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d e  l i e f d e  v a n  h a d e w i j c h  e n  i b n  ‘ a r a b i

Al treuren het seizoen en de vogeltjes,
dat mag het edele hart niet doen,
dat voor minne pijn wil lijden.
Je moet alles weten en ervaren
– zoet en wreed,
lief en leed – 
wat men ter wille van de minne moet doen.

Hadewijch

Het is mijn hart mogelijk geworden iedere vorm aan te nemen
het is […] een klooster voor Christelijke monniken
en een tempel voor afgoden en de Ka’aba voor de pelgrims
en de tafelen van de Torah en het boek van de Koran.
Ik volg de religie van liefde: waar de kamelen der liefde heen gaan
dat is mijn religie en mijn geloof 

Muhyi al-Din Ibn al-’Arabi 

Hadewijch was een Vlaamse mystica uit de dertiende eeuw. Haar gedich-
ten, brieven en visoenen behoren tot het beste literaire werk uit de Eu-
ropese middeleeuwen. In een persoonlijke, directe en aangrijpende stijl 
schrijft ze over haar ervaringen met de liefde, die ‘suete ende wreet’ zijn: 
zoet en wreed. Zij zingt van een gepassioneerd, maar martelend spel van 
aantrekken en afstoten, van versmelting met haar geliefde en van smarte-
lijk gescheiden zijn. Dat zingen fascineert haar lezers al eeuwenlang, niet 
in de laatste plaats omdat haar sensuele en soms ronduit erotische proza 
en poëzie niet gaan over de liefde voor een mens. Zij zingt over haar ver-
langen naar de eeuwige ander: God. 
Ibn ‘Arabi, die ongeveer in dezelfde tijd leefde, is een van de belangrijkste 
mystici in de geschiedenis van de islam. Hij zocht al even hartstochtelijk 
als Hadewijch naar God. Ook zijn zoektocht was er een van verlangen, ex-
tase en kwelling, waar hij over schreef in visioenen, traktaten en gedich-
ten met een sensuele taal vol erotische beeldspraak. En net als Hadewijch 
bracht zijn passie hem in conflict met velen die geshockeerd waren door 
zijn persoonlijke en intieme omgang met God als met een geliefde. 
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de liefde van hadewijch en ibn ‘arabi

De christelijke Hadewijch en de islamitische Ibn ‘Arabi lijken niet alleen 
sterk op elkaar in hun hartstocht en eenzaamheid. Zij komen ook overeen 
in de zelfverzekerde wijze waarop ze zichzelf neerzetten als ‘volmaakte’ 
mensen, uitverkorenen, lievelingen van hun God. Daarbij zijn er opmer-
kelijke overeenkomsten tussen de beeldtaal die zij in hun visioenen en 
poëzie gebruiken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de twee gedichten die bo-
ven dit voorwoord geciteerd zijn: door ze onder elkaar te plaatsen, lijkt 
het wel alsof deze dichters, uit dezelfde tijd maar verschillende werelden, 
een dialoog met elkaar aangaan. Een dialoog over het hart van de min-
naar, die doet vermoeden dat hun werelden uiteindelijk helemaal niet zo 
verschillend zijn.
In dit boek hebben we vijf gedichten van Hadewijch en vijf gedichten van 
Ibn ‘Arabi op deze manier naast elkaar gezet. Daarnaast laten we hen 
daadwerkelijk een dialoog met elkaar aangaan in een strip waarin we hun 
visioenen met elkaar en met het Hooglied uit de Bijbel vermengen. De 
gedichten zijn gekozen uit Hadwijchs Liederen en Ibn ‘Arabi’s Vertaling van 
het verlangen. De strip is gebaseerd op Hadewijchs Visioenen en Ibn ‘Arabi’s 
Boek over de vlucht van de fabuleuze Griffioen.
Het boek bestaat uit vijf delen, die ieder een stadium uit de mystieke 
queeste verbeelden. Die vijf stadia komen in min of meer vergelijkbare 
vorm voor in de meeste mystieke tradities. Dat zijn: het stadium van het 
verlangen, van de reis, van het genot, van de scheiding en van de stilte. 
Deze stadia zijn ook te vinden in het Hooglied dat door velen gezien wordt 
als een van de belangrijke bronnen van de mystieke liefdessymboliek.

