
Klassieke muziekochtend door 
Claire Verlinden op 6 oktober 2022 
Hildegard van Bingen 

  
Deze eerste muziekochtend van het nieuwe seizoen gaat over 
een bijzondere kloostervrouw, die lang geleden leefde: van 1098 
tot 1179. Haar naam is intussen zó beroemd geworden dat 
iedereen die wel kent. Ze is heilig verklaard in 2010. Ook haar 
muziek wordt vaak gehoord via de radio en er zijn zelfs films 
over haar leven en werk gemaakt. Maar wie was ze nu eigenlijk, 
die vrouw uit de verre middeleeuwen, die met pausen en keizers 
brieven wisselde en haar invloed aanwendde in wereldlijke en in 
geestelijke zaken en die al tijdens haar leven bezocht werd door 
pelgrims?  
In deze ochtend wil Claire graag daar meer over vertellen: Over 
visioenen, die Bijbelteksten en psalmen omvatten. Maar die ook 
gaan over de plaats van de mens in de wereld en de 
verantwoordelijkheid voor alles wat leeft. Hildegard ontwikkelt 
kennis over de natuur, over planten, geneeskrachtige kruiden en 

over wat wij nu medische wetenschap noemen. Ze schrijft zelfs over haar kennis van de 
vrouwelijke seksualiteit. Van haar visioenen ontstaan wonderlijke miniaturen tijdens haar 
leven, maar ook daarna. 
Daarnaast is haar werk als componist boeiend; in die tijd werd muziek nog niet genoteerd, 
maar wel ontstond tijdens haar leven het gregoriaanse notenschrift. De liederen die zij 
componeerde en zong met haar zusters, zijn doorgegeven en later opgetekend. Het zijn ook 
deze liederen die haar nu nog steeds beroemd en geliefd maken. Wij zullen die horen tijdens 
de lezing.  
 
Voor zowel de Klassieke muziek- als de Kunstochtenden geldt: 
Locatie: Wooncomplex Het Ravelijn, Graaf Lodewijklaan 156, 1412 AX Naarden. 
Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur. 
Entree: € 5,00 voor ASGM leden (op vertoon van de ledenpas), niet leden betalen € 7,00. 
Wilt u bij binnenkomst koffie of thee dan kost deze € 0,50. Koffie of thee in de pauze is 
gratis. 
  

 


