dit hoofdstuk wordt het Speculum virginum vanuit de derde dimensie van het model van Fairclough 

bestudeerd. Hierbij wordt het discours als tekst beschouwd en wordt tekstueel geanalyseerd op welke manier 

de auteur van het Speculum virginum gender benadert en naar voren brengt in zijn tekst. Voorgaande 

hoofdstukken tonen op beschrijvende wijze de sociale achtergrond, de productie, verspreiding en receptie van 

de tekst en vormen zo de noodzakelijke basis waarop ik in dit hoofdstuk verder bouw. Het vierde hoofdstuk 

wil naast beschrijven ook verklaren. Niet alleen toon ik aan welk beeld de auteur van gender ophangt – zowel 

expliciet als impliciet –, maar evenzeer hoe dit beeld begrepen moet worden in de bredere hoogmiddeleeuwse 

monastieke cultuur.  

 

Hiervoor onderwerp ik het Speculum virginum aan een tekstuele analyse. Aangezien elk discours een veelheid 

aan informatie bevat, is een vooropgestelde selectie van criteria als basis voor het onderzoek essentieel. Dit 

brengt ons bij een van de moeilijkheden van discoursanalyse. Zoals Fairclough aangeeft in Discourse and Social 

Change bestaat er geen exacte blauwdruk voor discoursanalyse. 239  De selectie van de criteria komt altijd voort 

uit het subjectieve denkkader van de onderzoeker. Fairclough reikt echter een aantal algemene richtlijnen, die 

ik gedeeltelijk als leidraad voor dit hoofdstuk hanteer, aangevuld en geconcretiseerd met aspecten die ik 

belangrijk acht voor dit onderzoek. Wat de kritische discoursanalyse typeert is de nauwe verwevenheid van 

vorm en inhoud. Zowel de boodschap die de auteur brengt, als de manier waarop die boodschap gepresenteerd 

wordt aan de lezer (door keuzes op vlak van structuur, genre, terminologie, metaforen, …), zijn beïnvloed door 

de achterliggende ideologieën van de auteur. Het is dus van belang een kunstmatig onderscheid tussen vorm 

en inhoud te overstijgen en beiden in de analyse te betrekken.  

 

In dit hoofdstuk bespreek ik achtereenvolgens de structuur van het Speculum virginum, de thematiek gender 

met aandacht voor de conceptualisering van gender, genderstereotypen, gender(on)gelijkheid en de invloed 

van gender op het monastieke leven, en tenslotte het publiek. Op basis van de opbouw, inhoud, terminologische 

keuzes, metaforen en intertekstuele verwijzingen tracht ik de conceptualisering van gender in het Speculum 

virginum te interpreteren. Ik toets de bevindingen af aan de bestaande historiografie rond gender in de 

monastieke hoge middeleeuwen. Zo toon ik aan hoe de auteur in het Speculum virginum de sociale realiteit 

                                                      
239 Fairclough, Discourse and Social Change, 225. 
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weerspiegelt en deze op zijn beurt opnieuw zelf wil vormgeven.240 Ik kies ervoor in deze analyse louter op de 

tekst te focussen en de afbeeldingen van het Speculum virginum buiten beschouwing te laten. Zoals hoofdstuk 

één liet zien, zijn er heel wat waardevolle kunsthistorische studies voorhanden, die de afbeeldingen in al hun 

facetten analyseren. Ik verwijs de geïnteresseerde lezer dan ook graag naar deze studies door.241  

 

4.1 Structuur 

Ten eerste bestudeer ik de structuur van het Speculum virginum. De keuze voor een bepaald genre, de 

structurele opbouw van het werk en de aard van de interactie in het discours is niet willekeurig en geeft volgens 

Fairclough heel wat inzicht in de achterliggende veronderstellingen met betrekking tot sociale identiteiten en 

sociale relaties.242  

 

De opbouw en organisatie van het discours is wat Fairclough ‘de architectuur van de tekst’ noemt. De opbouw 

wordt in hoofdstuk één grondig toegelicht (cf. 1.1 Korte inhoud van het Speculum virginum). Het Speculum 

virginum bestaat uit een hymne, een inleidende epistula, een dialoog bestaande uit twaalf boeken, vergezeld 

van twaalf afbeeldingen en een epithalamium. Enkel in de epistula is de auteur zelf aan het woord. Hij spreekt 

zijn publiek, de maagden, aan en deelt de reden van zijn schrijven mee. Het Speculum virginum moet een steun 

en hulpmiddel zijn voor hun bijzondere monastieke levenswijze, ook wanneer de auteur niet bij hen is. 

Hiermee verwijst de auteur onmiddellijk naar de cura monialium, de context waarin we deze tekst moeten 

plaatsen. In de epistula verklaart hij ook de titel van het werk. Het Speculum virginum is een spiegel en behoort 

zo tot het genre van de spiegelliteratuur dat vanaf de hoge middeleeuwen sterk opgang maakt. Dit genre is van 

een didactisch-moraliserende aard en maakt gebruik van spiegelsymboliek. Dit catoptrisch symbolisme is van 

een complexe aard, oordeelt Jónsson. In zijn monografie Le miroir. Naissance d’un genre littéraire onderzoekt 

hij de oorsprong en betekenis van het literair genre van de middeleeuwse spiegel. Het symbool van de spiegel 

in de middeleeuwse literatuur grijpt sterk terug naar klassieke tradities. Jónsson toont aan dat er in de oudheid 

                                                      
240 Fairclough, Discourse and Social Change, 3. 
241 Zie hiervoor: Arthur Watson, “The Speculum virginum with Special Reference to the Tree of Jesse,” in Speculum 3 

(1928): 445-69.; Arthur Watson, “A Manuscript of the Speculum virginum in the Walters Art Gallery,” in Journal of the 

Walters Art Gallery 10 (1947): 60-74.; Martha Strube, Die Illustrationen des Speculum Virginum (Düsseldorf: G.H. Nolte, 

1937).; Eleanor Greenhill, Die geistigen Voraussetzungen der Bilderreihe des Speculum Virginum, Beiträge zur Geschichte 

der Philosophie und Theologie des Mittelalters (Münster: Aschendorff, 1962).; Eleanor Greenhill, Die Stellung der 

Handschrift British Museum Arundel 44 in der Überlieferung des Speculum Virginum (München: Max Hueber Verlag, 

1966).; Cheryl Gohdes Goggin, The illuminations of the Clairvaux Speculum Virginum (Troyes, Bibliothèque municipale, 

MS. 252) (Ann Arbor, Mich.: University Microfilms International, 1984). 
242 Fairclough, Discourse and Social Change, 77. 
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twee parallelle, doch sterk onderscheiden, functies aan de spiegel als literaire metafoor worden toegekend. 

Enerzijds als instrument voor een indirect zicht op iets en anderzijds als een middel voor zelfkennis en zicht 

op de toename of afname van de eigen schoonheid. Jónsson beschouwt het Speculum virginum in dit opzicht 

als een bijzonder voorbeeld, omdat het beide functies probleemloos combineert. De betekenis van het Speculum 

virginum als spiegel wordt in de epistula door de auteur toegelicht. Enerzijds is het Speculum virginum een 

hulpmiddel voor de maagden om het onzichtbare te zoeken, zoals de auteur aangeeft met de woorden Titulus 

igitur efficaciam sequentis ostendit materiae, ut quodam genere similitudinis, quomodo invisibilia quaerenda 

sunt, agnoscatis.243 Het Speculum virginum moet de maagden een gedeeltelijke kennis van het goddelijke 

geven, wat verborgen zit in de Heilige Schrift. Het citaat kort daarna Cum ergo “transierit aenigma et speculum, 

quibus deus ex parte nunc cognoscitur, quod nunc invisibiliter in scripturis quaeritur, facie ad faciem 

repraesentabitur”244, geciteerd uit 1 Kor. 13:12, wijst ook op die functie. Anderzijds geeft de auteur, zonder 

enige overgang, aan dat Specula virgines oculis suis applicant, ut ornatus sui vel augmentum vel detrimentum 

intelligant.245 Met andere woorden is het Speculum virginum ook een spiegel waarin de maagden de toename 

of afname van hun innerlijke schoonheid kunnen observeren. Wat deze spiegel dan werkelijk weerspiegelt, 

verklaart de auteur als volgt Sunt enim specula mulierum eloqui divina visibus obiecta sanctarum animarum246: 

de spiegel reflecteert de Heilige Schrift. Zo vormt het Speculum virginum enerzijds een weergave van de 

onzichtbare goddelijke mysteriën (functie één) en is het anderzijds een instrument voor zelfkennis en innerlijke 

schoonheid (functie twee). Aangezien de Heilige Schrift op zich al een afspiegeling van het woord van God is, 

oordeelt Jónsson dat het Speculum virginum op zijn beurt een spiegel van een spiegel is. Door deze dubbele 

spiegelsymboliek uit te dragen, getuigt de auteur van een sterke intertekstuele kennis, maar geeft hij de tekst 

tegelijk een origineel karakter.247  

 

                                                      
243 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72.; Vert. Seyfarth, 73: Der Titel ‘Jungfrauenspiegel’ macht insofern 

auf die Darstellungsform des folgenden Stoffes aufmerksam, als ihr gewissermaβen in spiegelbildlicher Ähnlichkeit 

erkennen sollt, auf welche Weise das Unsichtbare zu suchen ist.  
244 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72-74.; Vert. Seyfarth, 73-75: Wenn aber “vergangen sind rätselhafte 

Rede und Spiegel, in denen Gott jetzt nur im Stückwerk erkennbar ist, dann wird sich von Angesicht zu Angesicht zeigen, 

was jetzt nur unsichtbar in der heiligen Schrift gesucht werden kann.” 
245 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72.; Vert. Seyfarth, 73: Junge Mädchen schauen in den Spiegel, um zu 

erkennen, ob die Schönheit ihrer Erscheinung zu- oder abgenommen hat.  
246 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72.; Vert. Seyfarth, 73: Die Spiegel der Frauen sind die göttlichen 

Worte, die dem Blick heiliger Seelen vor Augen gestellt sind.  
247 Jónsson, Le miroir, 60-61, 187-93. 
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Na de epistula volgt een fictieve dialoog tussen Peregrinus, een spirituele leermeester en Theodora, de non die 

hij begeleidt. De auteur spreekt zijn publiek niet rechtstreeks aan, maar laat mannen en vrouwen zich 

identificeren met respectievelijk Peregrinus en Theodora. De keuze voor een dialoog geeft de auteur de 

mogelijkheid te spreken vanuit deze twee grondig verschillende posities en een interactie tussen beiden op te 

zetten. Het is interessant deze interactie tekstueel te analyseren, maar we moeten steeds indachtig zijn dat het 

niet om een reëel gesprek gaat, maar een dialoog geschreven vanuit het standpunt van de auteur. Hij heeft met 

andere woorden alle controle in handen en beslist hoe de fictieve interactie tussen Peregrinus en Theodora 

eruitziet. Hij bepaalt wie de leiding neemt in het discours, welke teneur de dialoog heeft, hoe de personages 

zich gedragen tegenover elkaar en de mate van (on)gelijkheid in de dialoog. Deze dialoog geeft ons geen inzicht 

in de werkelijke interactie tussen twee personen, maar het laat wel zien hoe de auteur de ideale interactie 

tussen een vrouwelijke kloosterling en haar spirituele leermeester voorstelt. De manier waarop de dialoog is 

opgebouwd, de rollen die Theodora en Peregrinus in deze dialoog vervullen, geven onrechtstreeks enig inzicht 

in de genderopvattingen van de auteur.  

 

De cura monialium creëert tussen Peregrinus en Theodora een relatie van leraar en leerlinge. In de dialoog 

wordt verschillende keren gealludeerd op de cura monialium en de onderrichtende rol van Peregrinus. 

Onderstaand citaat laat zien hoe belangrijk de rol van de spirituele begeleider (magister) is voor het onderricht 

van de maagden, die hier militiae Christi (troepen van Christus) genoemd worden. Hij is als een objectieve 

buitenstaander met hemelse wijsheid en geestelijk inzicht, die de maagd tot het gelukzalige leven moet leiden.  

Peregrinus: Igitur militiae Christi caelibis vitae praeponendi sunt magistri ad quaerendam beatam 
vitam clausis sensibus carnalibus praestantissimi, qui extra mundum et carnem quodammodo positi et 
ad principium suum conversi visibilibus omnibus altiores caelestis sapientiae et spiritalis intelligentiae 

sensibus interiora coaptant, […]248  

Deze leraar-leerlingrelatie heeft enkele belangrijke kenmerken. De vraag naar het spirituele onderricht komt 

duidelijk van Theodora. Peregrinus’ woorden, zoals Tuis precibus praecurrentibus canticum istud Christo 

favente resolvam249 en Vere, filia, hoc recte intulisti, quae regulam vel speculum te agnoscendi quaesisti250 en 

                                                      
248 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 474.; Vert. Seyfarth,  475: P.: Darum müssen an die Spitze der Truppe 

Christi, die für ein keusches Leben kämpft, Lehrer gestellt werden, die dadurch, daβ sie ihre fleischlichen Sinne verschlossen 

haben, ausgezeichnet geeignet sind für die Suche nach dem glückseligen Leben; Leute, die sich gewissermaβen auβerhalb 

von Welt und Fleisch befinden, sich ihrem eigenen Ursprung zugewandt haben und, höher als alle sichtbaren Dinge, ihr 

Inneres den Sinnen von himmlischer Weisheit und geistlichem Verständnis angleichen.  
249 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 96.; Vert. Seyfarth, 97: P.: Deinen Bitten, die du oben geäuβert hast, will 

ich entsprechen und dieses Lied mit Christi gnädiger Hilfe erklären.  
250 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 222.; Vert. Seyfarth, 223: Diesen Einwurf, Tochter, hast du in der Tat 

zu Recht vorgebracht, wenn du Richtschnur und Spiegel verlangst, um dich selbst zu erkennen.  
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Theodora’s verzoek – of eerder smeekbede – tot uitleg in de zin Hoc apertius exponas, obsecro251 zijn slechts 

enkele sprekende voorbeelden. De goede leermeester Peregrinus komt graag tegemoet aan haar verzoeken. De 

spirituele begeleiding impliceert zo een duidelijke afhankelijkheidsrelatie. Bij een dergelijke relatie verwacht 

ik in de interactie tussen beide personages een vorm van ongelijkheid terug te vinden. Op het eerste zicht lijkt 

de interactie effectief ongelijkheid voort te brengen. Ten eerste in wat Fairclough turn-taking en topic control 

noemt. Er is sprake van een sterk asymmetrische interactionele controle. Hoewel Peregrinus en Theodora 

elkaar afwisselen in het gesprek, is het Peregrinus die beslist de meeste spreekruimte krijgt. Peregrinus brengt 

de onderwerpen aan, geeft uitvoerig uitleg en Theodora antwoordt steeds kort in de vorm van een vraag of 

een opmerking, waardoor Peregrinus zijn betoog kan verderzetten. Peregrinus is duidelijk de leider van de 

dialoog. Daarnaast vertoont ook de manier waarop Peregrinus en Theodora tegen elkaar spreken indicaties 

van een ongelijke relatie. Er zijn talrijke voorbeelden terug te vinden waar Peregrinus een uitgesproken 

dominante en denigrerende retoriek tegenover Theodora hanteert. De meest interessante voorbeelden hiervan 

zijn Peregrinus’ beledigende uitlatingen Iustae quaestioni solutio digna debetur, inani nec id quidem, quod 

meretur. [...] Littera evangelica nodum tuae quaestionis absolvit, si mens tua propriis sopita neglegentiis 

evigilaverit.252 en Videris apertis oculis nihil videre. Capram te velim aliquando esse, non talpam. Alterum 

animal natura visus acuit, alterum caecitas naturalis terrae confodit.253 Er zijn eveneens een aantal fragmenten 

waar Theodora zich naar deze onderdanige positie schikt en zich zeer dankbaar en nederig tegenover 

Peregrinus opstelt. Wanneer Peregrinus haar vraagt of hij haar iets moet uitleggen antwoordt ze Ego vero nihil 

unquam gratius, nihil unquam dulcius audiendum duco254 en verder stelt ze ook heel expliciet Gratanter accipio, 

quaecumque de scripturis posueris, tantum ut per haec nobis detur amor et occasio succendendae ornandaeque 

lampadis.255 

                                                      
251 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 440.; Vert. Seyfarth, 441: T.: Das sollst du deutlicher erklären, ich bitte 

dich sehr.  
252 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 118.; Vert. Seyfarth, 119: P.: Einer berechtigten Frage gebührt eine 

entsprechende Antwort, einer törichten allerdings auch nicht das, was sie verdient. […] Der Tekst des Evangeliums hätte 

schon den Knoten deiner Frage gelöst, wenn dein Geist wachsam gewesen wäre, der durch eigene Nachlässigkeit 

schlaftrunken wurde.  
253 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 150.; Vert. Seyfarth, 151: P.: Du scheinst mit offenen Augen nichts zu 

sehen. Manchmal wollte ich, du wärst ein Zichlein und nicht ein Maulwurf. Des einen Tieres Aufmersamkeit spornt sein 

angeborenes Sehvermögen an, das andere Tier stöβt seine angeborene Blindheit in die Erde hinab. 
254 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 358.; Vert. Seyfarth, 359: T.: Ich glaube wirklich, daβ mir niemals etwas 

angenehmer, niemals süβer wäre, als dies zu hören.  
255 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 526.; Vert. Seyfarth, 527: T.: Gerne empfange ich von dir alles, was du 

aus der heiligen Schrift vorstellst, wenn nur dadurch für uns Antrieb und Gelegenheit gegeben wird, die Lampe anzuzünden 

und bereitzumachen. (Allusie op de parabel van de wijze en dwaze maagden) 
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Ik ben echter van oordeel dat de auteur in de interactie tussen Peregrinus en Theodora in essentie geen 

ongelijkheid tussen leraar en leerling wil benadrukken, maar in plaats daarvan regelmatig lijkt te refereren 

naar de scholastieke context. Verschillende elementen lijken erop te wijzen dat de auteur bewust een 

scholastiek discours hanteert en aangezien het vrouwelijk publiek van het Speculum virginum absoluut geen 

toegang had tot schools onderwijs, is deze vaststelling niet onbelangrijk.  

 

Ten eerste kiest de auteur frequent voor de termen conferre (spreken met) en collatio (gesprek) om de dialoog 

tusssen leraar en leerling voor te stellen. In de eerste zin van boek één Collaturo tecum, o Theodora, de floribus 

paradisi, de fructu germinis ecclesiastici, […]256 wordt die trend onmiddellijk gezet. De collatio is een veelzijdig 

middeleeuws begrip. De term is voornamelijk in kloostercontext en scholastieke context van de middeleeuwse 

universiteiten van belang. De collatio geldt oorspronkelijk als de monastieke praktijk van een lichte 

avondlezing na de vespers, zoals de Regel van Benedictus dit voorschrijft.257 Onderzoek van Olga Weijers wijst 

erop dat de collatiepraktijk ook in scholastieke context zijn ingang vond, ook hier in de zin van een lichte 

avondpreek, een discussie tussen studenten of een lezing.258 Jacqueline Hamesse toont aan dat de oude 

monastieke collatiepraktijk, als avondlezing of spiritueel gesprek zoals door Bernardus, Petrus Venerabilis of 

Hugo van Sint-Victor beoefend werd, vanaf de 12de eeuw steeds meer ruimte moet maken voor de scholastieke 

context waarbij het puur spirituele karakter van de collatio overstegen wordt als een theologisch of filosofisch 

gesprek. Vanaf de 13de eeuw wordt dit zelfs een verplichte oefening voor studenten.259  

 

Ten tweede is de dynamiek tussen Peregrinus en Theodora er helemaal niet één van louter dominantie versus 

onderdanigheid. Theodora is niet zomaar een naïeve vragensteller, die enkel dient om een monoloog van de 

leraar Peregrinus vorm te geven, maar een actieve gesprekspartner. In middeleeuwse didactische dialogen is 

het niet ongebruikelijk om de leerling ondanks zijn/haar ondergeschikte positie een actieve rol toe te kennen 

                                                      
256 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 80.; Vert. Seyfarth, 81: Derjenige, Theodora, der mit dir über die Blumen 

des Paradieses und über die Frucht aus dem Wurzelstock der Kirche sprechen will […].  
257 Lydeke Van Beek, Leken trekken tot Gods Woord: Dirc van Herxen (1381-1457) en zijn Eerste Collatieboek (Hilversum: 

Uitgeverij Verloren, 2009), 61-62. 
258 Van Beek, Leken trekken tot Gods Woord, 62.; Olga Weijers, Terminologie des universités au XIIIe siècle (Rome: Ed. 

dell’Ateneo, 1987), 372-78.; Olga Weijers, Vocabulaire Des Collèges Universitaires (xiiie-xvie Siècles) (Turnhout: Brepols, 

1993), 18-19.  
259 Van Beek, Leken trekken tot Gods Woord, 62-63.; Jacqueline Hamesse, “’Collatio’ et ‘reportatio’: deux vocables 

spécifiques de la vie intellectuelle au moyen âge,” in Terminologie de la vie intellectuelle au moyen âge, ed. Olga Weijers 

(Turnhout: Brepols, 1988), 78-82.  
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in teksten en deze zelfs gevolgtrekkingen en conclusies te laten trekken.260 Ook in de passage op het einde van 

boek tien waar Peregrinus het Speculum virginum wil afsluiten met de woorden Explicit speculum virginum 

en Theodora hem vervolgens aanmaant verder te gaan, omdat het werk volgens haar onaf is, bewijst die actieve 

rol.261 Vanuit die rol werpt Theodora haar leermeester vaak tegenwerpingen op of stelt hem kritische vragen, 

die enigszins doen denken aan de scholastieke dialectiek. Een goed voorbeeld hiervan vinden we in boek drie 

en boek acht waar Theodora in vraag stelt waarom de clausuur precies nodig is aangezien wie het geloof in 

zich draagt God overal kan dienen. Vervolgens draagt Peregrinus opnieuw argumenten aan om haar toch van 

het belang van de clausuur te overtuigen.262 

 

Daarnaast zijn ook de passages opvallend waar Theodora zich actief verzet tegen negatieve uitlatingen van 

Peregrinus over Theodora. Na bovenvermelde passage waar Peregrinus haar de blindheid van een mol verwijt, 

antwoordt Theodora hem Quicquid iniuriae irrogaveris, recompensabit enodatio inquisitionis263 en wanneer 

Theodora Peregrinus’ woorden als een insinuatie opvat dat ze de Heilige Geest helemaal niet kent, zegt ze hem 

Ridiculosum ex me Getam repraesentas, qui spiritus sancti potentiam me penitus ignorare quasi ludens 

existimas. Quasi [...] spiritus sanctus invisibilis doctor non posset esse virginis, qui eius ex utero matris custos 

erat virginitatis?264 Dit laatste citaat is bovendien bijzonder interessant. De figuur Geta, waarnaar de auteur in 

dit citaat verwijst, is de figuur van een slaaf die voorkomt in komedies van Terentius (Publius Terentius Afer), 

een bekende klassieke auteur in scholastieke kringen. Opnieuw maakt de auteur zo een allusie op zijn schoolse 

kennis. Opgelet, de figuur Geta wordt in de hoge middeleeuwen vooral bekend door de komedie Geta van 

Vitalis van Blois, een bewerking van Plautus’ Amphitryon (de naam Sosia bij Plautus vormt Vitalis van Blois 

om tot Geta, waarbij hij refereert naar het werk van Terentius). Vitalis van Blois brengt dit werk echter uit in 

de tweede helft van de 12de eeuw en is met andere woorden jonger dan het Speculum virginum. De verwijzing 

in het Speculum virginum naar de figuur Geta bewijst dus de auteur zijn schoolse kennis van de klassieke 

auteur Terentius.265  

                                                      
260 Eileen Sweeney, “Literary Forms of Medieval Philosophy,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy, geraadpleegd 

15.07.2019, http://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/medieval-literary. 
261 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 876-78. 
262 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 218.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 662. 
263 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 152.; Vert. Seyfarth, 153: T.: Wenn du den Knoten der Untersuchung 

entwirrst, wirst du wieder gutmachen, was du mir zu Unrecht vorgeworfen hast.  
264 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 208.; Vert. Seyfarth, 209: Als ob der heilige Geist nicht der unsichtbare 

Lehrer der Jungfrau sein, der vom Mutterleib an der Hüter ihrer Keuschheit war.  
265 Laura Kendrick, “Medieval Vernacular Versions of Ancient Comedy,” in Ancient Comedy and Reception: Essays in 

Honor of Jeffrey Henderson, ed. S. Douglas Olson (Berlijn: De Gruyter, 2014), 379-80. 

http://plato.stanford.edu/archives/sum2019/entries/medieval-literary
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Ten slotte benadrukt Peregrinus doorheen het hele Speculum virginum de bijzondere en unieke status van de 

maagd, zoals uitvoerig wordt gedaan in volgend citaat Vere enim speciale donum est, non generale, paucis 

quidem datum, non paucis donis remunerandum. Qui enim pauci sunt, qui possint "agnum, quocumque ierit, 

sequi", respondet vis mercedis paucitati et, quod minus est in numero, recompensat praemii magnitudo.266 Met 

allerhande opmerkingen, zoals Vigilantissime notasti proposita,267 Iusta inquisitio tua,268 Bene sentis269 en 

Quod in scripturis sacris et maxime in his horrendis comminationibus studiosa videris, maximo gradu per hoc 

ad alta contendis270 waardeert Peregrinus Theodora voor haar leergierigheid, aandacht en wijze opmerkingen. 