Sjoerd-Jeroen Moenandar
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i   h e t  v e r l a n g e n

Het jaargetijde: de late winter. Het uur: de dageraad. Het element is lucht: 
ijlheid en klaarheid, met een lichte, nauwelijks merkbare werveling.  
De liefde is nog slechts een eerste blik die uitgewisseld wordt, een plot-
seling verlangen om de onbekende ander te leren kennen, vanwege een 
glimlach, een bepaalde manier waarop zij haar glas vasthoudt, een ter-
loopse opmerking of hoe hij een pluk haar achter zijn oor strijkt. 
De minnaars zien elkaar voor het eerst. Zij weten nog niet dat de ander 
degene is waar ze naar zullen verlangen, waar ze nu al naar verlangen. Zij 
spreken nog niet dezelfde taal. 
Hadewijch en Arabi kennen elkaar nog niet, willen elkaar misschien ook 
nog niet kennen – maar er is al wel, of ze het nu willen toegeven of niet, 
herkenning. 
In het minnespel is dit het moment waarop de begeerte aangewakkerd 
wordt.
Op de mystieke queeste is dit het stadium van aangeraakt worden door de 
eeuwige ander, een uitnodiging om nader tot hem te komen.
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1  het verlangen
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Ik groet Salma en degenen die bij de drenkplaats zijn, 
want een teder persoon als ik heeft het recht om te groeten.
En hoe zou het haar kunnen schaden als ze de groet zou beantwoorden?
Maar beeldschone vrouwen staan onder geen enkel gezag.
Ze reisden terwijl de duisternis van de nacht zijn gordijnen had laten 

[zakken.
En ik sprak tegen haar als een geliefde, een vreemde, een gekrenkte,
die omgeven wordt door hevige verlangens,
en naar wie pijlen worden geschoten als hij van koers verandert.
Ze liet haar voortanden zien en een schittering fonkelde
en ik wist niet wie van de twee de duisternis verscheurde.
Ze zei: ‘Is het niet genoeg voor hem dat ik in zijn hart ben
en dat hij mij op elk mogelijk moment kan aanschouwen? Waarlijk, 

[waarlijk.’

13

1  het verlangen

12

Ay, al es nu die winter cout,
 cort de daghe ende de nachte langhe,
ons naket saen een somer stout,
 die ons ute dien bedwanghe
sciere sal bringhen. Dat es in scine
 bi desen nuwen jare:
die hasel bringhet ons bloemen fine.
 Dat es een teken openbare.
 – Ay, vale, vale millies –
 ghi allen die nuwen tide
 – si dixero, non satis est – 
 omme mine wilt wesen blide.

Ach, al is de winter nu koud,
en al zijn de dagen kort en de nachten lang,
straks komt die stoutmoedige zomer, 
die ons snel van die dwingelandij
zal bevrijden. Dat is al duidelijk te zien
aan dit nieuwe jaar:
de hazelaar staat al mooi in bloei.
Dat is een duidelijk voorteken.
– Ach, vale, vale millies –1

jullie allen die in het nieuwe seizoen
– si dixero, non satis est –2

om minne blij willen zijn. 

(1:1)

1 Ay, vale, vale millies: Ach, als ik jullie duizend keren heil, heil 
2 si dixero, non satis est: zou wensen, dan nog zou het niet genoeg zijn
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i i   d e  r e i s

Het jaargetijde: de lente. Het uur: het middaguur, als de zon het hoogste 
punt bereikt heeft. Het element is water: alles is in beweging, alles begint 
te vloeien naar dat ene punt. 
De liefde is de prille liefde, de liefde van vlinders in je buik, van gespannen 
verwachting, nog niet erotisch, maar al wel sensueel, lichamelijk. 
De minnaars leren elkaar kennen, hun taal op elkaar af te stemmen, maar 
zij beginnen ook in te zien waar ze verschillen. Dit is een moment van 
wedijver, van ego’s, van plaatsbepalingen. 
Hadewijch en Arabi erkennen elkaar nu als zielsverwanten, maar weten 
nog steeds niet of ze de ander kunnen accepteren. De omgang is hier 
speels, er wordt uitgedaagd: wie mag leiden en wie moet volgen?
In het minnespel is dit het moment van voorspel.
Op de mystieke queeste is dit het stadium van het reiken naar de eeuwige 
ander, de oefening om nader tot hem te komen.
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i i  de reis
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O windbriesje, bericht aan de antilopen van Najd
dat ik trouw zal zijn aan de belofte die jullie kennen.
En zeg tegen het meisje van de stam dat we elkaar bij de drenkplaats 

[ontmoeten
’s ochtends vroeg op zaterdag bij de heuvels van Najd,
op de rode heuvel naast het stroompje,
rechts van het riviertje en het afgelegen herkenningsteken.
En als zij de waarheid heeft gesproken
en zij net zo hevig naar mij verlangt als ik naar haar
laten we elkaar dan ontmoeten in de hitte van de middag,
in het geheim in haar tent met de eerlijkste belofte.
Ze zal spreken en wij zullen spreken over wat we ervaren aan hartstocht,
over de hevigheid van de smart en de pijn van het bestaan.
Zijn dit verwarde dromen of sluimerend goed nieuws,
of een rede van vroeger waarin mijn geluk lag?
Wellicht zal degene die bracht wat ik wenste het me laten zien
en dan zullen de tuinen mij geplukte rozen schenken.