Eveneens een gebruikelijke praktijk binnen scholastieke context. 

 

Wil de auteur met deze scholastieke allusies de cura monialium modelleren naar scholastiek model? De exacte 

bedoelingen van de auteur met deze scholastieke verwijzingen zijn moeilijk te achterhalen en ik wil dan ook 

voorzichtig blijven in gevolgtrekkingen. Toch zijn deze scholastieke verwijzingen naar mijn mening niet 

zomaar toevallig gekozen en vormt het een argument om aan te tonen dat de relatie die de auteur tussen 

Peregrinus en Theodora opzet niet een van ongelijkheid is, zoals de afhankelijkheidsrelatie van leraar-leerling 

op het eerste zicht doet vermoeden. Aangezien zowel priesters als nonnen zich kunnen spiegelen aan 

respectievelijk Peregrinus en Theodora, biedt hun onderlinge interactie een model voor de ideale verhoudingen 

in de communicatie tussen man en vrouw binnen de cura monialium. De interactie zoals hier voorgesteld, geeft 

ons mogelijk een beeld van de werkelijke sociale- en machtsrelaties binnen de cura monialium. Op basis van 

deze ene bron kan ik echter geen uitspraken doen over de mate waarin deze interactie de realiteit weerspiegelt, 

maar het verraadt weliswaar iets over de houding van de auteur tot de cura monialium. Hier ga ik verder 

dieper op in (cf. 4.2.3.1 Cura monialium).  

 

                                                      
266 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 222.; Vert. Seyfarth, 223: Denn dies ist in der Tat ein besonderes 

Geschenk, nicht ein allgemeines, das wenigen gegeben ist und darum auch mit Geschenken vergolten wird, die nicht gering 

sind. Denn weil es wenige sind, die “dem Lamm folgen können, wohin immer es geht”, entspricht dieser Wenigkeit die 

Gröβe der Belohnung, und das, was geringer ist an Zahl, macht die Gröβe der Belohnung wieder wett.  
267 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 170.; Vert. Seyfarth, 171: P.: Du hast sehr aufmerksam auf das geachtet, 

was dir vor Augen gestellt ist.  
268 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 478.; Vert. Seyfarth, 479: P.: Deine Frage ist berechtigt. 
269 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 602.; Vert. Seyfarth, 603: P.: Das verstehst du richtig.  
270 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 242.; Vert. Seyfarth, 243: P.: Weil du dich in der heiligen Schrift und 

insbesondere bei den schrecklichen Androhungen so lernbegierig zeigst, eilst du dadurch mit groβen Schritten schon zu 

den Höhen.  
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4.2 De genderthematiek 

De meest expliciete verwijzingen naar gender zijn te vinden in de inhoud van het Speculum virginum. In dit 

onderdeel bestudeer ik hoe gender als thema in beeld wordt gebracht. Ik let op de conceptualisering van 

gender, de genderstereotypering, gender(on)gelijkheid en de invloed van gender op het monastieke leven. Het 

gaat hier om wat er gezegd wordt (inhoudelijke component) en de manier waarop deze informatie aangebracht 

wordt (vormelijke component).  

 

4.2.1 Conceptualisering van gender: derde gender? 

Een van de belangrijkste vragen, die deze paper tracht te beantwoorden, is welk concept van gender de auteur 

uitdraagt in het Speculum virginum. Zoals in hoofdstuk twee werd aangegeven, is het moeilijk om te spreken 

over dé conceptualisering van gender. Het is bijzonder kunstmatig om een complexe term als gender in het 

keurslijf van één bepaald concept te duwen, die als een uniform en eenduidig geheel het hele begrip in de 

middeleeuwse context moet omvatten. Toch geven bronnen inzicht in een aantal krachtlijnen, die aantonen 

hoe over gender als concept gedacht wordt op individuele basis. De optelsom van de genderhistoriografie van 

de afgelopen eeuw heeft op die manier geresulteerd in een aantal veronderstellingen die toch een interessant 

inzicht opleveren over de manier waarop in de hoge middeleeuwen over gender gedacht wordt. Een 

aantrekkelijke these over de betekenis van gender in monastieke kringen van de hoge middeleeuwen is de 

derde genderthese, die zijn oorsprong vindt bij Jo Ann McNamara en Robert Swanson (cf. 2.3.2 Middeeleeuwse 

gendergeschiedenis: overzicht van de huidige inzichten). In essentie komt de these erop neer dat de monastieke 

veranderingen van de hoge middeleeuwen ervoor gezorgd hebben dat het monastieke leven zodanig afwijkt 

van de wereldse genderstereotiepe levenswijzen dat monniken en monialen respectievelijk hun mannelijke en 

vrouwelijke gendergedragingen zoveel mogelijk afzweren en als het ware een derde gender aannemen. Door 

het afleggen van de kuisheidsgelofte en zo hun seksuele maatschappelijke rol als vader, moeder, echtgenoot, 

etc. vaarwel te zeggen, geven mannelijke en vrouwelijke kloosterlingen al wat hen voorheen tot man of vrouw 

maakte op en nemen een derde – vooral ungendered – gender van ‘de kuise’ aan, zoals Jacqueline Murray dit 

derde gender benoemt.271 De these klinkt bijzonder aantrekkelijk en de tekstuele analyse van het Speculum 

virginum lijkt op zijn minst enkele argumenten aan te dragen die deze stelling ondersteunen.  

 

                                                      
271 Robert N. Swanson, “Angels Incarnate: Clergy and Masculinity from Gregorian Reform to Reformation,” in Masculinity 

in Medieval Europe, ed. Dawn Hadley (Abingdon: Routledge, 2014), 160-61.; Murray, “One Flesh, Two Sexes, Three 

Genders?” 49-51. 
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Ten eerste wordt in de titel ‘Speculum virginum’ en doorheen de tekst frequent gekozen voor de term virgo 

(maagd). De virginitas (maagdelijkheid) is een gelaagd begrip en neemt een centrale positie in het Speculum 

virginum in. Verder in dit hoofdstuk ga ik dieper in op de precieze betekenis van maagdelijkheid voor de 

middeleeuwse kloosterling (cf. 4.2.4.2 Maagdelijkheid), maar ik wil nu al de complexiteit van dit begrip 

onderstrepen. Naast de louter fysieke definiëring, die vandaag aan maagdelijkheid wordt toegekend als de staat 

van het lichaam dat nog geen geslachtsgemeenschap heeft ervaren, kan maagdelijkheid ook verwijzen naar 

een vrouw van huwbare leeftijd (los van haar fysieke toestand), een vrouw die geen seksuele banden aangaat 

met mannen, maar zichzelf aan God wijdt of – hoewel minder frequent – een man die van seksuele puurheid 

getuigt (zoals Johannes de Evangelist of Johannes de Doper).272 De term virgo kan dus naar zowel mannen als 

vrouwen verwijzen, waarbij het seksuele aspect van hun man- of vrouw-zijn net expliciet wordt weggelaten. 

Peregrinus spreekt Theodora ontelbare keren aan als virgo. Het begrip krijgt in het werk een overwegend 

vrouwelijke connotatie. Tegelijk bewijst de zinsnede […] tanta virginum utriusque sexus […]273 dat de term 

virgo wel degelijk op beide geslachten van toepassing is. In mindere mate wordt de term dan ook gebruikt om 

te verwijzen naar Christus274 en Johannes de Evangelist275, de belangrijkste mannelijke rolmodellen in het 

Speculum virginum. Het veelvuldige gebruik van de metafoor van de maagd als sponsa Christi (bruid van 

Christus) kan op gelijkaardige wijze geïnterpreteerd worden. De metafoor is erg bekend in de literatuur voor 

monastieke vrouwen, maar uitzonderlijk (en vooral in cisterciënzercontext) worden ook monastieke mannen 

als sponsae Christi voorgesteld.276 In het Speculum virginum wordt dit echter niet expliciet gedaan. De 

sleutelrol die wordt toegekend aan de identificatie van de maagd als virgo of sponsa Christi, wat zowel op 

mannen als vrouwen kan wijzen, kan een argument zijn om de derde genderthese te ondersteunen. Bovendien 

wijst voorgaande op de mogelijkheid dat mannen zich eveneens konden identificeren met de figuur van 

Theodora, maar hierover verder meer (cf. 4.3.3 Het onbedoelde publiek van mannen?).  

 

Een tweede argument, dat de derde genderthese lijkt te ondersteunen, vind ik in het feit dat de auteur in het 

Speculum virginum een aantal keren expliciet de gelijkenissen in plaats van de verschillen tussen man en 

vrouw benadrukt. Hiervoor verwijs ik eerst en vooral naar het scheppingsverhaal. Stefan Meysman vermeldt 

                                                      
272 Mews, “Introduction,” 2. 
273 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 452.; Vert. Seyfarth, 453: […] eine so groβe Menge keuscher Menschen 

beiderlei Geschlechts […] 
274 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 84. 
275 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 624. 
276 Meysman, Virilitas in tijden van verandering, 291.; Caroline Walker Bynum, “Jesus as Mother and Abbot as Mother: 

Some Themes in Twelfth Century Cistercian Writing,” Harvard Theological Review 70 (1977): 257-84. 
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in zijn doctoraat Virilitas in tijden van verandering dat Genesis een dubbel narratief vertegenwoordigt over de 

schepping van de mens. In Genesis 1 staat geschreven et creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imaginem 

Dei creavit illum masculum et feminam creavit eos (Gen. 1: 27)277. Hier schept God de mens (homo), waarvan 

hij gelijktijdig een mannelijk en vrouwelijk exemplaar creëert, beiden geschapen naar het evenbeeld van God. 

In Genesis 2 daarentegen staat geschreven dat formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et 

inspiravit in faciem eius spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem (Gen. 2:7), dixit quoque 

Dominus Deus non est bonum esse hominem solum faciamus ei adiutorium similem sui (Gen. 2:18) en tenslotte 

inmisit ergo Dominus Deus soporem in Adam cumque obdormisset tulit unam de costis eius et replevit carnem 

pro ea (Gen. 2:21)278. Hier wordt de man – opnieuw aangeduid met de term homo – geschapen uit de modder 

van de aarde en pas later schept God de vrouw als gezellin voor de man, niet naar het evenbeeld van God, maar 

naar het evenbeeld van Adam, gemaakt uit zijn rib.279 Van Genesis 1 gaat duidelijk een groter idee van gelijkheid 

tussen man en vrouw uit en het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat het Speculum virginum met 

betrekking tot de schepping van de mens telkens verwijst naar de versie uit Genesis 1, zoals onderstaande 

citaten laten zien.280 Daarnaast wordt een aantal keren expliciet verwezen naar de bijzonderheid van de mens 

(homo) als rationeel wezen, zoals in volgend citaat: O decus verae sophiae prorsus incomparabile, qua creatura 

rationalis adornatur et altior omni mundo creatorem intuendo invisibilibus communicare probatur281 en Nisi 

enim sensum humanum tuae notitiae capacem indita primordialiter ratione fecisses, […].282 Hoewel rationaliteit 

in de middeleeuwen als een specifiek mannelijke eigenschap wordt aangeduid (cf. 4.2.2.3 Ratio en gevoel), 

wordt het hier beschouwd als een kenmerk waarmee de mens als rationeel wezen onderscheiden wordt van 

alle andere wezens.283 Dergelijke uitspraken wekken de indruk dat rationaliteit, veeleer dan geslacht, een 

criterium is om kloosterlingen naar waarde te schatten. Ik blijf echter voorzichtig in het poneren van radicale 

uitspraken als deze en in volgende paragraaf wordt dan ook meer aandacht besteed aan de link tussen 

                                                      
277 “Genesis 1,” The Latin Vulgate Old Testament Bible, geraadpleegd 14.06.2019, http://vulgate.org/ot/genesis_1.htm. 
278 “Genesis 2,” The Latin Vulgate Old Testament Bible, geraadpleegd 14.06.2019, http://vulgate.org/ot/genesis_2.htm. 
279 Meysman, Virilitas in tijden van verandering,  15. 
280 Dankzij het nauwkeurige werk van Jutta Seyfarth, die elke Bijbelreferentie in het Speculum virginum in kaart gebracht 

heeft, wordt duidelijk dat elk fragment die de schepping van de mens behandelt, verwijst naar Genesis 1:26. Dit is het 

geval in boek drie op bladzijde 252, in boek acht op bladzijde 652 en 692 en in boek tien op bladzijde 858. (Speculum 

virginum: Jungfrauenspiegel, ed. en vert. Jutta Seyfarth (New York: Herder, 2001).) 
281 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 758.; Vert. Seyfarth, 759: O Zeierde wahrer Weisheit, vollkommen 

unvergleichlich, durch die die vernünftige Kreatur ausgezeichnet ist und, im Anschauen ihres Schöpfers aller Welt 

überlegen, gewürdigt wird, and den unsichtbaren Dingen teilzunehmen.  
282 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 850.; Vert. Seyfarth, 851: Denn wenn du dem menschlichen Sinn nicht 

die Fähigkeit verliehen hättest […]. 
283 Andere voorbeelden hiervan:  Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 858, 862. 

http://vulgate.org/ot/genesis_1.htm
http://vulgate.org/ot/genesis_2.htm
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rationaliteit en gender. Toch wijzen voorgaande zaken erop dat monastieke mannen en vrouwen niet altijd 

lijnrecht tegenover elkaar staan in het Speculum virginum en dat de verschillen met de lekenwereld misschien 

groter zijn dan de verschillen tussen monastieke mannen en vrouwen onderling.284 Ook Barbara Newman stelt 

dat de hoogmiddeleeuwse monastieke didactische literatuur in het algemeen meestal niet de focus op gender 

of het onderscheid tussen mannen of vrouwen legt, dan wel op de monastieke waarden die grotendeels 

genderoverstijgend zijn. Het is inderdaad zo dat de monastieke deugden die in het Speculum virginum centraal 

staan, nl. kuisheid, nederigheid, bidden, armoede, eenzaamheid, stilte, liefde voor Christus, etc., eveneens aan 

bod komen in teksten gericht aan mannen.285 In het Speculum virginum tref ik dus verschillende elementen 

aan die een argumentatie voor de derde genderthese enigszins mogelijk maken.  

 

Toch sluit ik me in dit onderzoek niet aan bij deze these. Zoals het tweede hoofdstuk aantoont, heeft de derde 

genderthese al heel wat kritiek te verduren gekregen. Hoewel bovenstaande argumenten de derde genderthese 

in het Speculum virginum niet uitsluiten, zijn ze niet bepaald overtuigend. De tekstuele analyse laat veeleer 

een beeld zien van een blijvende tweedeling van mannen en vrouwen. Op vlak van terminologie wordt meestal 

heel duidelijk in termen van mannen of vrouwen geschreven. Hoewel hier en daar inderdaad gekozen wordt 

voor termen als virgo en homo die op mannen en vrouwen van toepassing kunnen zijn en de mens in zijn 

geheel benaderd wordt als rationeel schepsel, vormen dit uitzonderingen op het discours dat zich meestal 

expliciet uitspreekt in termen van mannen of vrouwen. Mannen worden veelal aangeduid met de woorden 

viri, mares of pueri tegenover vrouwen, die meestal als mulieres, feminae, puellae. Wanneer gesproken wordt 

over utriusque sexus homines286 (“mensen van beide seksen) en monastieke mannen en vrouwen als twee 

tegengestelden tegenover elkaar geplaatst worden in citaten als Sed visne altiore vel sacratiore sensu iuvenis 

huius et virginis deliciosissimam commanentiam florentissimamque cohabitationem audire?287 en het Sirach-

citaat “Melior iniquitas viri quam benefaciens mulier” (Sir. 42:14 Vg.)288, blijkt dat er ook in het kloosterwezen 

een belangrijke tweedeling van het mannelijke en vrouwelijke geslacht blijft bestaan. Bovendien merk ik een 

sterke samenhang tussen het geslacht en gender. Het man-zijn of vrouw-zijn wordt heel duidelijk geassocieerd 

                                                      
284 Judith Bennett en Ruth Karras, “Women, Gender, and Medieval Historians,” in The Oxford Handbook of Women and 

Gender in Medieval Europe, eds. Judith Bennett en Ruth Karras (Oxford: Oxford University Press, 2013), 1-20. 
285 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 113-14. 
286 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 426. 
287 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 152.; Vert. Seyfarth, 153: Aber willst du nicht in einem übergeordneten 

und geheiligten Sinn von dem auβerordentlich freudvollen Beisammennsein von Jüngling und Jungfrau hören und ihrem 

blühenden Zusammenwohnen?  
288 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 748.; Vert. Seyfarth, 749: “Besser ist die Ungerechtigkeit eines Mannes 

als eine Frau, die Gutes tut” (Sir 42,14 Vg.) 



80 
 

met bepaalde typische eigenschappen of gedragingen. De nauwe samenhang tussen geslacht en gender 

vertoont evenwel een zekere mate van fluïditeit. Dit verdient een grondige verdere toelichting en in volgende 

paragraaf ga ik graag dieper in op de genderstereotypen en de mogelijke afwijkingen hiervan. De prominente 

aanwezigheid van genderstereotypen in het Speculum virginum bewijst dat mannen en vrouwen in het klooster 

geenszins hun oorspronkelijke wereldse gendered identiteit vaarwel zeggen in ruil voor een vorm van een 

derde gender. Hoewel de fundamentele waarden van het monastieke leven voor mannen en vrouwen gelijk 

zijn en kloosterlingen hun seksuele gendered identiteit inruilden voor een leven van onthouding, stel ik vast 

dat het onderscheid tussen geslacht – en bijhorend gender – in het Speculum virginum wel degelijk een 

prominente plaats blijft innemen.289  

 

4.2.2 Genderstereotypen 

Het Speculum virginum is doordrongen van een aantal prominente genderstereotypen. Verschillende 

uitspraken tonen vaak heel uitdrukkelijk, soms eerder impliciet, aan welke stereotypen samenhangen met 

mannelijkheid en vrouwelijkheid. Stereotypen zijn zeer waardevol omdat ze op subtiele wijze genaturaliseerde 

ideologische opvattingen weerspiegelen. In dit geval toont het Speculum virginum ons duidelijk een aantal 

stereotypen, die meer inzicht geven in de ideeën van de auteur over gender. Ik benadrukt dat deze tekst slechts 

van één individuele overtuiging getuigt, maar door de tekstuele analyse in te bedden in het bredere historisch 

onderzoek, stel ik vast dat deze stereotypen geen op zichzelf staand gegeven zijn en een wijde verspreiding 

kennen in de middeleeuwen.290 Aan de hand van citaten toon ik aan welke stereotiepe denkwijzen de auteur 

erop na houdt en koppel de bevindingen van de analyse aan de bredere literatuur.  

 

4.2.2.1 Het sterke en het zwakke geslacht 

Een eerste genderstereotype dat in het Speculum virginum aanwezig is, is de tegenstelling tussen mannen en 

vrouwen als respectievelijk het sterke en het zwakke geslacht. Er zijn verschillende passages waar vrouwen 

heel uitdrukkelijk het label sexus fragilis291 of sexus infirmior292 krijgen. Onderzoek wijst uit dat deze opvatting 

wijdverspreid is in de middeleeuwen. Vrouwen worden stereotiep met zowel fysieke als mentale zwakte in 

                                                      
289 Ook Judith Bennett en Ruth Karras zijn voorstanders van dergelijke these. (Bennett en Karras, “Women, Gender, and 

Medieval Historians,” 1-20.) 
290 Meysman, Virilitas in tijden van verandering,  24-25.; Murray, “One Flesh, Two Sexes, Three Genders?” 39. 
291 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 338, 344 en Lib. IX, 798. 
292 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 470. 
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verband gebracht.293 Dit algemene kenmerk van zwakte en minderwaardigheid, die aan vrouwelijkheid wordt 

gelinkt, vormt een rode draad doorheen het Speculum virginum. Dit stereotype van zwakte wordt ook verder 

gespecifieerd in allerlei toegepaste vormen van zwakte, die wijzen op zowel lichamelijke als geestelijke zwakte 

van de vrouwelijkheid. In onderstaande paragrafen behandel ik deze in detail.  

 

4.2.2.2 Lichaam en geest 

Een eerste uiting van die vrouwelijke zwakte tref ik aan in de stereotiepe opvatting die vrouwen en mannen 

als twee tegenovergestelden associeert met respectievelijk het lichamelijke en het geestelijke. Ook deze 

stereotiepe opvatting beperkt zich niet tot het Speculum virginum, maar is een gangbare tegenstelling in de 

hoge middeleeuwen, gebaseerd op Grieks-Romeinse misogyne ideeën en versterkt door de patristieke 

literatuur.294 Deze vrouwelijke associatie met lichamelijkheid uit zich op verschillende manieren. Ten eerste 

legt Peregrinus de link tussen vrouwen en uiterlijke schoonheid en vooral ijdelheid. Uiterlijke schoonheid is op 

zich geen zonde, integendeel, maar vrouwelijke schoonheid en vooral ijdelheid wordt al snel geassocieerd met 

het middeleeuwse stereotype dat de vrouw als eeuwige verleidster beschouwt en mannen tot onkuisheid 

drijft.295 Een citaat als "Ne respicias in speciem mulieris nec concupiscas mulierem in specie"296 (Sir. 25:28 Vg.) 

toont duidelijk aan dat vrouwelijke schoonheid en ijdelheid in het Speculum virginum altijd rechtstreeks in 

verband staat met verleiding en onkuisheid. Het Speculum virginum draagt aan de maagden dan ook heel 

expliciet de boodschap uit dat uiterlijke schoonheid van geen belang is binnen het klooster.  In een zeer 

uitvoerige passage in boek drie, die goed samengevat wordt door onderstaand citaat, geeft Peregrinus aan dat 

de maagd geen uiterlijk vertoon nodig heeft, omdat in het klooster enkel innerlijke schoonheid telt.  

Quid igitur opus habent virgines Christi olosericis indumentis vel aurotexta ciclade superius amiciri, 
armilla, anulis, inauribus margaritarum granis splendentibus onerari, cum sacramentis spiritalibus 

fulgeant interius, quorum summa omnium est Christus?297 

IJdelheid binnen de kloostermuren is bijgevolg nog meer dan buiten het klooster een absolute zonde. Elke 

poging om de eigen schoonheid te verhogen, moet opgevat worden als ijdelheid, aangezien de maagden in het 

                                                      
293 Murray, “One Flesh, Two Sexes, Three Genders?” 39.; Bynum, Fragmentation and Redemption, 206-10. 
294 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 115.; Murray, “One Flesh, Two Sexes, Three Genders?” 39.; Bynum, 

Fragmentation and Redemption, 214. 
295 Ruth Mazo Karras, Sexuality in Medieval Europe. Third Edition. Doing Unto Others (Routledge: Londen, 2017), 170. 
296 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 470.; Vert. Seyfarth, 471: “Du sollst nicht auf die Schönheit einer Frau 

sehen, und du sollst eine Frau nicht begehren in ihrer Schönheit” (Sir 25,28 Vg.) 
297 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 228.; Vert. Seyfarth, 229: Was müssen sich darum die Jungfrauen 

Christi in Gewänder hüllen, die ganz und gar aus Seide sind, oder mit einem goldbesetzten Staatskleid darüber, oder sich 

mit Armspangen, Ringen und Ohrgehängen aus glänzenden Kullern von Perlen behängen, da sie doch innerlich von 

geistlichen Geheimnissen strahlen, deren Inbegriff in allen Dingen Christus ist?  
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klooster niemand met hun uiterlijk moeten behagen. Zoals onderstaand citaat aangeeft, moeten maagden hun 

natuurlijke ijdelheid overstijgen en zich op die manier onderscheiden van jonge vrouwen buiten het klooster. 

Terwijl wereldse vrouwen zich bezighouden met het zichtbare, zoeken maagden net het onzichtbare.  

Sicut igitur proprium habet qualitas et natura vanitati studentium puellarum, vitio curiositatis prae 
ceteris laborare et in speculis levitates nugarum suarum exercere, sic Christi virgines, quacumque 
rerum similitudine vel collatione visibilia possunt invisibilibus conferri ipsaeque per hoc ad profectum 
virtutum escitari, gratanter intuentur, coniectantes maiora de minoribus et quandam veritatis 
soliditatem in figuralibus speculantes rationibus.298 

Deze opvattingen kaderen binnen de bredere theologische tendens van een verinnerlijking van het geloof, die 

typisch is voor de twaalfde eeuw.299 Deze focus op internalisering komt veelvuldig in het Speculum virginum 

terug, zoals ik verder ook aantoon.300 

 

Ten tweede – zoals hierboven al opgemerkt – hangt de vrouwelijke link met het lichamelijke onlosmakelijk 

samen met onkuisheid. In navolging van de middeleeuwse stereotypering beeldt het Speculum virginum de 

vrouw af als een wezen beheerst door seksuele lusten, van nature geneigd tot onkuisheid, die er door hun 

vrouwelijke charme soms zelfs in slagen het sterke geslacht te verleiden om ook hún lichaam de overhand op 

de geest te laten nemen.301 De vrouw als verleidster is een terugkerend topos in het Speculum virginum en 

Peregrinus maakt meermaals de opmerking dat mannen zich hiervoor moeten hoeden. Het mooiste voorbeeld 

hiervan schuilt in de passage in boek één die het verhaal van Simson en Delila vertelt. Hierbij leidt de 

vrouwelijke verleiding en de onwaakzaamheid van Simson onmiddellijk tot zijn ondergang (Recht. 16).302 De 

vrouw wordt hier bijzonder negatief afgebeeld en Theodora werpt Delila ook de belediging meretrix (hoer) 

toe.303 De hang naar het lichamelijke maakt vrouwen niet alleen zelf tot verleidsters, maar zorgt er ook voor 

dat ze gemakkelijk te verleiden zijn. De verschillende allusies op de erfzonde wijzen op deze dubbele zwakte 

van de vrouw. Enerzijds kan Eva niet aan de verleiding weerstaan te zondigen, zoals Peregrinus aangeeft met 

                                                      
298 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 646.; Vert. Seyfarth, 647: Denn so wie der natürlichen Wesenart junger 

Mädchen, die der Eitelkeit anhängen, eigentümlich ist, daβ sie vor allem am Laster der Neugierde leiden und sich vor dem 

Spiegel leichtfertig mit ihren eigenen Nichtigkeiten beschäftigen, so betrachten die Jungfrauen Christi dankbar, durch 

welche Ähnlichkeit der Dinge oder durch welchen Vergleich das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verlichen werden kann 

und sie selbst dadurch zum Fortschritt in den Tugenden angespornt werden können. Dabei erschlieβen sie das Gröβere aus 

dem Kleineren und erkennen in ihrer bildlichen Vorstellungswelt einen festen Grund der Wahrheit.  
299 Schlotheuber, “The ‘Freedom of their Own Rule’,” 116. 
300 Bernards, Speculum Virginum, 72-73. 
301 Karras, Sexuality, 5. 
302 Katholieke Bijbelstichting, Bijbel. Willibrordvertaling, 320-21. 
303 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 130-38. 
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de woorden […] ne sicut serpens Evam seduxit […],304 en anderzijds treedt ze zelf op als verleidster om Adam 

mee te trekken in de zonde, wat duidelijk blijkt uit de zin Eva seducens virum, Adam carnis concupiscentia est 

seducens spiritum […].305 Hiermee vertegenwoordigt de auteur duidelijk de contemporaine theologische idee 

van het fundamentele onderscheid tussen Eva, het ultieme symbool van de zondigheid, en Maria, het symbool 

van de vrome deugdelijke vrouw.306  

 

4.2.2.3 Ratio en gevoel 

Nauw verwant aan de vrouw-mantegenstelling van lichaam en geest, is de tegenstelling van gevoel en rede, 

een tweede explicitering van de zwakte van het vrouwelijke geslacht die gangbaar is in de 12de eeuw. Net zoals 

de geest toegeschreven wordt aan het mannelijke, krijgt ook de ratio een uitgesproken mannelijke connotatie 

in heel wat middeleeuwse literatuur. De mannelijke geest laat zich niet meeslepen door de lichamelijke of 

irrationele verlangens, de rede houdt steeds de bovenhand. In de vrouwelijke geest is de ratio veel minder sterk 

en zijn vooral het gevoelsmatige en het zintuiglijke overheersend. Net zoals het vrouwelijk lichaam de neiging 

heeft om over de geest te regeren en de maagd constant waakzaam moet zijn om zich hiertegen te verzetten, 

neemt ook het gevoelsmatige gemakkelijk de bovenhand op de rede in het vrouwelijk wezen.307 In het Speculum 

virginum komt deze gedachte op verschillende manieren tot uiting. Ten eerste – zoals bij lichamelijkheid al 

aangehaald – zorgt de overhand van het gevoelsmatige, lichamelijke voor een link met de zonde van 

onkuisheid. Zoals het citaat [...] in altera, praevalente carnis concupiscentia spiritui, succumbit vigor rationalis 

et totus fit homo carnalis308 goed samenvat, betekent onkuisheid de totale afwezigheid van de rede. Het 

Speculum virginum draagt dan ook de boodschap uit dat maagden constant moeten vechten tegen hun eigen 

natuur en de rede altijd voorop te zetten. Ten tweede handelt het vrouwelijke wezen niet vanuit het geestelijke 

denken, maar laat het zich vooral leiden door zijn fysieke zintuigen. De zintuigen, als poorten voor de zonde, 

worden consequent negatief beoordeeld en Peregrinus maant de maagden dan ook aan: Claude quinque 

                                                      
304 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 744.; Vert. Seyfarth, 745: […] so wie die Schlange Eva verführt hat […] 
305 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 644.; Vert. Seyfarth, 645: Eva hat den Mann verführt, Adam hat sich 

aus Begierde des Fleisches vom Geist abgewendet […] 
306 Elliott, “Gender and the Christian Traditions,” 21-35. 
307 Murray, “One Flesh, Two Sexes, Three Genders?” 39.; Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 115. 
308 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 224.; Vert. Seyfarth, 225: Im einen Fall werden die schuldhaften 

Begierden des Fleisches unterdrückt, und der Mensch wird, obwohl in das Fleisch gestellt, geistlich, im anderen Fall, 

wenn die Begierde des Fleisches die Oberhand über den Geist gewinnt, unterliegt die vernünftige Kraft, und der ganze 

Mensch wird fleischlich. 
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sensuum fenestras, ne mors intret suis telis armata per eas.309 Ten derde hekelt Peregrinus ook het stereotype 

van de vrouwelijke nieuwsgierigheid, die net door de minder overheersende ratio vaak de kop opsteekt. Met 

citaten als Naturale feminis curiositatis vitium est, ut non facile queant per iter inceptum progredi, si constiterit 

eas a dextris vel sinistris aliqua re delectari310 wijst hij erop dat de vrouwelijke nieuwsgierigheid het maagdelijk 

leven kan bemoeilijken. Ook de verwijzing naar het verhaal van Dina en Sichem, die besluit met de zin Si 

Dinam curiositas noxia non emisisset, gemino malo fratres non turbasset311 is in dit opzicht veelzeggend.  

 

Zowel vorige paragraaf als deze waarbij de mannelijke geestelijkheid en rationaliteit tegengesteld worden aan 

de vrouwelijke lichamelijkheid en het gevoelsmatige en zintuiglijke impliceren een duidelijk waardeoordeel. 

Net zoals de geest over het lichaam moet regeren, benadrukt het Speculum virginum dat de rationaliteit altijd 

voorop moet staan. Zoals onderstaand citaat mooi formuleert, is de mens altijd in een bepaalde mate rationeel 

en gevoelsmatig tegelijk. Toch moet men erop toezien dat de superieure rede altijd de bovenhand heeft. De 

rede heeft immers de zintuigen niet nodig, maar omgekeerd hebben de zintuigen altijd de rede nodig. 

Nonne et per has portas duae naturae in homine possunt intelligi, rationalitas et sensualitas, quarum 

altera sensibus corporis subiacet, altera quaeque per sensus corporis ostensa discernit, licet ipsa ratio, 
quae discernit inter bonum et malum, non numquam subiaceat malo consensu viliori, si non est recte 
subiecta conditori? Effectus sensualitatis sunt videre, gustare, audire, tangere, olfacere, effectus 

rationis sunt hos sensus corporis discernere et iudicare. Per rationem, quae superior est et dignior, ad 
aeterna et invisibilia animae appetitus est, per sensualitatem, quae inferior est, ista infima et visibilia 
administrantur et disponuntur. In eminentiae contemplationis non eget ratio sensualitate, ad inferiora 

administranda semper indiget sensualitas ratione.312 
 

                                                      
309 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 804.; Vert. Seyfarth, 805: Schlieβe die Fenster deiner fünf Sinne, damit 

nicht der Tod, bewaffnet mit seinen Pfeilen, durch sie Eingang findet. 
310 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 598.; Vert. Seyfarth, 599: Dieses Laster der Neugierde ist Frauen von 

Natur aus eigen, daβ sie nicht leicht einen einmal eingeschlagenen Weg weiter vorwärts gehen können, wenn es sich ergibt, 

daβ irgendeine Sache rechts oder links vom Wege sie verlockt.  
311 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 178.; Vert. Seyfarth, 179: Wenn schuldhafte Neugierde Dina nicht nach 

drauβen getrieben hätte, hätte sie ihre Brüder nicht mit doppeltem Unheil in Schwierigkeiten gebracht.  
312 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 192.; Vert. Seyfarth, 193: Können aber unter diesen Toren nicht auch die 

beiden Naturen des Menschen verstanden werden, nämlich Vernunft und sinnliches Empfinden? Von denen unterliegt die 

eine den Sinnen des Körpers, die andere vermag alles, was ihr durch die körperlichen Sinnen gezeigt wird, zu unterscheiden, 

vorausgesetzt natürlich, daβ die Vernunft selbst, die zwischen gut und böse unterscheidet, sich nicht irgendwann in 

niederer Übereinkunft dem Bösen unterwirft, wenn sie sich nämlich nicht richtig ihrem Schöpfer unterordnet. Die 

Wirkungskräfte des sinnlichen Empfindens sind Sehen, Schmecken, Hören, Fühlen, Riechen, die Wirkungskräfte der 

Vernunft sind es, diese Sinne des Körpers zu unterscheiden und zu beurteilen. Mit Hilfe der Vernunft, die überlegen und 

würdiger ist, erfolgt die Hinwendung der Selle zu den ewigen und unsichtbaren Dingen, mit Hilfe der Sinne, die niedriger 

sind, werden diese niederen und sichtbaren Dinge verwaltet und geordnet. In ihrer herausragenden Stellung bei der 

Betrachtung bedarf die Vernunft nicht der Sinne, die Sinnen aber bedürfen zur Verwaltung der niederen Dinge immer der 

Vernunft.  
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Het teruggrijpen naar dit soort ideeën, die al van de oudheid dateren, maar in de hoge middeleeuwen opnieuw 

actief gepropageerd worden, hebben ook implicaties voor het monastieke leven en de spirituele beleving van 

mannen en vrouwen, die bijgevolg een aantal fundamentele onderlinge verschillen kenden. Vrouwen werden 

incapabel geacht voor een aantal (rationele) zaken van het kloosterleven en waren afhankelijk van mannen 

voor de spirituele begeleiding, de mis, maar ook voor de financiële en wereldlijke kloosterzaken (die voor 

vrouwen moeilijker dan voorheen waren door de strenge clausuur). De werkelijke impact van deze 

hervormingsmaatregelen van de hoge middeleeuwen moet volgens academici als Erin Jordan en Constance 

Berman genuanceerd worden, maar het hernieuwde monastieke landschap maakte het de vrouwen toch niet 

makkelijk om een unieke en waardevolle rol in het klooster te vervullen.313  

 

4.2.2.4 Constantia en inconstantia 

Een ander terugkerend stereotype is het onderscheid tussen de mannelijke constantia en de vrouwelijke 

inconstantia. Meysman oordeelt dat standvastigheid een ultieme uiting van mannelijkheid of manhaftigheid is 

in middeleeuwse bronnen. Constantia kan wijzen op een bepaalde stevigheid van de geest, bestand tegen 

tegenslagen of verleidingen, of een mentaliteit die zonder twijfel volhardt in zijn gekozen weg; allerlei zaken 

die als virilis bestempeld worden.  Inconstantia daarentegen wijst net op wispelturigheid, een labiel karakter, 

een onzekere mentaliteit, wat als zeer onmannelijk beschouwd wordt. De link met het belang van de geest en 

de ratio is opnieuw makkelijk te leggen.314 Wanneer Peregrinus zegt dat Fidei femineae non facile credendum 

est, nisi virilis animus in femina sexum excedat et ipsius inconstantiam naturae morum maturitate 

transcendat315 sluit hij zich zeer duidelijk aan bij deze veronderstelling van de inherent vrouwelijke 

inconstantia.  

 

                                                      
313 Constance H. Berman, Women and Monasticism in Medieval Europe: Sisters and Patrons of the Cistercian Reform 

(Kalamazoo: Western Michigan University, 2002), 5-7.; Erin L. Jordan, “Roving Nuns and Cistercian Realities: The 

Cloistering of Religious Women in the Thirteenth Century,” Journal of Medieval and Early Modern Studies 42, nr. 3 (2012): 

597-614. (Noot: beide auteurs nuanceren in deze bijdragen evenwel de impact van deze misogyne maatregelen, cf. 

hoofdstuk 2.)  
314 Meysman, Virilitas in tijden van verandering, 44-46.; “Constantia,” Database of Latin Dictionaries, geraadpleegd 

2.06.2019, http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx.; “Inconstantia,” Database of Latin Dictionaries, 

geraadpleegd 2.06.2019, http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx. 
315 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. XII, 976.; Vert. Seyfarth, 977: P.: Man soll nicht leicht weiblicher Treue 

vertrauen, auβer wenn ein männlicher Geist sich bei der Frau über das Geschlecht erhebt und sogar den angeborenen 

Wankelmut durch Reife der Sitten überwindet. 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
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4.2.2.5 Andere maatschappelijke rollen 

De idee van de vrouwelijke zwakte blijkt ook uit de middeleeuwse stereotypering van maatschappelijke rollen. 

De middeleeuwse associaties van activiteit, ratio, kracht met mannen en passiviteit, gevoel en zwakte met 

vrouwen vindt ook zijn neerslag in de typische mannelijke en vrouwelijke rolverdeling in de samenleving. 

Volgens de traditionele geschiedschrijving vervult de vrouw vooral een onderdanige, dienende en zorgende rol 

in de private sfeer, terwijl de man geassocieerd wordt met de publieke sfeer, waarin hij een politieke, 

economische of militaire maatschappelijke rol vervult. 316  Deze historiografie is echter voornamelijk gebaseerd 

op klerikale bronnen, die graag deze traditionele rolverdeling uitdraagt. Recente genderhistoriografie toont 

aan dat de realiteit niet zo rechtlijnig is en dat vrouwen wel degelijk agency vertonen en de beperkende 

maatregelen, gelinkt aan hun onderdanige positie in de samenleving, omzeilen.317 Het Speculum virginum gaat 

uiteraard niet in tegen de stereotypering zoals de Kerk die uitdraagt en ook hier tref ik dus noties van de 

traditionele rolverdeling aan. Hoewel de ultieme vrouwelijke rollen als echtgenote en moeder helemaal niet 

van toepassing zijn op de maagden, lijkt het Speculum virginum toch enigszins aan deze stereotypering te 

willen voldoen. Ontelbare keren wordt de maagd geïdentificeerd als bruid van Christus. Haar hele maagdelijke 

leven staat ten dienste van haar toekomstige echtgenoot, zoals dit ook bij een wereldse vrouw het geval is. Ook 

de identificatie van de maagd als moeder van Christus kan opgevat worden als een geestelijke variant van het 

wereldlijke moederschap. Beide metaforen zijn weliswaar ook in de mannelijke cisterciënzerliteratuur terug 

te vinden.318 Bovendien vertoont het fragment op het einde van boek vijf, prominent gericht aan de mannelijke 

leermeesters, een grondig verschillende retoriek dan de rest van het Speculum virginum, gericht aan maagden. 

In dit stuk wordt de taak van de spirituele leermeester op zeer expliciet mannelijke wijze voorgesteld met 

allerlei oorlogs- en strijdjargon. Door de citaten Sta igitur, miles Christi, ex flamma Christi amoris iuxta ignem 

                                                      
316 Clark, “Women, Gender, and the Study of Christian History,” 410-12.   
317 Belangrijke bijdragen die deze stelling staven: Macy, The Hidden History of Women’s Ordination, 124.; Erin L. Jordan, 

“Gender Concerns: Monks, Nuns, and Patronage of the Cistercian Order in Thirteenth-Century Flanders and Hainaut,” 

Speculum 87, nr. 1 (2012): 62-94. ; Erin L. Jordan, “Roving Nuns and Cistercian Realities: The Cloistering of Religious 

Women in the Thirteenth Century,” Journal of Medieval and Early Modern Studies 42, nr. 3 (2012): 597-614.; Jennifer C. 

Edwards, “’Man Can be Subject to Woman’: Female Monastic Authority in Fifteenth-Century Poitiers.” Gender & History 

25, nr. 1 (2013): 86-106. 
318 Barbara Newman stelt vast dat het een typisch vrouwelijk gegeven is binnen de hoogmiddeleeuwse monastieke 

didactische literatuur om vrouwen blijvend in termen van genderspecifieke rollen voor te stellen. Deze rollen (als moeder 

of als echtgenote) zijn paradoxaal sterk gebaseerd op hun wereldse seksualiteit die ze tegelijk actief verworpen. (zie: 

Newman, “Flaws in the Golden Bowl,”  126-27.) Ik ga dieper in op deze identificatie als bruid en moeder van Christus in 

4.3.4.2 Maagdelijkheid, waar ik aan de hand van citaten aantoon welke rol deze identificaties vervullen in het Speculum 

virginum.  
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inmobilis, sta spiritu sancto obumbratus, semper igneis telis relbellare paratus319, Sta ergo, ductor sacrae 

militiae, sta forti robore caelestis disciplinae320, “Accingere” igitur, serve Christi, “gladio tuo super femur tuum 

potentissime”321, […] quia si pugnare desieris, tunc primum perversae pacis pigebit, cum victor de triumpho 

hostis gaudebit322 en wanneer Peregrinus de leermeester aanspreekt als hij […] qui geris bella domini in prima 

acie, slaagt de auteur erin om in een relatief kort fragment gericht aan mannen onmiddellijk de toon te wijzigen 

en in te spelen op de mannelijke genderstereotypering. Bovenstaande voorbeelden kunnen eveneens een 

argument zijn voor de idee dat monastieke mannen en vrouwen hun genderstereotiepe eigenschappen niet 

verliezen door in het klooster in te treden, maar net een monastieke vorm van mannelijkheid of vrouwelijkheid 

vertegenwoordigen, nauw verwant aan dat van hun seculiere tegenhangers. 

 

4.2.2.6 Omgekeerde stereotypering 

Voorgaande paragrafen maken duidelijk dat de auteur van het Speculum virginum een aantal zeer 

genderstereotiepe ideeën uitdraagt en het mannelijke of vrouwelijke geslacht linkt aan specifieke 

eigenschappen of gedragingen, zoals te verwachten van een twaalfde-eeuws klerikaal traktaat. Wat echter 

meer opvalt zijn een aantal passages, waar de genderstereotypering uitdrukkelijk omgedraaid wordt.  

 

Ten eerste zijn er enkele fragmenten waar Peregrinus een aantal uitzonderlijke vrouwen aanvoert, die erin 

slagen de zwakte van hun geslacht te overstijgen door net mannelijk stereotiep gedrag of eigenschappen te 

vertonen. Uit haar vergelijkende studie van monastieke didactische literatuur leidt Barbara Newman af dat dit 

een gekend topos binnen het genre is. De minderwaardigheid van de vrouwelijkheid wordt zo aangewend om 

vrouwen, die genderafwijkend gedrag vertonen, te prijzen. Dit is wat Newman inverted misogyny noemt323; 

hier ga ik in de volgende paragraaf dieper op in (cf. 4.2.3 Gender(on)gelijkheid). In een lang fragment in boek 

vier geeft Peregrinus een opsomming van Bijbelse én heidense vrouwen die van bijzondere waarde zijn omwille 

                                                      
319 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 464-66.; Vert. Seyfarth, 465-67: Stehe darum, du Soldat Christi, erfüllt 

von der Flamme der Christusliebe unbeweglich neben dem Feuer, stehe, vom heiligen Geist beschattet, immer bereit, 

gegen die glühenden Pfeile anzukämpfen! 
320 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 466.; Vert. Seyfarth, 467: Steh also, du Führer der heiligen 

Streitmacht, steh in der kraftvollen Tapferkeit himmlischer Zucht! 
321 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 470.; Vert. Seyfarth, 471: Darum, du Knecht Christi, “gürte dich mit 

deinem Schwert an deiner Seite, du mächtigster Held.”  
322 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 470.; Vert. Seyfarth, 471: […] weil dich der falsche Friede ärgern wird, 

sobald du zu kämpfen aufhörst, wenn der siegreiche Feind über seinen Triumph frohlocken wird.  
323 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 115-22. 
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van hun mannelijke gedrag. Hij verwijst hier specifiek naar Judit, die Holofernes doodde, Jaël, die Sisera 

vermoordde, Semiramis, koningin van de Babyloniërs die eigenhandig het Assyrische rijk bestuurde, Thamiris, 

de koningin van de Scythen die de Perzische koning Cyrus overwon, het volk van de Amazonen, van wie virilis 

animus naturam debilis sexus in tantum excessit324, de Perzische koningin Caesarea, die zich in het geheim in 

Constantinopel liet dopen en erin slaagde haar echtgenoot en heel Babylonië te bekeren tot het Christendom, 

de koningin van Sheba, die haar koninkrijk op een zeer degelijke wijze bestuurde, Helena van Constantinopel, 

die het heilige kruis van Christus vond, Aelia Eudoxia, keizerin van het Romeinse Rijk die met virilis animus325 

(een mannelijke geest) haar rijk zeer vroom en christelijk bestuurde en tenslotte prijst hij ook de profetes 

Debora, die Barak aanspoorde de strijd tegen koning Jabin te ontketenen en ook zelf deelnam aan de strijd.326 

Theodora laat zich dankbaar uit voor deze voorbeelden, waarbij Peregrinus robur virilis, de fysieke mannelijke 

kracht, aan vrouwen toeschrijft.327 Waarom Peregrinus dergelijke voorbeelden aanhaalt wordt duidelijk door 

de woorden Si feminae, si fragiles ydolatrae tantum sudoris impendere pro fama, quid Christi virgo pro aeterna 

corona?328 Als zelfs heidense vrouwen dergelijke manmoedigheid kunnen vertonen voor hun glorie, dan zijn 

de maagden mits inspanningen zeker in staat om de zwakte van hun geslacht te overstijgen en de beloning 

van de ‘eeuwige kroon’329 te verdienen. Daarnaast kent Peregrinus de virilis constantia heel expliciet toe aan 

Judit, door haar overwinnig op Holofernes330, en aan de heilige Agnes, Lucia en Cecilia, die door hun 

standvastigheid in het christelijke geloof de martelaarsdood vonden.331 Fysieke kracht, geestelijkheid, 

redelijkheid en standvastigheid mogen dan wel stereotiep mannelijke eigenschappen zijn, toch merkt 

Peregrinus een aantal keer op dat ook vrouwen hiervan kunnen getuigen. De uitspraak van Theodora Ut 

ostenda, aestimo, quod sexus fragilis non praeiudicat rationi vel virtuti, dum infirmiori fortior persaepe victus 

                                                      
324 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 336.; Vert. Seyfarth, 337: […] männlicher Mut so sehr über die 

natürliche Anlage des schwachen Geschlechts triumphierte […] 
325 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 344. 
326 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 334-46. 
327 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 340.; Vert. Seyfarth, 341: T.: Gratissimo nobis cursu procedis, qui 

robur virilis animi femineis cordibus verbis et exemplis adicis.  
328 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 338.; Vert. Seyfarth, 339: Wenn nun Frauen, wenn zebrechliche 

Dienerinnen des Aberglaubens so viel an Schweiβ für ihren Ruhm aufwenden, was vermag ddann die Jungfrau Christi für 

die ewige Krone?  
329 Verwijzing naar hun eeuwige beloning als echtgenote van Christus, de eeuwige koning.  
330 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 604.; Vert. Seyfarth, 605: P.: Attende Iudith, decus Iudaecae stirpis, 

quid viduali continentia meruerit, quae communem hostem probitate constantiae sexum excedens proprio pugione 

confodit.  
331 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 446-50. 



 

89 
 

succumbit et sanctae humilitati inflata superbia cedit332 geeft aan dat het geslacht niet de alles bepalende factor 

is, die de mate van dapperheid of redelijkheid aangeeft.  