Zoet & Wreed
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ii  de reis

Nu moete God deghene beraden,
 die gherne voldaden
 na der minnen gaden,
ende die diepe woestine willen dorwaden
 na der minnen lant,
 daert dicken ten sorghen hem es bewant,
ende alles der minnen gaen in hant, 
 in sware bant. 
Dus houtse minne verladen
 in staden brant
 in die minne.

Moge God nu degenen helpen,
die graag zouden voldoen
aan de wil van de minne
en de eindeloze wildernis willen doortrekken
naar het land van de minne,
waar het dikwijls zorgelijk met hen gesteld is,
en die zich in alles onder de macht van minne stellen, 
in knellende boeien.
Zo houdt minne hen onderdrukt
in een onophoudelijk vuur
in de minne.

(36:13)
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i i i   h e t  g e n o t

Het jaargetijde: de zomer. Het uur: laat op de middag. Het element is vuur: 
allesverzengend. 
De liefde is de volledige liefde, de brandende, erotische, alles verzwelgende 
liefde, zij heeft het punt bereikt waarop de lichamelijkheid zo heftig is dat 
er een compleet versmelten plaatsvindt.
De minnaars gaan zo in elkaar op dat hun ego verdwijnt. Zij spreken in hun 
passie weer verschillende talen, maar nu is er een volledig wederzijds be-
grip. 
Arabi en Hadewijch erkennen elkaar geheel, verloren als ze zijn in hun op-
gaan in de geliefde, waar alle grenzen tussen ‘ik’ en ‘jij’ en ‘hij’ en ‘zij’ ver-
dwijnen, zij geven zich over aan het genot en het genieten. 
In het minnespel is dit het orgasme.
Op de mystieke queeste is dit het stadium van de eenwording met de eeu-
wige ander, het genot van het totale opgaan in hem.



27

Zoet & Wreed

26

i i i  het genot
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Wanneer we elkaar ontmoeten om afscheid te nemen, dan zul je ons 
[hoogachten

als we elkaar vasthouden en omhelzen als een dubbele letter.
En wij, ook al zijn we twee personen
het oog ziet er slechts een.
Dat komt alleen maar doordat ik zo mager ben en hij zo stralend
en als ik niet zou zuchten, dan zou er niets van mij te zien zijn.

28

i i i  het genot

Ay, dus al verloren in minnen cracht,
ja, ende dan al vergouden der minnen pacht, 
 alsoe men te rechte al soude,
dats ene die alrescoenste hacht
ende ene onverwonne nuwe macht,
 ende wel dat God al woude.
  Want dat rechste volgheven van minnen,
  dat es dat ontbliven van binnen.
 Want si ne connen niet al volleesten,
  ende dat haer dat es saen verdaen,
  in der hogher minnen ontfaen.
 Dus comense buten den gheesten. 

Ach, zo helemaal ten onder gaan in de kracht van minne, 
ja, en dan de schatting van de minne helemaal betalen,
zoals men naar recht ook hoort te doen,
dat is een overheerlijke gevangenschap
én een onoverwinnelijke nieuwe macht,
en wel degelijk de wil van God.
Want de oprechtste gave in minne,
dat is innerlijk tekort te schieten.
Want ze kunnen niet alles voldoen,
en wat ze hebben, is vlug opgebruikt
bij het innen door hoge minne.
Zo komen ze buiten de geest. 