 

Ten tweede bemerk ik in het Speculum virginum een aantal voorbeelden van gender-crossing, waar er niet 

expliciet mannelijke kwaliteiten aan vrouwen worden toegekend, maar waar Peregrinus de maagden eerder 

impliciet op een mannelijke wijze benadert. In vorige paragraaf geef ik aan dat vrouwen veelal passieve 

maatschappelijke rollen vervullen in tegenstelling tot mannen en dat het Speculum virginum ook enigszins 

blijk geeft van deze overtuiging. Toch is het discours niet geheel rechtlijnig en wil ik de aandacht op een aantal 

uitzonderingen vestigen. Het oorlogs- en strijdjargon, dat zo kenmerkend is voor het korte fragment in boek 

vijf gericht aan mannen, komt ook in boek negen, gericht aan vrouwen, voor. De maagd wordt niet 

uitdrukkelijk – zoals de man in boek vijf – aangesproken als miles Christi, maar aan de hand van typische 

woorden als bellum333 (oorlog), armatura334 (oorlogsuitrusting) en pugna335 (gevecht) wordt het maagdelijk 

leven voorgesteld als een strijd, een oorlog tegen de duivel en vleselijke lusten. Zinnen als Christi sponsa non 

ad quietem, sed ad bella processit […]336 en Induite vos armaturam dei, ut possitis stare adversus insidias 

diaboli […]337 zijn heldere illustraties hiervan. Omgekeerd zijn er een aantal uitzonderlijke passages waar 

Christus, het ultieme voorbeeld van mannelijkheid, heel nadrukkelijk moederlijke eigenschappen krijgt. Zo 

getuigen een aantal fragmenten over de borsten van Christus, die een vloeistof bevatten “zoeter dan wijn en 

honing” (allusie op Ps. 19:11).338 Volgens de woorden Suxit ergo de pectore Christi, quod de caritate dixerat 

Christi […] wordt in boek vijf over Johannes de Evangelist geschreven dat hij uit de borst van Christus dronk 

en verder wordt duidelijk gemaakt dat ook de maagd, de bruid van Christus – hier voorgesteld als Johannes de 

Evangelist – bij de Wederopstanding uit Christus’ borst zal drinken in volgende bewoordingen […] in illa cena 

ultimae resurrectionis et sanctorum glorificationis sponsa Christi per Iohannem significata super pectus domini 

sui recumbet in requie sempiternae iustitiae, bibens a pectore domini sui perfectam pro suo modulo divinitatis 

                                                      
332 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 344.; Vert. Seyfarth, 345: T.: Ich denke, um zu zeigen, daβ nicht die 

Schwäche des Geschlechts eine Vorentscheidung trifft über Vernunft und Tapferkeit, da sehr häufig der Stärkere besiegt 

dem Schwächeren unterliegt und der aufgeblasene Stolz vor der heiligen Demut zurückweicht.  
333 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 718-20, 790.  
334 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 722. 
335 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 790. 
336 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 718-20.; Vert. Seyfarth, 719-21: Denn die Braut Christi ist nicht zum 

Ausruhen vorangeschritten, sondern zum Kampf […] 
337 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 722.; Vert. Seyfarth, 723: Zieht euch die Rüstung Gottes an, damit ihr 

fest stehen könnt gegen die Listen des Teufels […] 
338 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 186.; Vert. Seyfarth, 187: Crede filia, quod in his cellariis, in his 

secretis cubiculis ubera Christi suguntur, quae “super vinum et mel dulciora” noscuntur.  
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agnitionem et internae dilectionis dulcedinem.339 Het is opmerkelijk dat een man dergelijke kenmerken krijgt, 

nl. borsten en borstvoeding, die een vrouw net in haar vrouwelijkheid typeren340, maar hierin staat het 

Speculum virginum niet alleen. Het is een gekend topos van de twaalfde-eeuwse monastieke literatuur – vooral 

in cisterciënzercontext – om Christus, God en zelfs abten vrouwelijke of moederlijke kwaliteiten toe te 

kennen.341 

 

Dergelijke uitlatingen zijn bijzonder in een kerkelijk traktaat uit de 12de eeuw, een periode waarin vrouwen in 

theorie steeds meer in de religieuze marge verdwijnen. Ondanks de blijvende genderstereotypering tonen 

dergelijke passages aan dat de stereotypen en de algemene notie van het sterke geslacht tegenover het zwakke 

geslacht allesbehalve absoluut zijn in het Speculum virginum. Afwijkingen blijken zeker mogelijk en het is de 

taak van de maagd om constante inspanningen te leveren om de zwakte van haar geslacht te overstijgen. 

Tenslotte wil ik er op wijzen dat de genderstereotypering en het waardeoordeel dat aan mannelijkheid of 

vrouwelijkheid wordt toegekend in het Speculum virginum niet onschuldig zijn. In volgende paragraaf 

bestudeer ik van naderbij welke visie het Speculum virginum uitdraagt betreffende gender(on)gelijkheid.  

 

4.2.3 Gender(on)gelijkheid 

Hoofdstuk twee toont aan hoe de status van monastieke vrouwen in de context van de hoogmiddeleeuwse 

kerkelijke en monastieke hervormingen sterk verandert. In theorie verschuiven vrouwen steeds meer naar de 

spirituele marge en hanteren vooral kerkelijke bronnen vaak een negatieve retoriek over vrouwen om het 

klerikaal celibaat te legitimeren en om hun functies te ontnemen. In deze paragraaf toon ik aan de hand van 

de tekstuele analyse aan in welke mate het Speculum virginum al dan niet een dergelijk negatief beeld van 

vrouwen opdraagt, welke visie de auteur zo over gender(ong)gelijkheid uitdraagt en hoe de auteur zich 

hiermee in de twaalfde-eeuwse kerkelijke literatuur plaatst.  

                                                      
339 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel,Lib. V, 442-44.; Vert. Seyfarth, 443-45: […] bie jenem Mahl der letzten 

Auferstehung und der Verherrlichung der Heiligen wird die Braut Christi, auf die durch Johannes verwiesen ist, sich an 

die Brust ihres Herrn zurücklehnen in der Ruhe immerwährender Gerechtigkeit und dabei von der Brust ihres Herrn 

nach eigenem Rhythmus vollkommene Erkenntnis der Göttlichkeit und süβe Liebe trinken.  
340 Terminologische noot: Voor borsten wordt zowel de term pectora als ubera gebruikt. In meervoudsvorm wijst pectora 

heel uitdrukkelijk op vrouwelijke borsten en ubera hangt in betekenis nauw samen met borstvoeding, wat dus ook 

duidelijk op vrouwelijke borsten wijst. In het Speculum virginum worden deze termen dan ook meermaals expliciet 

gebruikt wanneer naar de maagden verwezen wordt (bv. bladzijde 248, 252, 256, 262, 354, 372, 374, 412). De terminologie 

laat er geen twijfel over bestaan dat Christus op die manier vrouwelijke connotaties krijgt. (“Pectus,” Database of Latin 

Dictionaries, geraadpleegd 8.06.2019, http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx.; “Uber,” Database of Latin 

Dictionaries, geraadpleegd 8.06.2019, http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx) 
341 Bynum, “Jesus as Mother,” 257-84. 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
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4.2.3.1 Cura monialium 

Een eerste element, dat ik hiervoor in acht moeten nemen, is de cura monialium, de achtergrond waartegen 

het Speculum virginum geschreven werd. De cura monialium impliceert de noodzakelijke afhankelijkheid van 

monastieke vrouwen van mannelijke bijstand voor het uitvoeren van de mis, de biecht en allerhande zaken 

waarmee contact met de buitenwereld onvermijdelijk is (nl. charters ondertekenen, financieel beheer, etc.). 

Zonder mannelijke begeleiding worden vrouwen incapabel geacht om zelfstandig het kloosterleven te leiden. 

De cura monialium omvat zo een zekere ongelijkheid tussen leermeester en non.342 In het Speculum virginum 

merk ik effectief enkele verwijzingen op die deze afhankelijkheidsrelatie uitdragen. Er wordt een aantal keren 

gealludeerd op de vrouwelijke nood aan mannelijke begeleiding. Vanaf de inleidende epistula verwijst de 

auteur onmiddellijk naar de cura monialium, wanneer hij zegt dat het Speculum virginum tot doel heeft de 

maagden te helpen hun kuisheid te bewaren, de aardse zaken goed te begrijpen en hun de weg te wijzen in de 

zoektocht naar het hemelse.343 De identificaties, die Peregrinus in boek vijf aan de leermeesters toeschrijft, als 

inter caelestia mediator et terrestria344 (bemiddelaar tussen hemel en aarde), als serve dei345 (dienaar van God), 

custos caelestis346 (bewakers van de hemel), miles Christi (soldaat van Christus)347, ductor sacrae militiae348 

(leider van de heilige troepen) of als amice dei349 (vriend van God), kennen de leermeester een bepaalde 

autoriteit toe, alsof hij rechtstreeks in opdracht van God handelt. Ook onderstaand citaat is een sprekend 

voorbeeld van de ongelijkheid tussen leermeester en maagd. Peregrinus geeft Theodora de raad om haar 

theologische vragen altijd te bespreken met haar leermeester – hier voorgesteld als een oude, wijze, 

godvrezende man. Als haar leermeester niet tot haar beschikking staat, is het zelfs beter iets niet te weten dan 

zich tot een twijfelachtige andere persoon te richten. 

Si quid habes de scripturis interrogare, ab eo require, quem vita commendat et aetas, quem tu senem 

noveris et timoratum, qui tecum unum in domino sentit et amat. Quem si non habueris, malis nescire, 
de quibus dubitas quam ab eo discere, de quo animae tuae scandalum sumas et infamiam incurras.350 

                                                      
342 Griffiths en Hotchin, “Women and Men,” 5-6.; McGuire, “Holy Women,” 347-48. 
343 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72.; Vert. Seyfarth, 73: Intitulatur autem idem opusculum speculum 

virginum, in quo Peregrinus presbiter cum Theodora, Christi virgine tanta contulisse probatur, ut studiosis Christi 

virginibus sit in eo magnum conservandae castitatis incitamentum, fastidium praesentium, formula quaedam caelestium 

appetendorum.  
344 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 467. 
345 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 464, 466, 468. 
346 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 464. 
347 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 464. 
348 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 466. 
349 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 470. 
350 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 810.; Vert. Seyfarth, 811: Aber die Salbung durch den heiligen Geist 

wird dich über alle diese Dinge belehren. Wenn du irgendeine Frage bezüglich der heiligen Schrift hast, so erfrage das von 

dem, den Lebensführung und Lebensalter dafür empfehlen, den du als Greis und gottesfürchtig kennengelernt hast, der 
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Deze afhankelijkheidsrelatie wijst echter niet zomaar op sterke ongelijkwaardigheid en zeker niet op 

misogynie, integendeel zelfs, zo oordeelt Fiona Griffiths. In navolging van de monastieke hervormingen van 

de elfde eeuw, die een sterk vrouwonvriendelijk discours met zich meebrachten, waren heel wat mannen fel 

gekant tegen monastieke vrouwen. Vrouwen werden in heel wat literatuur geassocieerd met Eva als teken van 

de ultieme vrouwelijke zondigheid en mannen werden elk contact met vrouwen afgeraden omwille van het 

mogelijke gevaar en de slechte invloed van vrouwen. Uit angst weigerden heel wat mannen bijgevolg om de 

cura monialium uit te voeren. Voor vrouwen was een monastiek leven echter onmogelijk zonder de mannelijke 

materiële en spirituele ondersteuning. Vanuit dit spanningsveld kwamen antwoorden van onder meer Abélard, 

Robert van Arbrissel en Anselm van Canterbury, die wezen op het belang en de deugdzaamheid van monastieke 

vrouwen en de cura monialium. Hiervoor beloven ze de mannen niet alleen een grotere hemelse beloning, 

maar ze proberen ook het angstbeeld van de zondige vrouw te verminderen. Ze benadrukken de bijzondere 

positie van de maagd als sponsa Christi en associëren hen met de maagd Maria, als toonbeeld van de 

deugdzaamheid, in plaats van met Eva.351  

 

In de Duitse dubbelkloosters – vooral deze binnen de invloedssfeer van het dubbelklooster van Hirsau – tijdens 

de eerste helft van de twaalfde eeuw heerste eveneens een sterke overtuiging pro-cura monialium.352 Aangezien 

ook het ontstaan van het Speculum virginum in deze context gesitueerd moet worden, is het niet vreemd dat 

de auteur van deze tekst een sterke voorstander van de cura monialium blijkt. Doorheen het Speculum 

virginum weerklinkt – vaak op subtiele wijze – het grote belang van de cura monialium in de ogen van de 

auteur. Een concreet voorbeeld vind ik in volgend citaat: [...] sicut ferrum nitens et acutum, si negligenter et 

incuriose tractetur, ferrugineis sordibus exasperatur et hebetatur, sic mentis rationalitas nisi studiis sapientiae, 

nisi fervore spiritalis disciplinae iugiter exerceatur, acies eius naturalis corporalium rerum imaginibus 

obscuratur et retunditur.353 De redelijke geest van de maagd wordt vergeleken met een zwaard, dat enkel 

                                                      

zusammen mit dir nur ein einziges im Herrn wahrnimmt und liebt. Wenn du einen solchen nicht hast, dann verzichte lieber 

darauf, Gewiβheit zu erhalten über die Dinge, an denen du zweifelst, als von einem zu lernen, von dem du Ärgernis für 

deine Seele empfängst und deshalb in deine Schande hineinläufst.  
351 Griffiths, “The Cross,” 312-28. 
352 Griffiths en Hotchin, “Women and Men,” 9-13.; Hotchin, “Female Religious Life,” 60. 
353 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX,  

788-90.; Vert. Seyfarth, 789-91: […] ebenso wie ein glänzendes und scharfes Schwert von Schmutz und Rost rauh und 

stumpf wird, wenn es nachlässig und ohne Sorgfalt behandelt wird, es so auch dem Geist der Vernunft ergeht: Wenn er 

nicht durch das Studium der Weisheit, wenn er nicht beständig durch glühenden Eifer in geistlicher Zucht erzogen wird, 

dann verdunkelt sich seine natürliche Schärfe durch Bilder von körperlichen Dingen und wird schlieβlich stumpf.  
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scherp blijft als het voortdurend onderwezen wordt in de studie van de wijsheid. Het belang wordt eveneens 

duidelijk in de parabel van de wijze en dwaze maagden. Hierin verwijt Christus de dwaze maagden dat ze hun 

meester niet genoeg gevolgd hebben en daar eeuwig de gevolgen van moeten dragen, wanneer hij zegt Tu vero 

magistrum tuum post terga monentem, gratiam trahentem, matrem invitantem, patrem provocantem despectu 

caeco dissimulasti, “dorsum, non faciem” monitori dedisti […].354 Daarnaast is de interactie tussen Theodora 

en Peregrinus allesbehalve een van onderdanigheid versus dominantie (cf. 4.1 Structuur). Verder benadrukt 

Peregrinus heel vaak de bijzondere status van de maagd als sponsa Christi en draagt hij de maagd Maria als 

haar ultieme rolmodel naar voren. Hier kom ik verder nog op terug (cf. 4.2.4.2 Maagdelijkheid). Tenslotte 

heeft onderzoek ook uitgewezen dat de relaties tussen mannen en vrouwen binnen de cura monialium 

helemaal niet eenzijdig negatief zijn. Verschillende bronnen tonen aan dat hechte vriendschappen of zelfs 

amoureuze relaties een realiteit zijn.355 In de epistula zegt de auteur letterlijk tegen zijn publiek dat hij het 

Speculum virginum als teken van hun mutui amoris (wederzijdse liefde) schrijft.356 Dat het hierbij om 

platonische liefde moet gaan, wordt duidelijk in boek vijf, waar Peregrinus de leermeesters waarschuwt geen 

al te grote familiariteit met de nonnen aan de dag te leggen. Onkuisheid en verleiding zijn immers nooit ver 

weg.357 In onderstaand citaat noemt hij verlangen en onwettige liefde tussen leermeester en maagd een 

ongeëvenaard kwaad.  

Quid mali, quid vitii tanto malo valet umquam assimilari, quae mors huic morti potest comparari, ubi 
magister Christi virginum, custos vasorum aeternorum, doctor et paedagogus filiarum Syon et 

caelestium sponsarum divini timoris et amoris oblitus adeo libidinis umbra obcaecatur, ut filiam suam 

illicito amore respiciat, pro cuius pudicitia conservanda ipse mori debuerat?358  
 

Ondanks zijn pleidooi vóór de cura monialium lijkt de auteur toch te suggereren dat onkuise relaties met 

nonnen binnen de cura monialium effectief een gangbare problematiek vormen, wanneer Peregrinus kort 

daarna de woorden quanta monasteria virginum nostris temporibus ex hac pestilentia nutari videntur 

                                                      
354 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 544.; Vert. Seyfarth, 545: Du hast wahrlich in blinder Verachtung deinen 

Lehrer, der dich durch Züchtigung ermahnte, die Gnade, die dich an sich zog, die Mutter, die dich einlud, den Vater, der 

dich aufforderte, einfach übersehen, und hast dem, der dich ermahnte, “den Rücken zugewendet und nicht das Angesicht” 

(Jer 18,17) […] 
355 McNamara, Sisters in Arms, 236-37. 
356 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72.; Vert. Seyfarth, 73: Verum quia amor numquam otiusus est, misi 

vobis libellum quoddam mutui amoris insigne. 
357 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 458-74. 
358 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 458.; Vert. Seyfarth, 459: Was an Bösem, was an Laster kann jemals 

einem so groβen Übel verglichen werden, welcher Tod kann diesem Tod an die Seite gestellt werden, wenn ein Lehrer der 

Jungfrauen Christi, der Hüter der himmlischen Gefäβe, der Gelehrte und Erzieher der Töchter Zion und der himmlischen 

Bräute, Gottesfurcht und Liebe vergiβt und sich so sehr vom Schatten der Begierde blenden läβt, daβ er die eigene Tochter 

mit unerlaubter Liebe betrachtet, für die er doch selbst hätte sterben sollen, um ihre Reinheit zu bewahren?  



94 
 

uitspreekt.359 De zorg voor vrouwen moet met andere woorden strikt gereglementeerd worden en zowel 

mannen als vrouwen moeten zich blijvend bewust zijn van de mogelijke gevaren.360   

 

4.2.3.2 Clausuur 

Een tweede element dat ik voor de idee van gender(on)gelijkheid in het Speculum virginum in rekening moet 

brengen, is de clausuur, de onmiddellijk aanleiding voor het bestaan van de cura monialium. De clausuur kan 

op een dubbele manier geïnterpreteerd worden. Enerzijds wordt de clausuur in de hoge middeleeuwen steeds 

meer gelegitimeerd door de bijzondere status van de maagdelijkheid van de vrouw, die koste wat kost 

beschermd moet worden. Anderzijds oordeelt Erin Jordan dat er wel degelijk een vrouwonvriendelijke zijde 

aan de clausuur was. De strikte clausuur, waarbij vrouwen volledig afgesloten worden van de buitenwereld, 

mannen hun wereldlijke taken overnemen en vrouwen afhankelijk worden van de financiële, materiële en 

spirituele ondersteuning van mannen, maakt het voor vrouwen onmogelijk een zelfstandig monastiek te 

leiden.361 Dat de clausuur een thematiek van elementair belang is binnen het hoogmiddeleeuwse kloosterwezen 

wordt duidelijk weerspiegeld in het Speculum virginum. Niet alleen is bijna het volledige tweede boek aan de 

clausuur gewijd, maar ook doorheen de andere boeken tref ik talrijke verwijzingen hiernaar aan. Peregrinus 

wijst Theodora uitvoerig op het enorme belang van de clausuur. Herhaaldelijk vraagt hij haar om haar vader 

en vaderland te vergeten in de vaste frase obliviscere populum tuum et domum patris tui (“vergeet je volk en 

het huis van je vader”),362 want wie God in zich draagt, is per definitie al in het vaderland.363 Als voorbeelden 

draagt Peregrinus Abraham en Mozes en zijn gevolg aan, die allen op goddelijk bevel hun vaderland verlieten. 

Het is weliswaar opmerkelijk dat Peregrinus de passage besluit met de woorden Sancti omnes Christi adventum 

praecedentes vel subsequentes semper peregrini et pauperes fuerunt nec viam pro patria, stabili sede vel gloria 

                                                      
359 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 460.; Vert. Seyfarth, 461: Wie viele Jungfrauenklöster unserer Zeit 

scheinen aufgrund dieser stinkenden Seuche keinen festen Halt mehr zu haben […] 
360 Hotchin, “Female Religious Life,” 72. 
361 Jordan, “Roving Nuns,” 597-99.; Jordan toont in dit artikel evenwel aan dat er een zekere discrepantie tussen de retoriek 

over en de praktijk van de clausuur bestaat. In werkelijkheid blijkt de clausuur niet zo strikt toegepast en gaan mannen 

en vrouwen hier vaak flexibeler mee om dan de officiële bronnen doen uitschijnen.  
362 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 98; Lib. III, 214, 216; Lib. VIII, 660. 
363 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 816.: Si deum diligis, quid de patria tua vel parentela sollicitaris? Extra 

te vis habere, quod intra te est. Deum posside et in patria tua eris.; Vert. Seyfarth, 817: Wenn du Gott liebst, was beunruhigt 

dich dann eine Nachricht von deinem Vaterland oder deiner Verwandtschaft? Auβerhalb von dir willst du besitzen, was in 

dir liegt. Besitze Gott, und du wirst in deinem Vaterland sein. 
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mundi in amore amplecti permissi sunt,364 waarmee hij het ommuurde kloosterleven net tracht te promoten 

door een ideaalbeeld van het zwervend bestaan op te zetten.365   

 

Peregrinus besteedt heel wat aandacht aan de legitimatie van de clausuur. Door de rust, de stilte, de 

afwezigheid van wereldse zorgen en de bescherming tegen onkuisheid, is het ommuurde klooster een 

stimulerende context voor het spirituele leven van de maagd.366 De bijzondere status die Peregrinus aan de 

maagd toekent als een kostbare schat (thesaurus), dient onmiddellijk als legitimatie voor een strenge 

clausuur.367 Het klooster moet de maagd beschermen tegen alles wat haar maagdelijkheid bedreigt. Hiervoor 

hanteert Peregrinus een dubbelzinnige retoriek. Enerzijds zijn er enkele fragmenten waar Peregrinus de 

clausuur voorstelt als een bescherming tegen kwade bedoelingen van buitenaf, bijvoorbeeld een slechte invloed 

van mensen in de wereld of mannen die haar willen onteren.368 Aan de hand van de parabel van Dina en 

Sichem, waar Dina verantwoordelijk gesteld wordt voor haar verkrachting en alle gevolgen van dien, 

waarschuwt Peregrinus Theodora voor de gevaren buiten de beschermende kloostermuren.369 Anderzijds 

draagt Peregrinus de gedachte uit dat het kwaad net in de maagd zelf zit en dat de clausuur noodzakelijk is om 

de maagd tegen zichzelf te beschermen en ook de spirituele leermeesters waarmee ze contact houden zoveel 

mogelijk af te schermen van de vrouwelijke verleiding. Dit wordt duidelijk geïllustreerd in de zin […] feminas 

habitantes iuxta viros germinare spinas et archana mentium acuto mucrone percutere.370 Ondanks de 

vrouwonvriendelijke ondertoon in dit citaat ligt niet zozeer misogynie hieraan te grondslag, maar vormt het 

net een waarschuwing voor mannelijke zwakte voor de vrouwelijke verleiding. Peregrinus waarschuwt 

Theodora verder dat de clausuur geen volledige bescherming garandeert. De maagd moet zich nog steeds 

                                                      
364 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 690.; Vert. Seyfarth, 691: Alle Heiligen, die der Ankunft Christi 

vorangingen, und alle, die ihr nachfolgten, sind immer Fremdliinge und Arme gewesen, und ihnen war nicht erlaubt, sich 

auf die Wanderung anstelle von Vaterland, festem Wohnsitz oder weltlichem Ruhm in Liebe einzulassen.  
365 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 672-90. 
366 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 186. 
367 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 708. 
368 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 246.: Felices igitur Christi virgines, quae mutato habitu et animo 

voluntaria se inclusione humanos aspectus subterfugiunt sicque totius discriminis hostilis impetus occasiones de medio 

tollunt.; Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 668.: Quomodo igitur divinitatis oculis in domo patris et matris 

tuae placere perfecte valeres, quomodo in vita communi vitiis communibus careres, ubi inter familiam rebus familiaribus 

instrepentem, plateis vitae carnalis oberrantem secura viveres, ubi, etsi peccatis non consentires […]?; Speculum virginum: 

Jungfrauenspiegel, Lib. VIII, 708.: Quapropter non parvus thesaurus tuus, quem portas, sed timendi sunt praetereuntes.  
369 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 174-78. 
370 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 198.; Vert. Seyfarth, 199: Frauen, die neben Männern wohnen, Dornen 

pflanzen und die geheimen Winkel der Herzen mit scharfem Dolch durchbohren.  
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verzetten tegen de onkuisheid in haar gedachten, want ware maagdelijkheid betekent kuisheid in lichaam en 

geest (cf. 4.2.4.2 Maagdelijkheid).371  

 

Daarnaast erkent Peregrinus ook de moeilijkheid van de clausuur. Om de maagden blijvend te motiveren voor 

het kloosterleven belooft hij hun de eeuwige beloning in het hiernamaals, waar de scheiding van mannen en 

vrouwen opgeheven zal worden en alle vrome mensen één jeugdige gemeenschap zullen vormen.372 Deze 

beloning kan enkel verkregen worden voor wie vrijwillig in het klooster blijft. Op de vraag van Theodora wat 

er met maagden moet gebeuren die willen uittreden, antwoordt Peregrinus niettemin dat zelfs die maagden 

beter gedwongen worden in het klooster te blijven en tegen hun wil “gered” worden, dan hen te laten uittreden 

en volledig aan hun slechte wereldse verlangens te laten toegeven, zoals onderstaand citaat laat zien.  

P.: Si servitus coactitia sanctam libertatem excludit ab inclusa, id est si mallet propriae voluntati dimitti 
quam teneri, melius est, ut quod male vult, serata non possit, et conceptum vanae mentis etiam vinculo 
corporali, ne prodeat, coerceri. Melius est enim, ut homo salvetur invitus quam sponte pereat.373 

De grote aandacht die het Speculum virginum besteedt aan de clausuur kan wijzen op actuele bezorgdheden 

over weerstand tegen de clausuur. Eerder onderzoek van onder meer Erin Jordan heeft er op gewezen dat de 

clausuur in de praktijk niet altijd zo strikt was als theoretische traktaten doen uitschijnen.374 Het Speculum 

virginum tracht in elk geval stellig de strikte clausuur te promoten en reikt het publiek argumenten aan om 

tegemoet te komen aan kritische vragen over de noodzaak van de clausuur. 

 

Samengevat is de clausuur geen teken van misogynie of ongelijkheid, maar in de eerste plaats een maatregel 

ter bescherming van de bijzondere status van de maagd. De clausuur laat toe dat de maagd zich volledig kan 

richten op haar spirituele leven en dat haar kuisheid beschermd wordt. Hierin klinkt geenszins een misogyn 

gedachtegoed door, impliciet wordt de maagd zelfs als kostbaarder – maar ook kwetsbaarder – dan haar 

mannelijke tegenhanger beschouwd. Opnieuw komt weliswaar de stereotypering van de vrouwelijke, op seks 

beluste, verleidster naar boven, maar eerder als waarschuwing voor mannen, dan als uiting van misogynie. In 

                                                      
371 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 792-94. 
372 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 150. 
373 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 176-78.; P.: Wenn erzwungener Dienst die Eingeschlossene von der 

heiligen Freiheit ausschlieβt, das heiβt, wenn sie nach ihrem eigenen Willen lieber entlassen als festgehalten werden möchte, 

so ist es dennoch besser, wenn sie eingeschlossen das nicht vermag, was sie in schlechter Absicht will, und daβ das 

Vorhaben eines eitlen Herzens sogar durch körperliche Fessel eingeschränkt wird, damit sie nicht Verrat übt. Denn besser 

ist es, daβ der Mensch auch gegen seinen Willen gerettet wird, als daβ er nach eigenem Willen zugrunde geht.  
374 Jordan, “Roving Nuns,” 597-614. 
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de volgende paragraaf bestudeer ik meer in detail wat deze stereotypering over de visie van de auteur op 

gender(on)gelijkheid zegt.  

 

4.2.3.3 Genderstereotypering 

Eerder in dit hoofdstuk kwamen de verschillende genderstereotypen die het Speculum virginum uitdraagt al 

uitgebreid aan bod (cf. 4.2.2 Genderstereotypen). Hierin bleek duidelijk dat de vrouwelijke kenmerken over 

het algemeen als minderwaardig worden voorgesteld en uitgesproken ondergeschikt zijn aan mannelijkheid. 

Vrouwelijkheid staat voor fysieke en geestelijke zwakte, een onvermogen om de geest en de redelijkheid over 

de zintuiglijke verlangens van het lichaam te laten regeren, een onstandvastigheid van karakter en het 

vervullen van louter passieve en private maatschappelijke rollen waarvoor hun zachte en zorgende 

eigenschappen goed van pas komen. In haar vergelijkende studie geeft Barbara Newman aan dat een dikke 

misogyne laag aan de oppervlakte van hoogmiddeleeuwse monastieke didactische literatuur allesbehalve 

vreemd is.375 

 

Toch is het discours van gender(on)gelijkheid niet zo rechtlijnig als hierboven voorgesteld en wil ik de 

misogynie, waar Newman het over heeft, nuanceren. Het stereotype beeld van de goede, sterke man tegenover 

de slechte, zwakke vrouw gaat niet altijd op. Ten eerste zijn er een paar zeldzame voorbeelden waar de man 

negatief afgeschilderd wordt. In boek twee vertelt Peregrinus aan Theodora een verhaal over een mannelijke 

leermeester, bezeten door onkuise verlangens, die de abdis van het klooster, dat hij spiritueel ondersteuning 

bood, probeerde te verkrachten.376 Hoewel deze negatieve beeldvorming vermoedelijk enkel tot doel heeft de 

clausuur te promoten en te wijzen op de gevaren van verleiding binnen de cura monialium, is het de reputatie 

van de man die in dit verhaal het onderspit moet delven. Ook op het einde van boek vijf, wanneer Peregrinus 

de leermeester waarschuwt voor onkuisheid tussen leermeester en non, legt hij de verantwoordelijkheid 

uitdrukkelijk bij de man. Hij mag de maagd geen kans tot losbandigheid geven, maar Peregrinus benadrukt 

dat de leermeester niet aan zijn eigen verlangens mag toegeven en dat hij de schoonheid van de vrouw nooit 

mag begeren. Het stereotype van de losbandige vrouw wordt opnieuw aangewend met als voornaamste doel 

het mannelijk publiek te waarschuwen voor de eigen zwakte. Als er tussen hen sprake is van onkuisheid, zijn 

man en vrouw even schuldig.377 Ook de verschillende verwijzingen naar Eva en de erfzonde in het Speculum 

                                                      
375 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 115. 
376 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 194-96. 
377 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 460-70. 
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virginum kunnen op die manier geïnterpreteerd worden. Hoe negatief Eva in het Scheppingsverhaal wordt 

afgebeeld, het is Adam – het sterke geslacht – die zich had moeten verzetten tegen de vrouwelijke verleiding. 

Hoewel Eva het meeste schuld treft, is het wel degelijk Adam die de meeste verantwoordelijkheid draagt.378 

Ten tweede moeten we stilstaan bij wat Newman inverted misogyny noemt. Hierbij wordt een vrouw ondanks 

de zwakte van haar geslacht verheerlijkt. Volgens Newman is dit een typisch fenomeen binnen de 

hoogmiddeleeuwse monastieke didactische literatuur.379 De ‘omgekeerde misogynie’ uit zich enerzijds in een 

sterke waardering voor uitzonderlijke vrouwen, die net uitgesproken mannelijke eigenschappen of 

gedragingen vertonen. Eerder toon ik aan dat ook het Speculum virginum hier talrijke voorbeelden van geeft 

(cf. 4.2.2.6 Omgekeerde stereotypering). Anderzijds uit de omgekeerde misogynie zich in een waardering voor 

het vrouwelijke net omwille van hun zwakke eigenschappen; een tendens die in de hoge middeleeuwen aan 

populariteit wint. De zwakte van de vrouwelijkheid wordt expliciet aangewend om vrouwen een unieke 

monastieke positie te geven. De vrouwelijke lichamelijkheid en zintuiglijkheid en het gevoelsmatige geven 

vrouwen een grotere gevoeligheid voor het bovennatuurlijke. Vrouwen zijn vatbaarder voor de slechte invloed 

van de Duivel, maar kunnen ook een diepere band met God krijgen. Deze idee geeft mee vorm aan een 

voornamelijk vrouwelijke spiritualiteit, die een speciale – bijna lichamelijke – band met Christus en God 

inhoudt, wat zich uit in goddelijke visioenen, extasen, stigmata en lichamelijke mirakels allerhande. Deze trend 

wordt vanaf de 13de eeuw alleen maar sterker met de bloei van de mystiek en de opvatting dat het lichaam en 

de ziel onlosmakelijk verbonden zijn in een psychosomatische eenheid.380 Ook Newman herkent in de 

monastieke didactische literatuur een geleidelijke transitie richting een grotere waardering van de vrouwelijke 

kenmerken. Ze vestigt hierbij de aandacht op de geschriften van Pierre Abélard, die van een grote ambiguïteit 

ten opzichte van vrouwen getuigen. Zijn inconsistente discours, die monastieke vrouwen zowel ophemelt als 

misogyne uitlatingen bevat, wijst volgens Newman op de overgang waarin Abélard zich bevindt.381 Hoewel 

Newman hier geen notie van maakt, draagt het Speculum virginum een gelijkaardige inconsistente houding 

ten op zichte van vrouwen uit. Enerzijds bevestigt de auteur de vrouwelijke minderwaardigheid door de 

stereotypering. De wellustige vrouw moet door middel van de clausuur tegen zichzelf beschermd worden en 

de spirituele begeleiding moet haar vooral aanmanen haar vrouwelijke eigenschappen te onderdrukken. 

                                                      
378 Karras, Sexuality in Medieval Europe, 37. 
379 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 115-20. 
380 Elliott, “Gender and the Christian Traditions,” 21-35.; Bynum, Fragmentation and Redemption, 183-235. (Bynum geeft 

hierin ook aan dat deze lichamelijke spiritualiteit ook bij mannen opgang kent, maar in veel mindere mate. Het is een 

typisch vrouwelijk fenomeen.) 
381 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 120-22. 
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Anderzijds benadrukt de auteur onophoudelijk de bijzondere status van de maagd en staat de mannelijke 

spirituele begeleiding vooral ten dienste van het bewaren van haar waardevolle innerlijke schat. Deze context 

van spirituele transitie kan mogelijk de ambiguïteit van het Speculum virginum tegenover vrouwen verklaren. 

Het laat zien hoe de auteur de gangbare inconsistenties ten opzichte van vrouwelijke kloosterlingen in één 

uniform discours tracht te verenigen.  

 

De keuze voor de term inverted misogyny bewijst dat Newman hierbij overtuigd is van een misogyne 

ondertoon. Of het nu gewaardeerd wordt of juist niet, de vrouwelijkheid blijft altijd verbonden met zwakte. Ik 

ben het eens met Newman in de zin dat deze voorbeelden in essentie de vrouwelijke minderwaardigheid blijven 

benadrukken, maar volgens mij is de terminologie inverted misogyny te radicaal. Ik toonde al aan dat de 12de-

eeuwse minderwaardigheid veelal niet samenhangt met een diepgewortelde vrouwenhaat. Bovendien wil ik 

benadrukken dat de auteur zich duidelijk negatief uitlaat over vrouwelijkheid en niet over de vrouw an sich. 

Zelfs wanneer Peregrinus het uiterst vrouwonvriendelijk Sirach-citaat Melior est iniquitas viri quam 

benefaciens mulier (Sir 42:14 Vg.)382 aanhaalt, stelt hij de verontwaardigde Theodora gerust dat hij met de man 

voornamelijk iemand met een moedig hart en een rationeel verstand bedoelt.383 Een rode draad doorheen het 

Speculum virginum is dan ook dat de maagd zich zoveel mogelijk een viriele geest moet toe-eigenen. Hiermee 

lijkt het Speculum virginum een zekere scheiding tussen geslacht en gender uit te dragen. Mannelijkheid en 

vrouwelijkheid impliceren bepaalde eigenschappen, maar dit wil niet automatisch zeggen dat het geslacht van 

een man of vrouw naadloos aansluit bij hun respectievelijke gendereigenschappen. Net zoals vrouwen van een 

mannelijke geest kunnen getuigen, kunnen mannen evengoed vrouwelijke eigenschappen bezitten.384 Deze 

idee van een loskoppeling tussen gender en geslacht wordt ook geponeerd door Stefan Meysman op basis van 

terminologisch onderzoek naar de betekenis van mannelijkheid en vrouwelijkheid.385  

 

                                                      
382 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 748.; Vert. Seyfarth, 749: “Besser ist die Ungerechtigkeit eines Mannes 

als eine Frau, die Gutes tut” (Sir 42,14 Vg.) 
383 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 750.: Porro virum animum vult intelligi virilem et sensum rationabilem. 
384 Allerlei voorbeelden waar vrouwen getuigen van een viriele geest werden besproken in 4.3.2.6 Omgekeerde 

stereotypering, waarbij ik verwees naar Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 336-46, 446-50 en 604. Een 

voorbeeld, dat bewijst dat mannen ook vrouwelijke gendereigenschappen kunnen vertonen, valt te lezen in de woorden 

[…] deliciae virilem animum feminam reddunt? (Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 750; Lib. IV, 312.) 
385 Meysman, Virilitas in tijden van verandering, 64. 
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4.2.4 Spirituele leven van de maagd 

Voorgaande paragrafen geven ons al enig inzicht in het leven van de monastieke vrouw, zoals het in het 

Speculum virginum voorgesteld wordt. Nonnen belijden hun geloof binnen de afgesloten kloostermuren, 

krijgen spirituele ondersteuning vanuit het kader van de cura monialium en worden een aantal (negatieve) 

vrouwelijke stereotypen aangemeten, die ze echter kunnen overstijgen. Daarnaast geeft het Speculum virginum 

ons inzicht in een aantal meer concrete zaken die het leven van de monastieke hoogmiddeleeuwse vrouw 

verder vormgeven. In deze paragraaf toon ik aan wat het Speculum virginum prijsgeeft over het spirituele 

leven van de maagd en welke conclusies we hieruit kunnen trekken over het concept gender.  

 

4.2.4.1 Dagelijkse leven en monastieke deugden 

In tegenstelling tot de Regel van Benedictus, waar heel concrete aanwijzingen voor onder meer de dagelijkse 

uitoefening van de liturgie worden gegeven, blijft het Speculum virginum vaag over de precieze dagelijkse 

invulling van het kloosterleven. Toch geeft het inzage in enkele concrete aspecten van het dagelijkse leven van 

de non en de onderliggende monastieke deugden en ondeugden die dit kloosterlijke leven vormgeven.  

 

Ten eerste wil ik aantonen welke hints het Speculum virginum geeft over het dagelijkse leven van de non. 

Hoewel de liturgie de ruggengraat van het hoogmiddeleeuwse monastieke leven vormt in zowel mannen- als 

vrouwenkloosters, bevat het Speculum virginum slechts één zeldzaam fragment, dat hier enigszins naar 

verwijst.386 In boek één wijst Peregrinus op het belang van de lofzang om God te prijzen in al zijn werken. De 

lofzang is belangrijk voor de maagd om spiritueel te groeien of in de woorden van Peregrinus "haar ziel te 

doen groeien".387 Hij verklaart dat de ziel groter wordt, wanneer deze streeft naar het spirituele en eeuwige en 

omgekeerd ook kleiner wordt, wanneer men zich met dwaasheden inlaat. In onderstaand citaat expliciteert 

Peregrinus dat de lofzang betekent dat de non God moet loven in haar hart, door zich deugdelijk en vroom te 

gedragen, maar dat ze de lof ook verbaal moet uiten in de zang.  

                                                      
386 Suzanne Lord, Music in the Middle Ages: A Reference Guide (Westport: Greenwood Press, 2008), 29. ; Guy-Marie Oury, 

“Mass,” in Encyclopedia of the Middle Ages, eds. André Vauchez et al. (Cambridge: Clarke & Co, 2001), 923-25.; Lila 

Collamore, “Prelude: Charting the Divine Office,” in The Divine Office in the Latin Middle Ages: Methodology and Source 

Studies, Regional Developments, Hagiography, eds. Margot E. Fassler en Rebecca A. Baltzer (Oxford: Oxford University 

Press, 2000), 5. ; Guy-Marie Oury, “Divine Office,” in Encyclopedia of the Middle Ages, eds. André Vauchez et al. 

(Cambridge: Clarke & Co, 2001), 439. 
387 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 122: Crescit enim anima quodammodo spiritualibus et aeternis 

intendendo […]; Vert. Seyfarth, 123: Denn in irgendeiner Weise wächst die Seele, wenn sie sich um geistliche und ewige 

Dinge bemüht […] 
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Sicut igitur "nomen dei blasphemari in gentibus" (Sir. 39:20 Vg.) dicitur, sic in bonis absque sui 

commutatione magnificatur. Sequitur: "Confitemini illi in voce labiorum vestrorum. Corde creditur ad 
iustitiam, ore autem confessio fit in salutem." (Rom. 10:10) Vox labiorum cum exit "de corde puro, 
conscientia bona et fide non ficta" (1 Tim. 1:5), perfecta dei laus cum cantico promitur, quia vox pio 
cordi consona laudis meritum firmare probatur.388 

Concreter wordt het helaas niet. De auteur geeft geen informatie over de uitvoering van het Divinum Officium 

(het getijdengebed), noch over de dagelijkse mis. Een andere passage, die meer vragen dan antwoorden 

oproept, is wanneer Peregrinus aanhaalt dat de lichamelijke pijn (afflictio carnis) de onheilige gevoelens van 

de non moet beheersen.389 Dergelijk citaat lijkt een subtiele verwijzing naar het belang van zelfkastijding, maar 

door het ontbreken van verdere aanwijzingen, kan ik hierover geen sluitende uitspraken doen. Heel wat 

eenduidiger is onderstaand citaat van Peregrinus, waarmee hij wijst op het enorme belang van spirituele 

studies en fysieke arbeid.   

Si vere virgo Christi sequella Christi probaris mente et corpore, studiis spiritalibus semper exercearis 
iuxta illud apostoli: “Negotium vestrum agite et operemini manibus vestris, et ut honeste ambuletis ad 

eos, qui foris sunt, nullius aliquid desiderantes. Vult igitur apostolus tam opere manuum quam fervore 
spiritalium disciplinarum Christi discipulum occupari, […]390  

Hoe deze studies en arbeid ingevuld moeten worden, verklaart hij weliswaar niet. Verder draagt het Speculum 

virginum doorheen de twaalf boeken een duidelijke voorkeur voor een monastieke levenswijze van mate en 

middelmatigheid.391 Op vlak van uiterlijk moet de maagd er zo sober mogelijk uitzien. Zoals eerder al 

aangetoond, zijn uiterlijk vertoon, dure kledij en sieraden van geen belang, enkel de innerlijke schoonheid telt 

                                                      
388 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 122-24.; Vert. Seyfarth, 123-25: Es folgt: “Bekennt euch zu ihm mit der 

Stimme eurer Lippen” (Sir 39,20 Vg.). “Denn wenn man von Herzen glaubt, dann wird man zur Gerechtigkeit gelangen, 

wenn man aber mit dem Mund bekennt, zum Heil” (Röm 10,10). Wenn aber die Stimme der Lippen “aus reinem Herzen, 

aus gutem Gewissen und echtem Glauben” (1 Tim 1,5) entspringt, dann wird mit dem Lied das vollkommene Gotteslob 

vorgetragen, weil eine Stimme, die aus frommen Herzen klingt, das Gotteslob wahrhaftig und würdig zu festigen weiβ.  
389 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 326: Quid in humili corde et prudenti modum suum excedat, ubi 

temperantia ‘ne quid nimis’ intendit, discretio cuncta ratione disponit, ubi moralitas suadet, taciturnitas intimae quieti 

studet, ieiunium veterum Adam castigat, sobrietas immoderata regulis coartat, ubi contemptus saeculi ad aeterna 

suspenditur et afflictio carnis motibus infaustis dominatur? ; Vert. Seyfarth, 327: Was könnte bei einem demütigen und 

klugen Herzen die eigenen Grenze überschreiten, wo die Mäβigung auf das ‘Nicht-allzu-sehr’  hinweist, das 

unterscheidungsvermögen alles nach Vernunft ordnet, wo Sittlichkeit zuredet, Schweigsamkeit sich um innere Ruhe 

bemüht, das Fasten den Alten Adam züchtigt, die Nüchternheit durch Richtlinien die Maβlosigkeit einengt, wo die 

Verachtung der Welt sich zu den ewigen Dingen erhebt und die Demütigung des Fleisches seine unseligen Regungen 

beherrscht?  
390 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 788.; Vert. Seyfarth, 789: Wenn du, Jungfrau Christi, dich in Wahrheit 

als Nachfolgerin Christi in Geist und Körper bewähren willst, dann sollst du dich immer in geistlichen Studien üben, 

entsprechend jenem Wort des Apostels: “Tut eure Arbeit, und schafft mit euren Händen, und damit ihr ein rechtschaffenes 

Leben vor denen führt, die drauβen  sind, wünscht von keinem irgendetwas” (1 Thess 4,11f). Der Apostel will also, daβ der 

Jünger Christi ebenso von seiner Hände Arbeit wie von glühendem Eifer für geistliche Studien eingenommen sei, […] 
391 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 352. 
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(cf. 4.2.2.2 Lichaam en geest). Ook op vlak van eten en drinken maant Peregrinus de maagden aan tot 

gematigdheid.392 Hij vermeldt dat het kloosterleven op dat vlak heel wat misbruiken kent.393 Hij waarschuwt 

voor te veel eten en drinken en aan de hand van de Bijbelverhalen van Noach (Gen. 9:21-24) en Lot (Gen. 

19:30-36) wijst hij op de mogelijk dramatische gevolgen van een overmaat aan alcohol.394 Het is tegelijk 

opvallend dat hij de maagd waarschuwt voor een té strikt dieet. Extreme onthouding is volgens Peregrinus 

geen teken van vroomheid. Sterven door uithongering noemt hij dan ook even zondig als zelfmoord door het 

zwaard, zoals hij in onderstaand citaat aangeeft. 

Abstinentia modum suum excedens et limitem causa fit peccati, non occasio sancti meriti. Non hanc 
abstinentiam persuademus, ut corpus divinae servituti dicatum mortifices. Nihil interest, an proprio 

gladio vel fame conducta moriaris, cum una voluntas sit in reatu, licet indiscreta intentio sit in actu 
perverso. […] Stulta anima, quae in se steriles excitat passiones, scilicet ut ipsa eo melius vivat, si 
cooperatorem suum, id est carnem occidat. Itaque anima erigenda est, non deprimenda, corpus simplici 
victu pascendum, non necandum.395 

Als laatste wijs ik op de idee van gelijkwaardigheid in het klooster. Peregrinus wijst erop dat de al dan niet 

adellijke afkomst van de vrouw van geen enkel belang is. Peregrinus zegt letterlijk tegen Theodora dat de ware 

adel in haarzelf ligt en niet bepaald is door ouderlijke roem396; opnieuw een uiting van Peregrinus’ nadruk op 

een verinnerlijking van het geloof. Toch blijkt de kloostergemeenschap niet zo gelijkwaardig, wanneer 

Peregrinus zegt dat de nonnen bij het samenleven de hoger geplaatsten niet moeten vrezen (praelatos non 

timeas), dat ze niet jaloers moeten zijn op hun gelijken (coaequalibus humilitati studendo non invideas) en dat 

ze de lageren niet mogen verachten (inferiores non contempnas).397 Hij toont hiermee aan dat de maagden 

ondergeschikt is aan de mannelijke leermeesters, hoger geacht wordt dan – vermoedelijk – de lekenzusters en 

het geeft ook blijk van een mogelijke concurrentie tussen nonnen onderling. Vermoedelijk speelt de leeftijd een 

rol bij het installeren van een informele hiërarchie onder nonnen, aangezien Peregrinus verder aanhaalt dat 

                                                      
392 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 734-38; Lib. V, 424-28. 
393 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 426. 
394 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 790. 
395 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 796-98.; Vert. Seyfarth, 797-99: Enthaltsamkeit, die ihr Maβ und ihre 

Grenze überschreitet, wird zum Anlaβ für Sünde, nicht Gelegenheit zu heiligem Verdienst. Wir raten nicht zu einer 

Enthaltsamkeit, die den Leib tötet, der göttlichem Dienst geweiht ist. Es macht keinen Unterschied, ob du durch das eigene 

Schwert stirbst oder durch Hunger, da dem schuldhaften Verhalten ein einziger Wille zugrunde liegt, auch wenn die Absicht 

bei dem verkehrten Handeln nicht zu unterscheiden ist. Deshalb soll deiner Enthaltsamkeit Maβ und Ziel gesetzt sein, und 

die Frucht strenger Zucht wird dir zuwachsen. Töricht die Seele, die sich zu unfruchtbaren Leiden antrebit, natürlich damit 

sie selbst um so besser lebe, wenn sie ihren eigenen Mitarbeiter, nämlich das Fleisch, tötet.  
396 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 766.: Ex quo conficitur maxime nobilitatis claritudinem infra, non extra 

nos esse. Magis igitur vera nobilitas in animo quam in parentum gloria metienda est.; Vert. Seyfarth, 767: Daraus wird 

deutlich, daβ der Glanz des Adels vor allem in uns liegt, nicht auβer uns. Also muβ man den wahren Adel mehr im Herzen 

als am Ruhm der Eltern messen.  
397 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 822. 
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virgines in monasterio […] matribus vitae maturioris serviant, illae autem filias nutriant, doceant, custodiant, 

lapsis compaciantur omnes.398 Jonge maagden moeten zich met andere woorden onderwerpen aan de oudere 

vrouwen – hier ‘moeders’ genoemd – in ruil voor zorg, bescherming en onderricht.  

 

Ten tweede behandel ik de deugden en ondeugden in het monastieke vrouwelijke leven. Hier is het Speculum 

virginum heel wat concreter over. Alle deugden en ondeugden vormen het centrale thema van boek vier, maar 

ook de andere boeken vertonen terloopse verwijzingen hiernaar. Het Speculum virginum draagt echter een 

enorm aantal deugden en ondeugden aan en omdat de meeste slechts éénmaal vermeld worden en op zich van 

weinig waarde zijn voor dit onderzoek, beperk ik me hierbij tot de belangrijkste. De allerbelangrijkste deugd 

is de kuisheid of maagdelijkheid en omgekeerd is onkuisheid ook de grootste zonde van het maagdelijk leven. 

Omwille van dit grote belang verwijs ik hiervoor naar de volgende paragraaf, waar ik de betekenis van de 

maagdelijkheid uitgebreid toelicht (cf. 4.2.4.2 Maagdelijkheid). Daarnaast wordt nederigheid als het 

fundament van alle deugden voorgesteld. Alle deugden vloeien hieruit voort. De zeven belangrijkste deugden 

zijn geloof (fides), hoop (spes), liefde (caritas), rechtvaardigheid (iustitia), dapperheid (fortitudo), 

behoedzaamheid (prudentia) en gematigdheid (temperantia).399 Daartegenover staat dat trots of hoogmoed 

het fundament van alle zonden is. De zeven belangrijkste ondeugden die hieruit voortvloeien zijn baldadigheid 

(luxuria), gulzigheid (ventris ingluvies), hebzucht (avaritia), verdriet (tristitia), woede (ira), afgunst (invidia) 

en ijdele roem (vana gloria).400 Een rode draad doorheen het Speculum virginum is de metafoor van de tuin en 

de bloemen. Hierbij wordt de Kerk of de bruid van Christus voorgesteld als een verzegelde bron en een gesloten 

tuin (hortus conclusus) (Hld. 4:12), waarmee op haar maagdelijkheid gewezen wordt. 401  Deze tuin is als een 

voorafspiegeling van het toekomstige paradijs, waarin een veelheid van bloemen te vinden is. Elk van deze 

bloemen staat symbool voor een deugd. De witte lelie staat voor de kuisheid, de krokus symboliseert de liefde, 

het viooltje de nederigheid, de roos voor bescheidenheid, narduskruid staat voor spirituele discipline, etc.402 

 

                                                      
398 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 834.; Vert. Seyfarth, 835: Jungfrauen im Kloster […] den Müttern von 

reiferem Lebensalter unterordnen. Jene aber sollen die Töchter nähren, lehren und behüten, und alle sollen mit den 

Gefallenen gemeinsam leiden 
399 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 300-08. 
400 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IV, 294-300. 
401 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 80. 
402 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 82. 
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4.2.4.2 Maagdelijkheid 

De essentie van het hoogmiddeleeuwse vrouwelijke monastieke leven is de maagdelijkheid. Het behoud van de 

maagdelijkheid vormt de spil waar het monastieke leven rond draait. Het fundamentele belang van de 

maagdelijkheid weerklinkt uitgesproken in het Speculum virginum. Het monastieke maagdelijkheidsideaal 

hangt nauw samen met gender. In deze paragraaf toon ik aan welke inzichten de behandeling van de 

maagdelijkheid in het Speculum virginum oplevert over de betekenis van gender in het hoogmiddeleeuwse 

monnikendom.  