(26:6) 
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i v   d e  s c h e i d i n g

Het jaargetijde: de herfst. Het uur: zonsondergang. Het element is aarde: 
melancholie en zwaarte.
De liefde is de voorbije liefde, de scheiding, de opgebrande en vergane 
passie. 
De minnaars kwellen elkaar nu, omdat ze zelf gekweld worden door het 
feit dat het totale opgaan in de ander slechts tijdelijk kan zijn, omdat zij 
teruggeworpen zijn op zichzelf en daar niet genoeg aan kunnen hebben. 
Arabi en Hadewijch dulden elkaar niet langer, omdat beloften verbroken 
lijken te zijn, zij niet de ander maar zichzelf moeten en zullen zijn, zij niet 
langer kunnen volgen maar moeten leiden – en zonder de ander zijn zij 
hier te zwak voor. Zij beseffen dat de herkenning die zij voelden nooit ge-
verifieerd zal kunnen worden.  
In het minnespel is dit het moment van peilloze eenzaamheid.
Op de mystieke queeste is dit het stadium waarop de mysticus zich met 
pijn in zijn hart realiseert dat volledige eenwording met de eeuwige ander 
in dit leven slechts tijdelijk kan zijn, omdat er in dit leven altijd afstand zal 
zijn tussen de mens en de eeuwige ander.
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iv  de scheiding
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De verraadster is vertrokken met lokken
die lijken op slangen die de juiste weg willen volgen.
Ze draait zich lenig om en laat hem smelten,
dan laat ze hem achter, ziek in zijn bed.
Ze schoot de pijlen van haar blikken vanaf de boog van een wenkbrauw
en van welke kant ik ook kwam, ik werd gedood.

36

iv  de scheiding

Soe suete nature alse minne sij,
waer mach sij nemen vremden nijt,
dien si alle uren sticht op mi
ende mier herten gront met stoerme doresnijt? 
Ic dole in deemsterheit sonder claer,
buten vrien troeste, in vremden vaer.
Ghevet, minne, den edelen fieren minne
ende voldoet in mi al uwe beghinne.

Zo zoet als minne eigenlijk is,
waar haalt ze toch die vreemde wrok vandaan,
die ze aanhoudend op mij richt
en waarmee ze in een stormloop de grond van mijn hart doorboort?
Ik dool door duisternis zonder klaarte,
ver van vrije troost, in vreemde angst.
Geef, minne, minne aan de edele dappere minnaar
en voltooi in mij al wat je begon. 

(35:8)
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v   d e  s t i l t e

Het jaargetijde: de vroege winter. Het uur: de nacht. Het element is lucht: 
hernieuwde ijlheid en klaarheid, waarbij van het genieten en de kwelling 
alleen nog een lichte werveling overgebleven is, nauwelijks merkbaar.
De liefde is die van de bestendige liefde, een liefde die rust en energie ge-
nereert. 
De minnaars zijn herenigd en hebben de ander leren aanvaarden in zijn of 
haar anderszijn. 
Arabi en Hadewijch erkennen de ander als hun meerdere en weten zich 
door de ander als diens meerdere erkend. 
In het minnespel is dit het moment van samen stil zijn, van rust bij de an-
der vinden en aan de ander geven.
Op de mystieke queeste is dit het stadium van reflectie, het moment waar-
op betekenis gegeven wordt aan de genieting van de eenwording en de 
kwelling van de scheiding. Die reflectie kan gebruikt worden om anderen 
op weg te helpen bij hun eigen queeste, maar leidt uiteindelijk en onher-
roepelijk tot zwijgen.
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Hij zag de bliksem in het oosten en verlangde naar het oosten,
maar als het had geflitst in het westen, dan had hij verlangd naar het 

[westen.
Mijn verlangen is naar de bliksem en het flitsen,
niet naar de plaatsen en de aarde.
De oostenwind vertelde mij over hen in een aangenaam gesprek,
over het verspreiden, over mijn liefde, het verdriet, mijn angst,
over de roes, mijn verstand, mijn verlangen, de inspanning,
over tranen, mijn ooglid en het vuur in mijn hart.
Degene van wie je houdt is tussen je ribben
en wordt door het uitademen van de ene naar de andere kant gekanteld.
En ik zei tegen de oostenwind: ‘Vertel hem dat hij
de haard van het vuur in mijn hart is.
Als het gedoofd wordt, dan is de eeuwigheid bereikt,
en als het ontvlamt, dan treft de geliefde geen blaam.’

44

v de stilte

Ay, ben ic in vrome ochte in scade,
si al, minne, bi uwen rade.
Uwe slaghen sijn mi genoech genade 
Redemptori.

Ay, wadic gewat, clemmic up grade,
bennic in honger ochte in sade,
dat ic u, minne, genoech voldade,
bene mori.

Ach, ben ik in het voor- of in het nadeel,
moge alles, minne, gaan volgens jouw raadsbesluit.
Jouw slagen zijn voor mij voldoende genade
in de ogen van de Verlosser.

Ach, of ik door het diepe waad of steile wegen klim, 
of ik hongerig of verzadigd ben,
mocht ik jou, minne, totale voldoening geven
en goed sterven. 

(45:5) 
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