 

Eerst en vooral wil ik stilstaan bij de precieze betekenis van het concept maagdelijkheid. Het begrip virginitas 

is een bijzonder heterogeen en complex begrip en heeft binnen het Christendom een betekenisvolle 

voorgeschiedenis. Jo Ann McNamara heeft erop gewezen dat de term al in het derde-eeuwse Christendom zijn 

puur fysieke definiëring overstijgt. Ook weduwen, alleenstaanden, etc. die hun seksualiteit afzweren voor het 

geloof, kunnen virgines genoemd worden. Met de ontwikkeling van de litanieën van alle heiligen in de achtste 

eeuw, worden heilige vrouwen opvallend genoeg allemaal gecategoriseerd als virgo, hoewel het geenszins 

louter fysieke maagden betreft. Felice Lifshitz meent dat het hier om een vrouwonvriendelijke maatregel gaat. 

Door alle vrouwen te categoriseren als virgo en niet als apostel of martelaar – rollen die tot de grootste 

waardering in de Kerk leiden – tracht men heilige vrouwen in het Christendom te marginaliseren en uit te 

sluiten van de hoofdrollen in de Kerk. Lifshitz oordeelt echter dat deze maatregelen het tegenovergestelde 

effect hebben. De term virgo zorgt voor een al dan niet bedoelde associatie met de meest bijzondere maagd: 

Maria. De associatie met Maria, die in het Christendom heel wat rollen vervult als maagd, moeder, dochter van 

God, verlosser en soms zelfs als priester, geeft de vrouwen juist een unieke waarde, sterk verschillend van die 

van mannen. De maagdelijkheid, die zo een typisch vrouwelijke inslag krijgt, wordt omwille van deze 

bijzondere status zelfs door mannen nagestreefd, maar blijft voornamelijk een vrouwelijke associatie.403 De 

maagdelijkheid heeft met andere woorden bovenop de lichamelijke component een spirituele component, die 

minstens even belangrijk is.404 Clarissa Atkinson stelt dat er in de middeleeuwen twee definities van 

maagdelijkheid naast elkaar bestaan. De eerste definitie grijpt terug naar Hiëronymus van Stridon en benoemt 

maagdelijkheid louter als de fysieke integriteit van het lichaam. De tweede definitie, bouwt verder op de visie 

                                                      
403 Felice Lifshitz, “Chapter 5: Priestly Women, Virginal Men. Litanies and Their Discontents,” in Gender and Christianity 

in Medieval Europe. New Perspectives, eds. Lisa M. Bitel en Felice Lifshitz (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 

2008), 87-102. 
404 Mews, “Introduction,” 2. 
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van Augustinus, die maagdelijkheid definieert als een innerlijke staat van zuiverheid.405 Atkinson stelt dat deze 

laatste visie in de twaalfde eeuw steeds meer op de voorgrond komt te staan. Ook het Speculum virginum lijkt 

van die verinnerlijking te getuigen.406 Hierin wordt de maagdelijkheid gedefinieerd als een engagement met 

God in lichaam én geest, waarbij de geestelijke, innerlijke maagdelijkheid minstens even belangrijk is als de 

lichamelijke maagdelijkheid: Corporis ergo sanctitas virtus integritatis, sanctitas spiritus incorruptio mentis 

est. Alterum sine altero gratiam virginei floris dissolvit, servatum utrumque vere Christi virginem facit et 

praemium virginitatis apponit.407 Op die manier biedt het Speculum virginum ook een antwoord op ingetreden 

vrouwen die hun fysieke maagdelijkheid verloren hebben. Ook zij kunnen mits boetedoening en een kuis leven 

de status van maagdelijkheid verwerven.408 Toch is de combinatie van fysieke en geestelijke maagdelijkheid 

nog steeds het hoogste goed. Het behoud van de fysieke maagdelijkheid wordt quasi als een magische 

eigenschap opgevat.409 Bij haar intrede legt de maagd een vrijwillige kuisheidsgelofte af, waarbij ze belooft 

zowel lichamelijk als in gedachten voorgoed kuis te blijven. Het verzet tegen de vleselijke verlangens impliceert 

een duidelijke link tussen het ideaal van maagdelijkheid en de genderstereotypering. Volgens het stereotype 

worden vrouwen sterk geassocieerd met vleselijke verlangens, wat in het klooster absoluut uit den boze is. Om 

de ware maagdelijkheid te bereiken moeten monastieke vrouwen net het mannelijke rationeel denken de 

overhand laten nemen om de lichamelijke lusten te beheersen. Een ware maagd moet zo vooral een viriele 

geest aannemen.410 Daarnaast bestempelt Peregrinus de maagdelijkheid als de ware innerlijke schoonheid van 

de non. De uiterlijke schoonheid en versiering van het lichaam met kledij, sieraden, etc. – stereotiep 

geassocieerd met vrouwen – zijn in het klooster dan ook overbodig, want zoals volgend citaat zegt Sanctae 

virginis maximus ornaturs pudicitia est. Qua abiecta etiam in bysso et purpura nuda est.411  

 

Ware maagdelijkheid is niet zomaar een vanzelfsprekendheid, maar een bijzondere en zeldzame status. Deze 

speciale status wordt doorheen het Speculum virginum onophoudelijke benadrukt en in beeld gebracht aan de 

                                                      
405 Clarissa Atkinson, “’Precious Balsam in a Fragile Glass’: The Ideology of Virginity in the Later Middle Ages,” Journal of 

Family History 8 (1983): 131-43.; Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 126. 
406 Bernards, Speculum Virginum, 86-88. 
407 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 234.; Vert. Seyfarth, 235: Darum ist die Heiligkeit des Körpers die 

Tugend der Keuschheit, die Heiligkeit des Geistes aber die Unbestechlichkeit des Herzens. Das eine ohne das andere löst 

die Gnade jungfräulicher Blüte auf, wenn aber beides bewahrt wird, dann erschafft es in der Tat eine Jungfrau Christi und 

füght die Belohnung für die Keuschheit hinzu.  
408 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 500-02. 
409 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 126. 
410 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 126. 
411 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 744.; Vert. Seyfarth, 745: Aber der höchste Schmuck einer heiligen 

Jungfrau ist ihre Keuschheit. Wenn sie diese abgelegt hat, dann ist sie nackt, auch wenn sie in Leinen und Purpur geht.  
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hand van verschillende metaforen. Ten eerste wordt de metafoor van de tuin en de bloemen gebruikt. Zoals 

vermeld, staan in deze metafoor alle bloemen symbool voor een deugd. De witte lelie staat symbool voor de 

maagdelijkheid.412 Peregrinus legt uit dat de maagd als een lelie is omwille van de telkens hernieuwde bloei.413 

Ten tweede wordt de blijvende kuisheidsgelofte metaforisch voorgesteld door de referentie naar Openbaring 

14:4 nl. […] virgines enim sunt et sequuntur agnum, quocumque ierit oftewel “zij zijn de maagden en volgen 

het Lam, waarheen het ook gaat.”414 Wie het Lam – metafoor voor Christus415 –, ondanks alle verleidingen blijft 

volgen, zal uiteindelijk de hemelse beloning krijgen. Deze idee komt ook in de metafoor van de quadriga416 

naar voren. In boek vijf van het Speculum virginum gebruikt Peregrinus deze metafoor om te tonen dat de 

ware maagd, die haar leven lang maagdelijk blijft, in een wagen (quadriga) naar de hemel zal worden geleid, 

zoals hier weergegeven: Habent hic Christi virgines in agno […] baptizatur quasi quadrigam omni venustate 

pretiosam, cui quadrigae virgines impositae trahuntur ad thalamum aeterno flore stipatum, ubi decore 

numquam marcenti rubet rosa, candent lilia, balsama sudant.417 De wielen van de wagen worden 

gesymboliseerd door het Lam (Christus), de maagd Maria, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, de 

vier belangrijkste rolmodellen voor de maagden in het Speculum virginum.418 Een derde metafoor is die van 

de heilige vaten van de heer (vasa domini). Het maagdelijk lichaam wordt gesymboliseerd door een breekbaar 

aardewerken vat waarin ze een goddelijke schat bewaart, die de maagdelijkheid representeert, zoals volgend 

citaat illustreert: Quis autem donorum tuorum excellentiam praescriptis infusam vasculis explicet, quibus 

thesaurum tuum in vasis fictilibus recondis et in amore tui corda mortalium flammam ignis facis?419 Barbara 

Newman besteedt heel wat aandacht aan deze metafoor en stelt dat dit een frequent voorkomende metafoor 

is in hoogmiddeleeuwse literatuur over maagdelijkheid. Het maagdelijke lichaam wordt onder meer bij Aelred 

van Rievaulx voorgesteld als een aarden vaas, waarin goud opgeslagen zit. De precieze inhoud van de vaas of 

                                                      
412 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 82. 
413 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 106-08. 
414 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 80, 116, 126, 164; Lib. V, 408. 
415 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 414-16. 
416 Een quadriga betekent een tweewielige wagen, voortgetrokken door vier trekdieren of een vierwielige wagen. Hier 

wordt de quadriga in de tweede betekenis begrepen. (“Quadriga,” Database of Latin Dictionaries, geraadpleegd 

16.06.2019, http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx.) 
417 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 408.; Vert. Seyfarth, 409: Hier haben die Jungfrauen Christi in dem 

Lamm […] getauft wurde, gewissermaβen eine Quadriga, kostbar vor lauter Anmut; wenn die Jungfrauen sich auf dieser 

Quadriga niederlassen, werden sie in das Brautgemach gezogen, das von der ewigen Blume erfüllt ist, wo die Rose glüht 

in niemals welkender Anmut, die Lilien weiβ glänzen, duftender Balsam sich verströmt.  
418 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 408-10. 
419 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 854.; Vert. Seyfarth, 855: Wer aber könnte deine ausgezeichneten Gaben 

erklären, die in die oben beschriebenen Gefäβe gefüllt werden, durch die du deinen Schatz in irdenen Gefäβen verbirgst und 

durch die du in der Liebe zu dir die Herzen der Sterblichen zu einer feurigen Flamme machst?  

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
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het gebruik van de metafoor variëren, zelfs in het Speculum virginum wordt dit voorgesteld als een thesaurum 

(schat) en als een margaritum (parel, iets van grote waarde)420, maar de moraal is telkens dezelfde: de maagd 

moet constant waakzaam zijn dat de vaas niet breekt en zo onherroepelijk de waardevolle inhoud verliest.421 

De nadruk op de bijzondere en unieke status van de maagden is een typisch discours voor verdedigers van de 

cura monialium.422 

 

De metafoor van de heilige vaten hamert eveneens sterk op de constante dreiging voor de maagd om haar 

bijzondere status te verliezen. De maagdelijke status is helemaal geen eeuwige garantie voor wie in het klooster 

intreedt. Het verliezen van de maagdelijkheid of wat in het Speculum virginum “de val van de maagd” genoemd 

wordt, is een permanent gevaar. Het Speculum virginum maant de maagden aan tot constante waakzaamheid 

en benadrukt het onherroepelijke karakter van de verloren maagdelijkheid in Peregrinus’ woorden: Heu 

malum inrecuperabile! Castitatis virtutem lapsa quidem virgo consequi poterit, sed quod virgo fuit, ultra non 

reparabit.423 De talrijke verwijzingen in boek zes naar de parabel van de wijze en dwaze maagden (Matt. 25:1-

13) passen ook in deze context. De dwaze maagden zijn zij, die niet waakzaam blijven in afwachting van 

Christus’ komst, die met andere woorden de status van de maagdelijkheid vroegtijdig verliezen.424 Wanneer 

Christus de maagden tegemoet komt, zullen de dwaze maagden vergeefs om redding smeken, zoals ook 

onderstaand citaat helder weergeeft.  

Numquid attendis, quanta sit gloria, quanta gratia prudentium virginum in thalami huius thesauros 
introeuntium, quanta poena, quae confusio virginum fatuarum iusto iudicio reprobatarum?425 

Peregrinus benadrukt in boek negen heel expliciet dat maagdelijkheid een levenslange taak is voor de maagd 

en dat de ware maagdelijkheid in vijf stappen verworven kan worden. De eerste stap is de integriteit van 

lichaam en geest, de tweede stap de verwerping van de wereld, de derde stap is de gehoorzaamheid aan 

Christus’ liefde, de vierde stap is de contemplatie van het goddelijke woord en de vijfde en laatste stap richting 

                                                      
420  Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 422.: Sta super custodiam tuam, virgo, carne et spiritu, porta “splendens 

margaritum in fictili vase tuo” […]; Vert. Seyfarth, 423: Bleib auf deinem Wachposten, Jungfrau, im Fleisch und im Geist, 

trage “die strahlende Perle in deinem zerbrechlichen Gefäβ” (vgl. 2 Kor. 4:7). 
421 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 111-46. 
422 Griffiths, “The Cross,” 312-15. 
423 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 422.; Vert. Seyfarth, 423: Was für ein unwiederbringlicher Verlust! 

Eine Jungfrau, die gefallen ist, wird zwar die Tugend der Enthaltsamkeit wieder erreichen können, aber daβ sie Jungfrau 

war, das wird sie in Zukunft nicht wiederherstellen.  
424 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 116. 
425 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VI, 546.; Vert. Seyfarth, 547: Merkst du nicht, wie groβ die Herrlichkeit 

ist, wie groβ das Gnadengeschenk für die klugen Jungfrauen, die in die Schatzkammer dieses Brautgemachs eintreten, 

wie groβ die Strafe, wie die Verwirrung der törichten Jungfrauen, die durch gerechtes Urteil zurückgewiesen werden?  
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ware maagdelijkheid is een nederig en waakzaam behoud van de lichamelijke en geestelijke integriteit.426 Ik 

sta even stil bij dit concept van spirituele progressie. Barbara Newman wijst erop dat het concept om het 

spirituele leven als een proces van innerlijke groei te beschouwen een typisch twaalfde-eeuws gegeven is en 

vooral populariteit kende binnen de cisterciënzerorde. Dit concept beschouwt het monastieke leven als een 

dynamisch proces van innerlijke groei richting de liefde van God in tegenstelling tot oudere ideeën waarbij 

spirituele groei een meer statisch gegeven was, als een plotse ommekeer van slecht naar goed. Newman wijst 

op de talrijke twaalfde-eeuwse traktaten waar sprake is van een trap of ladder, die monniken stapsgewijs 

moeten beklimmen door deugdelijk gedrag te stellen om zo bovenaan de perfecte goddelijke liefde te bereiken. 

In de literatuur die Newman vergelijkt, merkt ze echter op dat dit nieuwe dynamische idee van innerlijke 

spirituele groei voornamelijk voorbehouden blijft voor traktaten gericht aan mannen. De spirituele groei in 

literatuur gericht aan vrouwen behoudt veeleer een statisch karakter. Ware maagdelijkheid is de manier 

waarop vrouwen de ultieme goddelijke liefde kunnen bereiken. De hoogste deugd voor vrouwelijke 

kloosterlingen krijgen vrouwen dus zonder enige inspanning toegekend en het is louter zaak deze 

maagdelijkheid zien te bewaren (statisch), terwijl mannen als het ware onderaan de ladder beginnen en deze 

door innerlijke progressie moeten beklimmen (dynamisch).427 Het stappenplan, dat in het Speculum virginum 

vooropgezet wordt, vertoont ook heel duidelijk dit statische karakter: de maagdelijkheid is de eerste 

voorwaarde en het begin van de spirituele ontwikkeling en tegelijk de laatste stap richting goddelijke liefde. 

Het vrouwelijk monastiek leven begint én eindigt met maagdelijkheid. Toch is het Speculum virginum 

gedeeltelijk een buitenbeentje in Newman’s theorie. Hoewel de maagd vooral haar maagdelijkheid moet zien 

te bewaren en haar spirituele progressie hoofdzakelijk een statisch karakter heeft, tref ik in boek negen toch 

een notie van dynamisme in het maagdelijk leven aan. De ladder-metafoor, die volgens Newman bijzonder 

zeldzaam is in vrouwenliteratuur – en als deze al voorkomt geen dynamische vooruitgang representeert –, 

duikt in boek negen op wanneer Peregrinus tegen Theodora zegt Haec est scala, quam ascendis428 en iets verder 

Quid profuit summitatem scalae supremo gradu evasisse, si contigerit relabi lapsu praecipiti?429 Vrouwen 

kunnen dus evengoed een symbolische ladder430 beklimmen door het nastreven van de monastieke deugden. 

Dit betekent ofwel dat het Speculum virginum de uitzondering vormt die Newman’s theorie bevestigt, ofwel 

                                                      
426 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 826-28. 
427 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 141-43. 
428 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 820.; Vert. Seyfarth, 821: Dies ist die Leiter, die du hinaufsteigt.  
429 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 828.; Vert. Seyfarth, 829: Was hat es genützt, die höchste Spitze der 

Leiter auf der letzten Stufe erreicht zu haben, wenn man gerade dann im Fall kopfüber wieder herabstürzt?  
430 Zelfde woord ‘scala’ gebruikt als in mannelijke bronnen die Newman. (Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 142.) 
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dat Newman’s these genuanceerd moet worden en dat de vrouwelijke spiritualiteit en het ideaal van de 

maagdelijkheid niet zomaar als een puur statisch gegeven moet bekeken worden. 

 

Peregrinus mag dan wel de bijzonderheid en grote waarde van de maagdelijkheid erkennen, hij geeft ook de 

moeilijkheid van deze levenslange taak toe. Ingetreden vrouwen moeten hun familie verlaten en zullen nooit 

de deugden van het huwelijk en het moederschap kennen. Peregrinus vraagt Theodora in het eerste boek dan 

ook Numquid non videtur tibi virginitas quodammodo ex hoc derelicta, quae licet sponso caelesti desponsata 

coniugalis gratiae vel prolis manet tamen penitus ignara? Totius humanae culturae vel sementis nescia est ac 

per hoc ad multiplicandos filios Adae penitus infecunda est.431 Gezien de grote erkenning in het Speculum 

virginum voor de zware wereldse opofferingen die de maagd moet maken, is dit vermoedelijk een reële 

bezorgdheid van heel wat vrouwen, waaraan de spirituele begeleider in de cura monialium moet 

tegemoetkomen.432 Het Speculum virginum voorziet de spirituele begeleiders ruimschoots van argumentatie 

om vrouwen bij deze moeilijkheden te ondersteunen en hen blijvend te motiveren voor het maagdelijk leven. 

Ten eerste biedt Peregrinus hiervoor het leidmotief van de zedelijke hiërarchie aan, die de maagden de hoogste 

status toekent, gevolgd door respectievelijk de weduwen en de gehuwden.433 Deze hiërarchie impliceert dat 

maagdelijke vrouwen in de eeuwigheid de grootste beloning zullen verkrijgen, zijnde “de honderdvoudige 

vrucht”, terwijl weduwen “de zestigvoudige vrucht” en gehuwde vrouwen slechts “de dertigvoudige vrucht” 

zullen verkrijgen, naar analogie met de parabel van de zaaier.434 Immers, hoe groter de inspanning in het 

aardse bestaan, hoe groter de eeuwige beloning in het hiernamaals. Bovendien overtuigt hij de maagd dat het 

huwelijk alleen maar ellende voortbrengt. Hij verwijst hierbij naar bekende Bijbelse en heidense huwelijken 

die een tragisch einde kenden.435 Peregrinus waarschuwt Theodora onmiddellijk voor het gevaar van de val, 

want hoe hoger de status, hoe dieper de val. Sta, obsecro, gradu contenta beato, sta in ordine tuo virginei floris 

praerogativa decentissimo, ne vento mota secutoriae vanitatis vel levitatis eo ruas profundius, quo stare videris 

                                                      
431 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 142-44.; vert. Seyfarth, 143-45: P.: Scheint dir denn der Jungfrauenstand 

nicht aus dem Grund irgendwie verlassen, weil eine Jungfrau, auch wenn sie dem himmlischen Bräutigam verlobt ist, doch 

völlig unerfahren bleibt in dem Gnadengeschenk von Ehe und Nachkommenschaft? Sie weiβ überhaupt nichts von 

menschlicher Bestellung und Befruchtung und ist darum völlig unfruchtbar für die Vermehrung der Söhne Adams.  
432 De moeilijkheid van de non om haar familie te vergeten blijkt ook uit de brief van Thomas van Froidmont aan zijn zus 

Alice, zoals Anthony Ray aantoont in Anthony Ray, “Brothers and Sisters in Christ, Brothers and Sisters Indeed: Two 

thirteenth-Century Letters of Thomas, Cantor of Villers, to his Sisters Alice, Nun of Parc-Les-Dames,” in Partners in Spirit. 

Women, Men, and Religious Life in Germany, 1100-1500, eds. Fiona J. Griffiths en Julie Hotchin (Turnhout: Brepols, 2014), 

213-36. 
433 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 166-68; Lib. VII, 564-646. 
434 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 638-46.  
435 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. VII, 586-94. 
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altius. Quanto enim altior gradus, tanto inferior casus.436 Dergelijke voorbeelden laten zien hoe deze hiërarchie 

en de visie op de eeuwige beloning de maagd moeten overtuigen van haar goddelijke – doch zware – 

levenswijze. Een andere methode die Peregrinus frequent aanwendt, is het aanbieden van een geestelijk 

alternatief, voor alle wereldse zaken die de maagd moet missen.437 Voor het feit dat de maagd haar familie en 

vaderland moet achterlaten, zegt Peregrinus dat je al in het ware vaderland bent als je God in je hart draagt 

(cf. 4.2.3.2 Clausuur). Het moederschap, dat de maagd nooit zal ervaren, wordt deels gecompenseerd door 

haar identificatie als moeder van Christus. Onderstaand citaat, waarin Peregrinus de maagden eeuwige 

vruchtbaarheid als maagdelijke moeders van Christus wordt toegekend is in dit opzicht sprekend. 

Quicumque", inquit, ,,fecerit voluntatem patris mei, ipse meus frater, soror et mater est." Carnalis igitur 
Christi virginum sterilitas sancta et voluntaria fecunditate compensatur spiritali et aeterna, in qua quia 
Christum bonis operibus virgo manens parturis, mater et filia sororque vocaris. Proinde diligenter 
attende, quid possit saluti tuae deesse vel sanctitati, ubi filius matrem, pater filiam, frater sororem 
amplectitur, una persona diverse nomine. […] Christus semel a matre virgine natus est corporaliter, 
portatur, nascitur a virginibus.438  

Ook de ontelbare verwijzingen naar de bruidsmetafoor, waarbij de maagd als sponsa Christi voorgesteld wordt 

en het huwelijk met Christus haar eeuwige beloning is in het hiernamaals, kunnen geïnterpreteerd worden als 

een geestelijk alternatief voor het aardse huwelijk dat ze moet afzweren. Peregrinus maakt duidelijk dat het 

kennen van aardse liefde voor een man of het huwelijk niet opweegt tegen de liefde van en voor Christus. In 

het epithalamium, het bruidslied, wordt uitvoerig beschreven hoe de maagd met haar eeuwige echtgenoot zal 

verenigd worden, welke talrijke bruiloftsgeschenken ze zal krijgen en hoe ze als de mooiste bruid prachtig 

versierd zal zijn.439 Het is frappant dat dit hemelse huwelijk regelmatig op een zeer aardse manier wordt 

voorgesteld. Hoewel het hemelse huwelijk een kuise en verheven variant van het aardse huwelijk moet 

voorstellen, worden regelmatig allusies gemaakt op de vleselijke liefde en seksuele gemeenschap met 

                                                      
436 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 220.; Vert. Seyfarth, 221: Steh, ich beschwöre dich, zufrieden mit deinem 

seligen Stand, steh in deinem Rang, der so ausserordentlich lieblich ist, ausgezeichnet durch deine jungfräuliche Blüte, 

damit du nicht vom Wind verführerischer Eitelkeit und vom Leichtsinn bewegt wirst und um so tiefer stürzst, je höher du 

zu stehen scheinst. Je höher nämlich der Rang, desto tiefer der Fall! 
437 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 127. 
438 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 230-32.; Vert. Seyfarth, 231-33: “Wer immer den Willen meines Vaters 

erfüllt,” sagt er, “der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter” (Mt. 12:50). Darum wird die fleischliche 

Unfruchtbarkeit der Jungfrauen Christi, die heilig und freiwillig ist, durch geistliche und ewige Fruchtbarkeit ausgeglichen, 

in der du Mutter, Tochter und Schwester genannt wirst, weil du Christus durch gute Werke gebierst und dabei Jungfrau 

bleibst. Achte darum sorgfältig darauf, was an deiner Rettung oder Heiligung fehlen könnte, wenn der Sohn die Mutter, 

der Vater die Tochter, der Bruder die Schwester umfaβt, eine einzige Person unter verschiedenem Namen. […] Christus ist 

einmal von einer jungfräulichen Mutter leiblich geboren worden, geistlich aber wird er immer getragen und geboren von 

den heiligen Jungfrauen.  
439 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epithalamium, 1018-51. 
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Christus.440 Peregrinus vermeldt in boek twee dat de maagd de kus (osculum) van Christus al ontvangen 

heeft441 en in boek tien dat bruid en bruidegom in de eeuwigheid zullen “één worden in het vuur van de 

volmaakte liefde” (suo perfectissimo amoris igne copulatur).442 In boek twee lijkt Peregrinus ook op de seksuele 

gemeenschap van de maagd met Christus te alluderen, wanneer hij zegt: Quotiens sibi lectulos in his 

mansiunculis praeparat, ut corde vigilante corpore quiescat, <t>otiens sponsus filias, ne dilectam dulci somno 

recubantem in lectulo suo suscitent, adiurat.443 Hier zegt hij dat Christus, de bruidegom, in het bed (lectulus) 

van de maagd rust. De term lectulus kan in middeleeuwse bronnen figuurlijk als een pars pro toto voor de 

geslachtsgemeenschap gebruikt worden.444 Ook in boek drie haalt Peregrinus aan dat de de spirituele 

leermeesters de maagd de weg wijzen naar de bruidskamer (thalamum), waarmee het hemelse huwelijk 

opnieuw een seksuele inslag krijgt.445 De nadruk op deze unieke positie als bruid van Christus past opnieuw in 

                                                      
440 Ook Newman merkt op dat het hemelse huwelijk vaak op een aardse manier wordt voorgesteld. Zij wijst echter niet 

op de seksuele allusies zoals in het Speculum virginum, maar op zeer aardse motieven om te huwen, nl. een mooie en 

rijke man, die ook in het discours over de hemelse bruiloft worden aangedragen. (zie: Newman, “Flaws in the Golden 

Bowl,” 127.) 
441 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 186.: In qua veritate iam osculum beati amoris accepisti a sponso.; Vert. 

Seyfarth, 187: In dieser Wahrheit hast du schon den Kuβ seliger Liebe von deinem Bräutigam empfangen.  
442 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. X, 864-66.: Nox enim, domine, mundana, caligosa, tempestuosa, gressibus 

humanis infinite periculosa iam praecessit, dies autem gratiae caelestis appropinquabit, dies interminabilis gloriae, dies 

decoris et gratiae, dies sollemnitatis et laetitiae, dies, inquam, quam tu, lucens aeterno splendore lux, fecisti, in qua caeli 

terraeque omnis ornatus perficitur, quando nativus decor hominis victor mortis vinculo restauratur, quando liberum 

arbitrium hominis perfecta iustitiae libertate liberatur, quando regis aeterni sponsa dotalibus insignita deliciis, ipsa 

columba, soror et amica sponso suo perfectissimo amoris igne copulatur, ubi sponsa cum sponso laetatur, et una per unum 

aeternaliter gloriatur.; Vert. Seyfarth, 865-67: Denn schon, Herr, ist die Nacht dieser Welt vorgeschritten, düster und 

stürmisch und voller Gefahren ohne Ende für die Schritte des Menschen, aber es naht der Tag der himmlischen Gnade, der 

Tag nie endender Herrlichkeit, der Tag von Glanz und Gnade, der Tag von Festlichkeit und Freude, der Tag, sage ich, den 

du gemacht hast, Licht, von newigem Glanz leuchtend, an dem alle Zierde von Himmel und Erde sich vollendet, da die 

ursprüngliche Würde des Menschen wiederhergestellt wird, weil die Fessel des Todes gesprengt ist, wenn der freie Wille 

des Menschen in der vollkommenen Freiheit der Gerechtigkeit frei wird, wenn des ewigen Königs Braut, ausgezeichnet mit 

den köstlichen Hochzeitsgaben, seine Taube, Schwester und Freundin sich mit ihrem Bräutigam im Feuer vollkommener 

Liebe vereint, wo die Braut mit dem Bräutigam jauchzt und die Einzige im Einzigen ewiglich frohlockt.  
443 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 188.; Vert. Seyfarth, 189: Denn wie oft sie sich in diesen Gemächern eine 

Lagerstatt bereitet, um mit wachem Herzen im Körper auszuruhen, so oft beschwört der Bräutigam die jungen Mädchen, 

dass sie nicht die Geliebte aufwecken, die sich in süssem Schlaf in ihrem Bett zurücklehnt.  
444 “Lectulus,” Database of Latin Dictionaries, geraadpleegd 16.06.2019, 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx. 
445 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. III, 214-16.: Audi filia apostolorum, audi proles et pignus omnium doctorum 

catholicorum, qui te genuere per fidem, instituerunt per operationem, ornaverunt per virtutum amorem, qui thalamum 

deliciosae dulcedinis in aeterno decore tibi futurum doctrina demonstrant, ut repetas principium tuum per virtutum 

custodiam, quae in patribus primis in mundanam venisti miseriam per amissam iustitiam.; Vert. Seyfarth, 215-17: Höre, 

du Tochter der Apostel, höre, du Sproβ und Unterpfand aller rechtgläubigen Kirchenlehrer, die dich im Glauben gezeugt 

haben, erzogen in der Ausübung tätiger Liebe, geschmückt mit dem Streben nach Tugend, die dir in der Lehre ein 

Brautgemach von süβem Zauber zeigen, das für dich in ewiger Zierde bereitet sein wird, damit du in Bewahrung der 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
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de retoriek om het belang van de cura monialium te promoten. De unieke, bijna fysieke band van de maagd 

met Christus wordt vaak aangehaald als argument, want door de spirituele begeleiding van de maagd naar 

haar eeuwige echtgenoot zal ook de man dichter bij Christus komen.446 

 

Voor het hoogmiddeleeuwse, vrouwelijke kloosterleven kan het belang van de maagdelijkheid nauwelijks 

onderschat worden. Zoals eerder vermeld, blijft de virginitas een voornamelijk vrouwelijke deugd. Newman 

heeft erop gewezen dat de maagdelijkheid veel belangrijker is voor monastieke vrouwen dan voor mannen. 

Aelred van Rievaulx geeft in zijn De institutione inclusarum, gericht aan zijn zus, aan dat het verlies van de 

maagdelijkheid voor monniken veel minder dramatische consequenties heeft dan voor nonnen en dat hij, 

ondanks zijn verloren maagdelijkheid in het hiernamaals gelijkwaardig aan zijn maagdelijke zus zal zijn. 

Maagdelijkheid is voor mannen wenselijk, maar hun monastieke waarde is niet volledig afhankelijk hiervan. 

Voor vrouwen betekent het verlies van de maagdelijkheid een onherroepelijke val uit haar bijzondere status. 

De maagdelijkheid is net de reden van haar verhevenheid, een manier om haar minderwaardige gender te 

overstijgen.447 De prijzenswaardige status die aan maagden toegekend wordt, beschouwt Eva Schlotheuber als 

een compensatie voor de verschuiving van vrouwen naar de spirituele marge in de hoge middeleeuwen. Het 

belang van het behoud van de maagdelijkheid kan zo de clausuur en het verbreken van elk contact met mannen 

legitimeren.448 Omwille van het enorme belang van maagdelijkheid voor het vrouwelijke kloosterleven, is het 

niet verwonderlijk dat een van de primaire functies van het Speculum virginum is om de nonnen in hun 

maagdelijkheid bij te staan en om de spirituele leermeesters methodes aan te bieden om de nonnen hierin te 

steunen.449  

 

4.3 Publiek 

In dit laatste onderdeel kom ik terug op de publiekskwestie. In hoofdstuk drie wijs ik erop dat het Speculum 

virginum een dubbel publiek voor ogen heeft: de vrouwelijke maagden en hun mannelijke spirituele 

begeleiders. In deze paragraaf bekijk ik van naderbij welke tekstuele elementen wijzen op dit dubbele publiek.  

                                                      

Tugend zu deinem Ursprung zurückkehrst, die du durch die Voreltern nach Verlust der Gerechtigkeit in das Elend dieser 

Welt gelangt bist.  
446 Griffiths, “The Cross,” 313-14. 
447 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 125. 
448 Schlotheuber, “The ‘Freedom of their Own Rule’,” 116-17. 
449 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 72. 
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Daarnaast besteed ik aandacht aan de suggestie van Janice Pinder en Barbara Newman of de tekst al dan niet 

door mannen gelezen kan worden voor eigen gebruik. 

 

4.3.1 De vrouwelijke maagd als publiek 

Secundaire literatuur is het er unaniem over eens dat het Speculum virginum een vrouwelijk publiek voor ogen 

heeft. Verschillende zaken bevestigen deze these. In de epistula richt de auteur zich expliciet aan de maagden 

en verwijst hij naar het spirituele onderricht van de maagden. In de context van de cura monialium is het zeer 

waarschijnlijk dat vrouwen deze tekst zelf lazen of vooral als luisteraar te horen kregen via de spirituele 

begeleiding, althans hier lijkt de grote bewaring van de Latijnse versies van het Speculum virginum in 

mannenkloosters van te getuigen. Door de opkomst van de volkstalige versies in de late middeleeuwen kunnen 

vrouwen het Speculum virginum vanaf dan ook makkelijker zelf lezen en de grote bewaring van de tekst in 

vrouwenkloosters bewijst dat een vrouwelijk leespubliek, althans voor die periode, een zekerheid is. Ook de 

keuze voor de vrouwelijke naam Theodora lijkt te wijzen op een voornamelijk vrouwelijk publiek, die zich met 

haar kan identificeren. Het werk lijkt specifiek op novicen gericht, wanneer Peregrinus zegt dat niemand op 

Theodora mag neerkijken omwille van haar jeugdige leeftijd met de woorden Attende Theodora. Tuo merito 

nulla sodalium tuarum te contemnat vel oderit, sicut Paulus ait discipulo: “Nullus contemnat adolescentiam 

tuam” (1 Tim. 4:12).450 Het is weliswaar ook mogelijk dat Theodora louter als voorbeeld van de ideale leerlinge 

voorgedragen wordt indien de tekst aan de leermeesters gericht is, in plaats van als rolmodel voor vrouwen.  

 

Daarnaast wordt Theodora en bij uitbreiding alle maagden aangesproken en geïdentificeerd met tal van 

benamingen en metaforen met een expliciet vrouwelijke connotatie. De meest frequent voorkomende 

voorbeelden zijn de identificaties als maagden van Christus (Christi virgines)451, als dochters (van Christus) 

((Christi) filiae)452 of van Sion oftewel Jeruzalem (filiae Syon)453 en als bruiden van Christus (sponsae 

                                                      
450 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 814.; Vert. Seyfarth, 815: Merke auf, Theodora! Keine deiner 

Genossinnen soll dich nach deinem Verdienst verachten oder hassen, so wie Paulus zu seinem Schüler sagt: “Keiner soll 

deine Jugend verachten” (1 Tim. 4:12).  
451 Het aantal verwijzingen is te groot om allemaal op te sommen. De identificatie van de maagd als Christi virgo is te 

vinden in o.a. Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 74; Lib. I, 172; Lib. III, 216; Lib. IV, 352; Lib. V, 404; Lib. 

VI, 508; Lib. VII, 568; Lib. VIII, 658; Lib. IX, 718.  
452 Het aantal verwijzingen is te groot om allemaal op te sommen. De identificiatie van de maagd als (Christi) filia is te 

vibnden in o.a. Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 70; Lib. II, 174; Lib. III, 214; Lib. IV, 292; Lib. V, 414; Lib. 

VII, 628.  
453 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 182; Lib. III, 236, 240, 242, 246, 278; Lib. IV, 348; Lib. V, 396; Lib. IX, 

768. Verwijzing naar verhaal van dochters van Sion. 
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Christi)454. Deze identificaties worden echter ook voor mannen gebruikt en leveren dus geen ontegensprekelijk 

bewijs. In mindere mate wordt ook naar Theodora of alle maagden verwezen als de heilige vaten van de heer 

(vasa domini)455, als zusters (sorores)456, als vriendinnen (amicae)457, als dienstmaagden van Christus (christi 

ancillae)458 en eenmalig ook als de ‘schoonste onder de vrouwen’ (pulchra inter mulieres)459, als meesteres 

(domina)460 en als jonge meisjes die de tympanum461 bespelen (iuvenculae tympanistriae)462. Naast deze 

specifiek vrouwelijke termen, laat ook de verbuiging van bepaalde woorden zien dat de auteur een vrouwelijk 

publiek aanspreekt, zoals bij de aanspreking illae Christo devotae.463 Zoals ik al aanhaalde is het typisch dat 

vrouwen in monastieke didactische literatuur op een zeer vrouwelijke manier worden aangesproken. Dit staat 

in fel contrast met de monastieke didactische literatuur gericht aan mannen, waarin hun man-zijn er veel 

minder toe lijkt te doen.464 Dit houdt een heldere indicatie voor een vrouwelijk publiek in.  

 

Ten derde zijn de belangrijkste rolmodellen voor de maagden in het Speculum virginum ook grotendeels 

vrouwen. Maria, de ultieme maagd die eveneens de verschillende rollen als bruid, moeder, dochter, zuster en 

vriendin van Christus vervult, is uiteraard het absolute rolmodel voor het publiek van het Speculum 

virginum.465 Deze sterke focus op Maria hangt nauw samen met de groeiende Mariadevotie in de hoge 

middeleeuwen, die weliswaar ook in mannenkloosters sterker wordt.466 Verder vermeldt Peregrinus dat er 

tanta virginum utriusque sexus bestaan, die als voorbeeld voor de maagden gelden, dat hij ze niet allemaal kan 

vermelden.467 Hoewel er talrijke maagden van beide geslachten als voorbeeld kunnen dienen, kiest de auteur 

                                                      
454 Het aantal verwijzingen is te groot om allemaal op te sommen. De identificatie van de maagd als sponsa (Christi) is te 

vinden in o.a. op Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 68; Lib. II, 176; Lib. III, 214; Lib. V, 366; Lib. VI, 488; 

Lib. VII, 564; Lib. VIII, 664; Lib. IX, 718; Lib. X, 856, 880; Lib. XII, 1012. 
455 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 462; Lib. X, 852, 854. 
456 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. Epistula, 68; Lib. I, 94; Lib. III, 214; Lib. Lib. VII, 628; Lib. X, 866. 
457 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 90; Lib. III, 214; Lib. Lib. VII, 628; Lib. IX, 768; Lib. X, 866. 
458 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 182, 210; Lib. V, 480. 
459 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. IX, 834. 
460 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. II, 174. 
461 Soort tamboerijn (“Tympanum,” Database of Latin Dictionaries, geraadpleegd 13.06.2019, 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx.) 
462 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 128.  
463 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Epistula, 70. 
464 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 126-27. 
465 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. I, 86-88, 148; Lib. II, 204-208; Lib. V, 364-80, 416-18; Lib. VII, 568; 

Epithalamium, 1050. 
466 Donna Spivey Ellington, “Mary, Virgin,” in Gender and Women in medieval Europe, an encyclopediae, ed. Margaret C. 

Schaus (New York: Routledge, 2006), 537-41. 
467 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 452. 

http://clt.brepolis.net/dld/pages/QuickSearch.aspx
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ervoor om – met uitzondering van Christus, Johannes de Doper en Johannes de Evangelist468 – allemaal 

vrouwelijke rolmodellen te presenteren. Peregrinus licht hiervoor de verhalen van de heilige Agnes, Lucia, 

Cecilia en Agatha toe469, verwijst impliciet naar Ursula en de elfduizend maagden470 en benadrukt ook de 

voorbeeldfunctie van  Susanna en Judit, beiden uit het Oude Testament.471  

 

Als laatste argument kan ook het centrale belang van de maagdelijkheid als thema in het Speculum virginum 

een indicatie zijn voor het vrouwelijk publiek. Zoals voorgaande paragraaf aantoont, speelt maagdelijkheid een 

veel grotere rol in het monastieke leven van vrouwen dan in dat van mannen. De eerder statische opvatting 

van spirituele progressie die Newman hieraan koppelt – hoewel die in het Speculum virginum naar mijn 

mening niet absoluut statisch is, maar ook een dynamische notie bevat –, is eveneens een kenmerk typerend 

voor de monastieke didactische literatuur gericht aan vrouwen volgens Newman.472  

 

4.3.2 Mannelijke spirituele begeleiders als publiek 

Hoewel de tekstuele verwijzingen naar het mannelijke publiek van de spirituele begeleiders heel wat minder 

talrijk zijn, vermoedt Matthäus Bernards dat het Speculum virginum in de eerste plaats aan hen gericht was.473 

Zij kunnen zich in de dialoog identificeren met de figuur Peregrinus. De dialoog tussen Peregrinus en Theodora, 

kan een hulpmiddel zijn voor hun eigen spirituele ondersteuning, waarbij Theodora – zoals hierboven 

aangehaald – dan model staat voor de ideale leerlinge. Het Speculum virginum geeft er een voorbeeld van hoe 

de interactie tussen een maagd en haar leermeester idealiter verloopt, welke lessen hij haar moet leren en 

vooral hoe hij haar kan aanmoedigen om in het kuise, maagdelijke leven te volharden.474 De auteur richt zich 

enkel rechtstreeks tot zijn mannelijk doelpubliek in het tweede deel van boek vijf. Dit fragment wijst de 

leermeesters op hun grote verantwoordelijkheid. Zij moeten waken over de maagden als een herder over zijn 

kudde.475 Zoals ik eerder aangaf (cf. 4.2.3.1 Cura monialium), geeft Peregrinus de leermeesters in dit fragment 

vooral de boodschap te waken over de fatsoenlijkheid van hun relatie met de nonnen. Ook de rest van het 

discours bevat verschillende verwijzingen naar de mannelijke zwakte voor de vrouwelijke verleiding, wat 

                                                      
468 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 410-32. 
469 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 446-50. 
470 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 450. 
471 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 456-58. 
472 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 111-46. 
473 Bernards, Speculum Virginum, 12. 
474 Hotchin, “Female Religious Life,” 74. 
475 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 468. 
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eveneens een argument kan zijn voor een mannelijk leespubliek. Julie Hotchin oordeelt dat dergelijke teksten 

niet alleen een belangrijk hulpmiddel zijn in de cura monialium, maar dat ze ook actief de eigen mannelijke 

religieuze identiteit helpen vormgeven.476  

 

4.3.3 Het onbedoelde publiek van mannen?   

De suggestie van Janice Pinder en Barbara Newman dat het Speculum virginum ook door mannen voor eigen 

spirituele ondersteuning gebruikt kan worden, is zeker niet onterecht. De grote verspreiding van de Latijnse 

manuscripten in mannenkloosters roept inderdaad vragen op. Het blijft weliswaar moeilijk hierover te 

oordelen. Op basis van mijn tekstuele analyse wijs ik op enkele argumenten voor en tegen deze mogelijkheid. 

Deze argumenten bieden geen sluitend antwoord, maar trachten niettemin bij te dragen aan een beter begrip 

van het Speculum virginum.   

 

Zoals ik hierboven aantoon, is het discours van het Speculum virginum heel sterk gericht op vrouwen. De 

expliciet vrouwelijk identificaties, rolmodellen en themata maken het het vrouwelijke publiek gemakkelijker 

zich te identificeren met Theodora. Dit sluit echter niet uit dat dit voor mannen ook mogelijk was. De tekstuele 

analyse maakt duidelijk dat geslacht en gender tot op zekere hoogte losgekoppeld kunnen worden. Bepaalde 

identificaties en metaforen zijn op die manier evenzeer toepasbaar op mannen als op vrouwen. In dit opzicht 

toonde ik eerder aan dat de term virgo of sponsa Christi ook voor mannen gebruikt wordt, weliswaar in 

mindere mate.477 De metaforische verwijzingen naar het kloosterleven als een strijd en de identificatie van de 

maagd als strijder lijken daarentegen bijzonder goed – of zelfs beter – op een mannelijk publiek afgestemd. 

Ook met de idee dat de maagden “het Lam volgen, waarheen het ook gaat” kunnen mannen zich eenvoudig 

identificeren. In het Bijbelfragment Op. 14:4 waar dit citaat naar refereert, worden de maagden immers 

gedefinieerd als “zij die zich niet met vrouwen bevlekt hebben”478, waarmee dus onmiskenbaar mannen 

bedoeld worden. Bovendien vormen de verschillende allusies op de mannelijke zwakte – zoals eerder gezegd – 

een argument voor een mannelijk publiek. Daarnaast zijn de monastieke waarden die het Speculum virginum 

uitdraagt, namelijk nederigheid, kuisheid, armoede en soberheid in eten, drinken en kledij, fundamenteel 

hetzelfde voor mannen en vrouwen. Ook Newman benadrukt dat monastieke didactische literatuur wel vaker 

                                                      
476 Hotchin, “Female Religious Life,” 74. 
477 Meysman, Virilitas in tijden van verandering, 291.; Bynum, “Jesus as Mother,” 257-84. 
478 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Lib. V, 408.; Op. 14:4: Hi sunt qui cum mulieribus non sunt coninquinati, 

virgines enim sunt et sequuntur agnum, quocumque ierit. (“Apocalypsis Ioannis – Chapter 14,” The Latin Vulgate Old 

Testament Bible, geraadpleegd 18.07.2019, http://vulgate.org/nt/epistle/revelation_14.htm.) 

http://vulgate.org/nt/epistle/revelation_14.htm
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een levenswijze promoot, die door beide geslachten probleemloos gelezen kan worden.479  Bovendien 

herkennen vermoedelijk heel wat ingetreden mannen zich in de “vrouwelijke” bezorgdheden, waar het 

Speculum virginum een antwoord op tracht te bieden. Ook zij hebben af en toe vermoedelijk moeite met het 

volharden in het kloosterlijk leven, het opgeven van een wereldlijk huwelijk en het vaderschap. 

 

Heel wat zaken lijken te bevestigen dat het Speculum virginum als een spirituele gids voor een vrouwelijke 

publiek geschreven werd, al dan niet via de tussenpersoon van de mannelijke spirituele begeleider. Toch sluit 

dit niet uit dat de tekst ook door mannen gelezen werd als een gids voor het eigen spirituele leven. Het 

Speculum virginum legt duidelijk andere nadrukken dan de Regel van Benedictus en bood misschien een 

welkome variatie voor het mannelijk monnikendom.  

 

4.4 Conclusie 

Het Speculum virginum draagt duidelijk een pleidooi voor het belang en de waarde van de cura monialium uit. 

De tekst – die hoogstwaarschijnlijk ontstaan is in een Duits dubbelklooster – vormt zo een verdediging tegen 

de groeiende kritiek op deze monastieke levenswijze, waarbij mannen en vrouwen in dubbelkloosters op een 

gescheiden manier samenleven. Om die reden hanteert de auteur vaak een positieve retoriek wanneer het op 

vrouwen aankomt. Hij benadrukt hun bijzondere unieke status als maagd en bruid van Christus en associeert 

hen met de vrome Maria – hun ultieme rolmodel – in plaats van met de zondige Eva. Heel wat voorbeelden 

van deugdelijke Bijbelse en heidense vrouwen tonen aan hoe eervol vrouwen kunnen zijn. Deze retoriek is 

gangbaar in literatuur die voor de cura monialium pleit om het angstbeeld rond de vrouw te verminderen en 

mannen zo aan te moedigen de zorg voor vrouwen op te nemen. De mannelijke angst om door de vrouwelijke 

charmes verleid te worden of hier door eigen zwakte niet aan te kunnen weerstaan, is immers een actuele 

bezorgdheid.  

 

Het discours bevat niettemin een aantal zaken die de hoogmiddeleeuwse idee van vrouwelijke 

minderwaardigheid uitdragen. Ik toonde al aan dat dit niet zozeer uit misogynie als wel uit de maatschappelijke 

noden van de tijd voortkomt, namelijk als legitimatie voor het klerikale celibaat en niet zozeer om het 

onderscheid tussen mannen en vrouwen te vergroten, als wel het onderscheid tussen clerus en leken. Toch 

neemt dit discours niet de bovenhand en valt vooral de positieve benadering van vrouwen op. Aan het 

                                                      
479 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 114. 
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mannelijke publiek lijkt de auteur met de positieve vrouwelijke beandering vooral het angstbeeld rond 

vrouwen – die de cura monialium soms belemmert -  te willen verminderen. Aan het vrouwelijke publiek lijkt 

hij vooral de boodschap te willen uitdragen dat vrouwen hun vrouwelijke zwakte kunnen overstijgen door een 

viriele geest. Dit is een van de belangrijkste lessen die het Speculum virginum aan het publiek geeft en deze 

boodschap impliceert een zekere loskoppeling van de noties geslacht en gender. Het geslacht waartoe je 

behoort, brengt niet noodzakelijk bepaalde eigenschappen of gedrag met zich mee. Het Speculum virginum 

vertoont met andere woorden een zekere genderfluïditeit. Toch ben ik niet van oordeel dat het concept gender 

zodanig fluïde wordt om van een soort monastieke derde gender te spreken. Monastieke mannen en vrouwen 

blijven fundamenteel verschillend. Het Speculum virginum, gericht op het spirituele onderwijs van vrouwen, 

benadert het vrouwelijke publiek expliciet in hun vrouwelijkheid. De manier waarop vrouwen aangesproken 

worden als moeder en bruid van Christus, de allusies op hun unieke (bijna seksuele) band met Christus en het 

enorme belang van de maagdelijkheid, die de kern van hun monastieke bestaan betekent, tonen aan dat 

mannen en vrouwen in het klooster geenszins hun wereldse gendered identiteit achterlaten.  
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5. Conclusie 
In deze studie heb ik de waarde van het Speculum virginum als bron voor genderhistoriografie trachten aan te 

tonen. De 35 Latijnse en 29 volkstalige teruggevonden manuscripten, afkomstig uit de 12de tot en met de 17de 

eeuw, verspreid over Europese kloosters gaande van Zweden tot Spanje, tonen aan dat het Speculum virginum 

gedurende verschillende eeuwen succesvol circuleerde. Voor diverse disciplines binnen het historisch, 

kunsthistorisch en talig onderzoek biedt het Speculum virginum een bijzonder interessante blik op het 

hoogmiddeleeuwse kloosterwezen. De status quaestionis in hoofdstuk 1 heeft echter aangetoond dat de tekst 

ondanks zijn grote waarde relatief beperkt bestudeerd werd. Het bestaande onderzoek focust voornamelijk op 

de bediscussieerde auteurskwestie en de iconografische betekenis van de afbeeldingen van het Speculum 

virginum. Verder was de tekst van waarde voor studies naar het middeleeuwse kloosterwezen, de 

hoogmiddeleeuwse didactiek en de Moderne Devotie. Het Speculum virginum biedt ook voor 

genderhistoriografie een zeer waardevolle bron. De tekst werd teruggevonden in zowel mannen- als 

vrouwenkloosters, situeert zich in de context van de cura monialium waarbij vrouwelijke kloosterlingen 

afhankelijk waren van mannelijke spirituele begeleiders en werd geschreven om aan het vraagstuk van het 

groeiend aantal monastieke vrouwen te beantwoorden. Toch zijn er slechts twee specifieke genderstudies die 

het Speculum virginum als bron aanwenden. Met dit onderzoek wou ik voortbouwen op die studies.  

 

Concreet heb ik het Speculum virginum vanuit het kader van de kritische discoursanalyse (Critical Discourse 

Analysis) bestudeerd om meer inzicht te krijgen in de opvattingen van de auteur over de betekenis van het 

monastieke concept van gender, de rol van mannelijkheid en vrouwelijkheid in het kloosterwezen, 

gender(on)gelijkheid en hoe de auteur zich met deze opvattingen tot het bredere literaire corpus van de hoge 

middeleeuwen verhoudt. De methodologie van de CDA en meer specifiek het driedimensionele model van 

Norman Fairclough laten ons toe het discours als productie van een sociale praktijk of context te beschouwen, 

als een discursieve praktijk en als een tekstuele praktijk. Door de analyse van deze drie dimensies van het 

Speculum virginum heb ik getracht de onderliggende ideologie van de auteur over gender te ontwaren. In 

hoofdstuk twee heb ik aangetoond hoe complex de middeleeuwse conceptualisering van gender is. Net zoals 

vandaag bestonden in de middeleeuwen verschillende invullingen van het concept gender en waren de 

verschillende houdingen tot de rol van gender in bijvoorbeeld de monastieke context zeer uiteenlopend. Dit 

maakt het voor historici moeilijk een eenduidig beeld te schetsen zonder te veralgemenen. Ook in deze studie 

ben ik mij steeds bewust van het casuïstische karakter van dit onderzoek. Toch draagt deze studie zo vanuit 

een individuele casus bij aan de middeleeuwse genderhistoriografie, die blijvend onderzoek behoeft.   
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Vaak luidt de kritiek op de CDA dat net het kritische karakter van de methode in het gedrang komt door de 

vooringenomenheid van de onderzoeker. Die (onbewuste) vooringenomenheid ontdekte ik ook bij mezelf 

tijdens dit onderzoek. Als onderzoeker ben ik duidelijk een kind van mijn tijd. Gender is een uiterst interessant 

en actueel gegeven binnen de huidige Westerse maatschappij. De blijvende strijd voor gendergelijkheid, de me 

too-beweging, het onderscheid tussen geslacht en gender en de mogelijkheid om hier vandaag meer dan ooit 

zelf keuzes in te maken hebben mij als onderzoeker vast en zeker beïnvloed binnen deze studie. Enerzijds 

wakkerden deze actuele ontwikkelingen de grote persoonlijke belangstelling voor de middeleeuwse 

gendergeschiedenis aan, wat onrechtstreeks geleid heeft tot het onderwerp van deze studie, maar anderzijds 

vormden deze ontwikkelingen evenzeer een moeilijkheid voor dit onderzoek. Vanuit hedendaags (en 

feministisch) perspectief was het aanvankelijk moeilijk te ontsnappen aan anachronistisch denken en het 

Speculum virginum niet louter als een vrouwonvriendelijk traktaat te beschouwen. Zoals Barbara Newman 

ook aangeeft, is het eenvoudig om heel wat schijnbaar misogyne uitlatingen te vinden aan de oppervlakte van 

middeleeuwse literatuur.480 Een grondige studie van de tekst en de sociale context hebben mij doorheen het 

proces echter in staat gesteld mijn eigen vooringenomenheid – in de mate van het mogelijke – te overkomen 

en ook onder de oppervlakte te kijken, waar ik een rijk en genuanceerd beeld aantrof die de middeleeuwse 

conceptualisering van gender in al zijn complexiteit liet zien.  

 

De eerste dimensie, waarbij het Speculum virginum als product van een sociale context bestudeerd wordt, 

behandelde ik in hoofdstuk twee. De tekst werd geschreven en aanvankelijk gelezen in een periode van 

grootschalige kerkelijke en monastieke hervormingen. De Kerk verstevigde zijn macht door de uitbouw tot een 

machtig internationaal instituut. Ook de macht van de paus werd in deze periode sterker dan voorheen. 

Daarnaast ontstond er een veelheid aan religieuze bewegingen, die al dan niet door de Kerk erkend werden tot 

officiële monastieke ordes. De monastieke houding ten opzichte van vrouwen en bijgevolg de rol van gender 

in deze monastieke ordes was ambigu. Klerikale bronnen hanteren veelal een vrouwonvriendelijke  of zelfs 

misogyne retoriek, waardoor traditionele historiografie de hoge middeleeuwen vaak als een periode van 

vrouwenhaat voorstelt. Recenter onderzoek wil deze misogynie nuanceren en toont aan dat de realiteit niet 

zomaar een verhaal van eenzijdige onderdrukking en vrouwelijke minderwaardigheid is.  

 

                                                      
480 Newman, “Flaws in the Golden Bowl,” 115. 
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De tweede dimensie, namelijk het discours als discursieve praktijk, besprak ik in hoofdstuk drie. De productie 

van het Speculum virginum en vooral de identiteit van de auteur hebben in het academisch onderzoek heel wat 

discussie veroorzaakt. Sinds de 17de-eeuwse identificatie van de anonieme auteur als Konrad van Hirsau heeft 

zowat elk onderzoek argumenten voor en tegen de Konrad-these aangedragen. Verschillende academici stelden 

alternatieve mogelijkheden zoals (een leerling van) Hugo van Sint-Victor481 of Hugo van Fouilloy482 als auteur 

voor, maar geen van alle theses kon met zekerheid bevestigd worden. Ook over de tijd en plaats van ontstaan 

bestaat geen eenduidig antwoord. De meest recente inzichten dateren de tekst tussen eind jaren 1120 en 1140 

en zowel de invloedssfeer van het dubbelklooster van Hirsau als dat van Springiersbach worden aangedragen 

als regio van ontstaan. Het Speculum virginum werd geschreven om in de context van de cura monialium 

enerzijds vrouwen te tonen hoe ze moesten leven binnen het hoogmiddeleeuwse kloosterwezen en anderzijds 

mannen een handboek voor de spirituele begeleiding van vrouwen aan te reiken. De verspreiding van de tekst 

kende twee verspreidingsgolven. De eerste volgde onmiddellijk na het ontstaan van de tekst in de 12de en 13de 

eeuw en de tweede werd gesitueerd in de context van de 15de eeuwse Moderne Devotie. Het Speculum virginum 

kende gedurende verschillende eeuwen een verspreiding in mannen- en vrouwenkloosters, die wijst op een 

grote populariteit bij een dubbel publiek van mannelijke spirituele leermeesters en vrouwelijke nonnen – meer 

specifiek novicen. Het grote succes van het Speculum virginum in de hoge middeleeuwen verklaart Seyfarth 

door de actuele relevantie van de tekst als een antwoord op contemporaine bezorgdheden rond het groeiend 

aantal monastieke vrouwen, hun rol binnen het kloosterwezen, de waarden van de monastieke 

hervormingsbeweging en de geleidelijke verschuiving naar een steeds meer innerlijke vroomheid.483  

 

De derde dimensie, het discours als tekst, behandelde ik in het vierde en meest uitgebreide hoofdstuk. De 

tekstuele analyse geeft inzicht in de ideeën van de auteur over gender, zoals hij ze ook naar zijn publiek wil 

uitdragen. In zijn conceptualisering van gender draagt de auteur een duidelijke tweedeling van mannen en 

vrouwen uit. De auteur benadert mannen en vrouwen op een andere manier en kent ze elk bepaalde stereotiepe 

eigenschappen en gedragingen toe, die gangbaar zijn in de hoogmiddeleeuwse literatuur. Toch lijkt de auteur 

niet uit te gaan van een verankerde samenhang tussen geslacht en gender. Het geslacht waartoe iemand 

behoort, hangt niet noodzakelijk zomaar samen met bepaalde eigenschappen of gedrag. Het Speculum 

virginum geeft met andere woorden blijk van een zekere loskoppeling van de noties geslacht en gender. Een 

                                                      
481 Greenhill, Die geistigen Voraussetzungen. 
482 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 24-25. 
483 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, Einleitung, 11-13. 
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bevinding die ook Stefan Meysman in middeleeuwse bronnen herkent.484 De vele aanmaningen van Peregrinus 

aan Theodora om een viriele geest aan te nemen, de waardering voor vrouwen die mannelijke gedragingen 

vertonen en de mogelijkheid om ook vrouwelijke kwaliteiten (zoals borstvoeding) aan mannen toe te schrijven, 

wijzen op een zekere genderfluïditeit in dit middeleeuwse denken. Toch sluit ik me niet aan bij de derde gender-

these, waarbij monastieke mannen en vrouwen hun wereldse gendered identiteit volledig verlaten om tot een 

soort gezamenlijk monastieke derde gender, naast mannelijkheid of vrouwelijkheid te komen. Het Speculum 

virginum lijkt mannen en vrouwen in termen van hun wereldse gendered identiteit te blijven benaderen, 

waaruit ik afleid dat mannelijkheid en vrouwelijkheid binnen het hoogmiddeleeuwse kloosterwezen een 

belangrijke rol blijven spelen.  

 

Naast de conceptualisering van gender bood hoofdstuk vier ook een antwoord op de visie van de auteur op 

gender(on)gelijkheid. Klerikale bronnen uit de hoge middeleeuwen dragen veelal een negatief beeld van 

vrouwen uit. Het discours van het Speculum virginum bevat effectief een aantal zaken die de 

hoogmiddeleeuwse idee van vrouwelijke minderwaardigheid uitdragen. Ik toonde al aan dat dit niet zozeer uit 

misogynie als wel uit de maatschappelijke noden van de tijd voortkomt, namelijk als legitimatie voor het 

klerikale celibaat en niet zozeer om het onderscheid tussen mannen en vrouwen te vergroten, als wel het 

onderscheid tussen clerus en leken. Toch neemt dit discours niet de bovenhand en springt vooral de positieve 

retoriek over vrouwen in het oog. De auteur benadrukt hun bijzondere unieke status als maagd en bruid van 

Christus en associeert hen met de vrome Maria – hun ultieme rolmodel – in plaats van met de zondige Eva. 

Heel wat voorbeelden van deugdelijke Bijbelse en heidense vrouwen tonen aan hoe eervol vrouwen kunnen 

zijn. Met deze positieve retoriek lijkt het Speculum virginum een duidelijk pleidooi voor het belang en de 

waarde van de cura monialium te voeren. Op die manier probeert de auteur het angstbeeld rond de vrouw te 

verminderen en mannen zo aan te moedigen de zorg voor vrouwen op te nemen. De mannelijke angst om door 

de vrouwelijke charmes verleid te worden of hier door eigen zwakte niet aan te kunnen weerstaan, was immers 

een actuele bezorgdheid en vormde een mogelijke belemmering voor de cura monialium. Tegelijk wil de auteur 

zo aan het vrouwelijke publiek de boodschap uitdragen dat vrouwen hun vrouwelijke zwakte kunnen 

overstijgen door een viriele geest aan te nemen en zo aan bepaalde vrouwelijke stereotypen kunnen 

ontsnappen.  

 

                                                      
484 Meysman, Virilitas in tijden van verandering, 64. 
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Het Speculum virginum is een interessante bron gebleken voor de middeleeuwse genderhistoriografie.  De 

tekst geeft inzicht in de complexiteit van de hoogmiddeleeuwse blik op gender en de rol van gender binnen het 

kloosterwezen. De grote populariteit en de wijde verspreiding van de tekst doorheen verschillende eeuwen 

wijzen op het belang en de nood om ook de stem van het Speculum virginum in het debat rond het 

middeleeuwse gender te laten weerklinken. Hoewel deze studie verre van volledig is, in die zin dat de 

afbeeldingen – die mogelijk ook heel wat interessante informatie rond gender bevatten – buiten beschouwing 

werden gelaten omwille van het ontbreken van persoonlijke kunsthistorische expertise en het Speculum 

virginum voornamelijk als casus op zich bestudeerd werd en baat zou hebben bij een vergelijking met 

gelijkaardige teksten uit die periode, hoop ik met deze studie toch ten dele die nood vervuld te hebben.  
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6. Bijlagen 

6.1 De overgebleven manuscripten Speculum virginum 

Guylène Hidrio voorziet in L’iconographie du Speculum virginum uit 2016 de meest recente oplijsting van de 

overgebleven manuscripten van het Speculum virginum. Onderstaande lijst is integraal afkomstig uit haar 

bijdrage. De bijdragen aangeduid met een vetgedrukte letter, overeenkomstig met het stemma hieronder, zijn 

de tien oudste manuscripten, waarop Jutta Seyfarth haar editie van het Speculum virginum uit 1990 in het 

Corpus Christianorum baseerde. Dit stemma is eveneens van Seyfarth’s hand en toont de onderlinge 

verwantschap tussen deze tien oudste manuscripten. 485   

 

Stemma 

 

 
 

 

Manuscripten met iconografische cyclus (20) 

XIIe eeuw 

Londen, British Library, Arundel 44, 1140-1150 (cisterciënzerabdij van Eberbach) (boek 1 t.e.m. 12 – losse 

vellen: Londen, British Library, Arundel 501, folii 32 en 33). (stemma: L) 

 

Keulen, Historisches Archiv der Stadt Köln, W 276a, 12de eeuw (augustijnerklooster van de Heilige Maria van 

Andernach) (boek 4 t.e.m. boek 10 – losse vellen: Keulen, Historisches Stadtarchive, D 182). (stemma: K) 

 

Rome, Biblioteca apostolica Vaticana, Cod. Pal. Lat. 565, rond 1155 (augustijnerklooster Sainte-Marie-

Madeleine van Frankenthal) (boek 1 t.e.m. 10). (stemma: V) 

 

Rome, Bibliotheca apostolica Vaticana, Cod. Vat. Lat. 504, tweede helft 12de eeuw (Bohemen of Rijnland) (boek 

4 – 4bis). 

 

XIIIe eeuw 

                                                      
485 Speculum virginum: Jungfrauenspiegel, 60, 171-74. 
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Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 252, rond 1200 (cisterciënzerabdij Notre-Dame de Clairvaux) (boek 1 

t.e.m. boek 12). (stemma: T-1) 

 

Troyes, Bibliothèque municipale, ms. 413, eerste kwart 13de eeuw (cisterciënzerabdij Notre-Dame de Mores) 

(boek 1 t.e.m. boek 12). (stemma: T-2) 

 

Berlijn, Deutsche Staatbibliothek, ms. Phill. 1701, begin 13de eeuw (cisterciënzerabdij van Igny) (boek 1 t.e.m. 

boek 12). (stemma: B) 

 

Baltimore, Walters Art Gallery, W. 72, eerste helft 13de eeuw (cisterciënzerabdij van Himmerode) (boek 2 

t.e.m. boek 6; boek 8 t.e.m. boek 12). (stemma: H) 

 

Trier, Bistumsarchiv, Abt. 95, nr. 132, rond 1200 (losse vellen: Hannover, Kestner-Museum, Inv. N° 3984; 

Bonn, Rheinisches Landesmuseum, Inv. N° 15326, 15327, 15328 (boek 1; boek 7; boek 8)). (stemma: M) 

 

Zwettl, Bibliothek des Zisterzienserstifts, Cod. Zwetl. 180, eerste derde 13de eeuw (boek 1 t.e.m. boek 12). 

(stemma: Z) 

 

Arras, Bibliothèque municipale, ms. 282, tweede helft 13de eeuw (benedictijnerabdij van Saint-Vaast d’Arras 

(boek 2 t.e.m. boek 12; uitgezonderd van boek 5). 

 

XIVe eeuw 

Leipzig, Universitätsbibliothek, ms. 666, eerste helft 14de eeuw (benedictijnerabdij van Chemnitz) (boek 1 t.e.m. 

boek 12; uitgezonderd van boek 6).  

 

Leipzig, Universitätsbibliothek, ms. 665, 14de eeuw (cisterciënzerabdij van Altzelle) (boek 1 t.e.m. boek 12; 

uitgezonderd van boek 6). 

 

XVe eeuw 

Burgo de Osma, Biblioteca de la Catedral, cod. 53, 1434 (Spanje) (boek 1 t.e.m. boek 12). 

 

Burgsteinfurt, Schlossbibliothek, ms. C35, 1430 (augustijnerklooster van Frenswegen) (boek 1 t.e.m. boek 10; 

uitgezonderd van boek 3). 

 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, ms. 529, rond 1460 (herkomst onbekend) (boek 1 

t.e.m. boek 12).  

 

Darmstadt, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek, ms. 738, eind 15de eeuw (Brigittijnenklooster van Sion 

in Keulen) (boek 1 t.e.m. boek 12).  

 

Londen, British Library, ms. Add. 38527, rond 1410 (Brigittijnenklooster van Utrecht) (boek 1 t.e.m. boek 4-

4bis; boek 7; deel van boek 5). 
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Mayence, Stadtbibliothek, ms. II 173, eerste derde 15de eeuw (herkomst onbekend) (boek 12).  

 

XVIe eeuw 

Keulen, Historisches Archiv der Stadt Köln, GB fol. 155 (folios 2-138v), rond 1520 (Kruisherenklooster van 

Keulen) (boek 1 t.e.m. boek 12; uitgezonderd boek 2).  

 

Manuscripten zonder iconografische cyclus (37)  

XIIIe eeuw 

Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. lat. oct. 243 (fragment), 13de eeuw (Himmerode). 

 

Würzburg, Universitätsbibliothek, M.p.th. f. 107, eind 12de eeuw/begin 13de eeuw (cisterciënzerabdij van 

Ebrach). (stemma: W) 

 

XIVe eeuw 

Dole, Bibliothèque municipale, ms. 58-65, folios 139v-157, 14de eeuw (benedictijnercollege van Saint-Jérôme 

van Dole).  

 

Innsbruck, Universitäts-Bibliothek, Cod. 742, 1437 (Jezuïetenklooster van Hall, Tirol). 

 

Praag, Bibliothek des Metropolitankapitels, N 23, 14de eeuw (reguliere kanunnikenklooster van Glatz). 

 

Saint-Florian, Stiftsbibliothek, CSF XI, 370 (fragemnten van boek 3 en boek 5), begin 14de eeuw (Saint-Florian).  

 

Tortosa, Archivo Capitular de la Catedral, Codex 279 (fragmenten), 14de eeuw. 

 

XVe eeuw 

Berlijn, Staatsbibliothek, Cod. Germ. Fol. 823 (boek 10), 1458 (augustijnerklooster Nazareth in Bredevoort).  

 

Berlijn, Staatsbibliothek, Cod. Germ. Fol. 1028 (boek 1 t.e.m. boek 5 en boek 9), 1482 (herkomst onbekend). 

 

Berlijn, Staatsbibliothek, Cod. Germ. Oct. 352 (fragmenten boek 6 en boek 9), 1465 (augustijnerklooster 

Nazareth in Geldern).  

 

Brussel, Bibliothèque Royale, ms. II 4748, 1457 (franciscanerklooster van Sainte-Catherine-du-Mont-Sinaï in 

Doesburg (Agnus Dei folio 4v)). 

 

Cuyjk, Sint-Agatha, Cod. 204 (vroeger in ursulinenklooster van Grubbenvorst) (boek 1 t.e.m. boek 7), tweede 

helft 15de eeuw. 

 

Den Haag/Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 16 (boek 1 t.e.m. boek 6), 15de eeuw (franciscanerklooster 

de heilige Johannes de Evangelist van Weesp). 
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Den Haag/Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 73 G 17 (onvolledig), tweede helft 15de eeuw 

(franciscanerklooster de heilige Johannes de Evangelist van Weesp). 

Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek, ms. I 237 (fragmenten), 1482 (augustijnerklooster van 

Mariental bij Eldagsen).  

 

Hohenfurth (Vyssi Brod), Bibliothek der Zisterzienserabtei, Cod. 22 (fragment boek 9), eerste kwart 15de eeuw 

(Hohenfurth). 

 

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 222 (fragmenten), 1458 (misschien uit Delft).  

 

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 262 (fragmenten), 15de eeuw (Delft, misschien 

augustijnerklooster van Sint-Agnès). 

 

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 341 (volledig), 15de eeuw (franciscanerklooster van Sint-

Catharina-en-Sint-Elisabeth in Rosendaal/Gouda).  

 

Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Letterk. 342 (boek 6 t.e.m. boek 12), 15de eeuw (Sint-Ursulaklooster 

in Oostende).  

 

Melk, Bibliothek des Benediktiner-Stifes, Cod. Mell. 2 (148 C. 26) (fragment boek 5), 15de eeuw.  

 

München, Bayerische Staatsbibliothek, clm 3561, 15de eeuw (Straatsburg) 

 

Nijmegen, Gemeentearchief, Cod. 25 (boek 1 t.e.m. boek 6), 15de eeuw (augustijnerklooster van Mariënburg in 

Nijmegen).  

 

Nijmegen, Jezuïetenbibliotheek, Cod. 12 B I (fragmenten boek 7), eerste derde 15de eeuw (Nederland) 

 

Reims, Bibliothèque municipale, ms. 611 (boek 6 t.e.m. boek 10), eerste kwart 15de eeuw (augustijnerklooster 

van Saint-Denis de Reims). 

 

Salzburg, Bibliothek der Erzabtei St. Peter, b. I. 29 (boek 1 t.e.m. boek IV), 1474 (herkomst onbekend). 

 

Stockholm, Königliche Bibliothek, A 8, 1473-1486 (Brigittijnenklooster van Vadstena). 

 

Tortosa, Archivo Capitular de la Catedral, Codex 283 (fragmenten), 15de eeuw. 

 

Uppsala, Universitetsbibliotek, Cod. C 247, tweede helft 15de eeuw (Brigittijnenklooster Vadstena). 

 

Utrecht, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, UB 1021 (boek 1 t.e.m. boek 6), 1424 (franciscanerklooster van 

Monnickendam, Nederland).  
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Weert (Limburg), Provinciaal Archief van de Minderbroeder, Cod. I (boek 7 t.e.m. boek 12), 15de eeuw 

(clarissenklooster Amsterdam). 

XVIe eeuw 

Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek, Hs. 466 (volledig), derde derde 16de eeuw 

(kanunnikendklooster van Sint-Cecilia in Keulen). 

 

Düsseldorf, Universitätsbibliothek, Cod. B 124 (boek 1 t.e.m. boek 7), 1500 (Kruisherenklooster van 

Düsseldorf). 

 

Gent, Universiteitsbibliotheek, Cod. 1348 (fragmenten boek 5), eerste helft 16de eeuw (herkomst onbekend). 

 

Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. Theol. 1935 (boek 1 t.e.m. boek 9), rond 1510/1520 

(augustijnerklooster Nazareth bij Bredevoort).  

 

XVIIe eeuw 

Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 916 (704), 1628 (benedictijnerabdij van Saint-Vaast in Arras). 

 

Verdwenen manuscripten (7) 

Keulen, Bibliothek der Kartause, 2048. 

 

Driebergen/Rijsenburg, Groot Seminarie, ms. 105.54 (fragmenten boek 9), tweede helft 15de eeuw (verloren). 

 

Lübeck, Stadtbibliothek, Cod. Theol. Germ. 30 (boek 6 t.e.m. boek 12), 15de eeuw (misschien zusterklooster van 

St.-Michel de Lübeck). 

 

Nuremberg, Bibliothek der Deutschherren, eind 15de eeuw. 

 

Parijs, Bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, ms. 367. 

 

Saint-Trond, Bibliothèque du couvent des Franciscains, Cod. 665, rond 1486 (herkomst onbekend; vernietigd 

in mei 1940). 

 

Varsovie (vroeger in Leningrad, Kaiserliche Bibliothek, ms. hollands. O.V.I, n. 8), 1380-1400 (herkomst 

onbekend; verbrand in 1944). 
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