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Inleiding 

„Ware Brugman werkelijk geweest, wat hij ook in mijne voorstelling nog 
voor vijf of zes jaren was, mijne hand zoude zich niet uitgestrekt hebben tot 
het schrijven van een boek, welks titel zijn naam droeg." Deze woorden, 
waarmee MOLL'S terecht beroemd geworden monografie over Jan Brug
man aanvangt1, maken wij graag tot de onze. Over vele historische figuren 
zijn verzinsels in omloop; Brugman deelt deze twijfelachtige eer met man
nen als Alexander, Karel de Grote en Barbarossa, MOLL'S boek noemt ver
schillende beweringen en oordeelvellingen die de toets van zijn historische 
kritiek niet hebben kunne' doorstaan2. Men kan dan ook met recht zeggen, 
dat met zijn boek een nieuw tijdperk in de bestudering van leven en werk 
van de merkwaardige monnik Brugman is aangevangen. 

Des te verwonderlijker is het, dat men ook na MOLL nog dwaasheden 
tegenkomt, waarvan de meeste gemakkelijk hadden kunnen worden ver
meden. Waren vóór 1854 soms bevooroordeelde haat en minachting de 
hoofdoorzaak van een ernstige vertekening van Brugman's portret, na dat 
jaar gingen zijn Ordebroeders zich steeds meer met hem bezighouden, 
uiteraard gestimuleerd door het werk van MOLL. Maar de vanouds in de 
Orde bestaande bewondering raakte nu soms op drift en verleidde de 
schrijvers dikwijls tot ongemotiveerde lofprijzingen en tot de toeschrijving 
van prestaties aan Brugman, welke op hun beurt evenmin bestand zijn 
tegen de kritiek3. 

Onderneemt men dus nu, een eeuw na MOLL, wederom een zo kritisch 
mogelijke studie van Brugman's woorden en daden (en van wat men ervan 
gemaakt heeft!), dan draagt zulk een eerherstel noodzakelijk een enigszins 
negatief karakter. Het wordt immers tijd, paal en perk te stellen aan het 
ongefundeerd verder groeien van zijn reputatie in diverse opzichten. Nuch
ter beschouwd, blijkt Brugman helemaal niet geboortig uit Kempen; even
min heeft hij twintig jaar lang door de Nederlanden gereisd; partijtwisten 
heeft hij niet beslecht en stadsrechten niet opgesteld. Noch ook is hij de 
voornaamste kloosterhervormer der nederlandse Minderbroeders in de 
15e eeuw geweest. Met even weinig recht kan men hem een op-en-top-
franciscaan noemen als een moderne-devote-pur-sang. De gemoedelijke, 
affectieve godsvrucht die naar voren treedt uit de ons bekende sermoenen 
en tractaten, kan op zijn tijdgenoten nauwelijks veel indruk hebben ge
maakt en blijkt dus van 's mans persoonlijkheid en populariteit juist het 
minst representatieve beeld te geven. Zijn eigen geschriften spreken soms 
een heel andere taal. 

Van de andere kant is er reden, het skepticisme van de 19e eeuw tegenover 
Brugman's beweerde „profetengave" als te dogmatisch af te wijzen en de 
oude berichten over zijn paranormale begaafdheid aan een moderner en 
objectiever onderzoek te onderwerpen. Brugman heeft immers deze repu
tatie bezeten vanaf zijn eigen levensjaren! Meer licht in deze zaak kan mede 

1 MOLL (1854)1,^ 
2 MOLL (1854) II, 242-245. 
3 Overzicht bij VAN DEN HOMBERGH (1957), 336-337. 
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een verklaring bieden voor zijn uitzonderlijke èn langdurige populariteit 
bij het volk, welke laatste een onloochenbaar historisch gegeven is. 

Daarmee is het object en de structuur van de onderstaande studie be
paald : geen afgeronde biografische studie - die zou bij het schaarse bron
nenmateriaal onmogelijk zijn - maar een soort „betrouwbaarheidstest" 
van de overlevering aan zo authentiek mogelijke bronnen: een reconstruc
tie van zijn levensloop aan de hand van eigentijdse archivalia; van zijn 
profetenreputatie uit de oudste verhalen; van zijn werk en betekenis als 
Observant uit de objectieve gegevens; van zijn spiritualiteit en haar evo
lutie uit zijn eigen woorden. 

In dit kader moet men dan ook de beide hierbij gepubliceerde teksten 
van Brugman zien : betrouwbaarder dan de meeste latere auteurs tekent 
Brugman zelf hier een beeld van zijn ideeën en de gewenste aanpak inzake 
Ordediscipline en Lijdensdevotie. Test en tekst vullen elkaar aldus aan en 
leveren ons, na het wegsnoeien van veel overwoekering uit later eeuwen, 
een betere kijk op 's mans aard en temperament1. 

1 Deze studie is mogelijk geworden dank zij de aanmoediging, raad en medewerking 
van tal van archieven en bibliotheken en van vele particuliere personen in en buiten 
Nederland. Hun wordt hier van ganser harte dank gebracht. Het is ondoenlijk, allen te 
noemen, maar voor drie personen willen wij een uitzondering maken. Pater dr Daniel 
van Wely O.F.M., jarenlang archivaris der Nederlandse Minderbroedersprovincie te 
Weert, betoonde een onovertroffen geduld en behulpzaamheid bij het uitzoeken van moei
lijk vindbare gegevens. De historicus drs E. G. Hoekstra te Winterswijk werkte zelf aan 
een (Leidse) dissertatie over Jan Brugman en de Observantiebeweging in de Nederlan
den, maar trok zich vrijwillig terug en stelde op de meest onbaatzuchtige wijze al zijn 
materiaal voor onze studie ter beschikking. Tenslotte gaf p. dr Amideus van Dijk O.F.M. 
te Maastricht zijn fotocopieën èn zijn eigen ongepubliceerde Leuvense dissertatie (1948) 
bereidwillig ter inzage. 



HOOFDSTUK I 

Brugman's levensloop en lotgevallen 

Na alle fantasieën uit vijf eeuwen over leven en werken van Brugman 
wordt het tijd, de feiten over zijn levensloop voorgoed te scheiden van de 
legenden. Maar de feiten zijn schaars, omdat bijna alle 15e-eeuwse kro
nieken over Brugman zwijgen en de objectieve stadsrekeningen veelal ver
loren zijn gegaan. Helaas hebben MOLL en SCHLAGER bij hun nasporingen 
niet alle stadsarchieven van Nederland, België, de Rijnstreek en Westfalen 
onderzocht; vooral in de beide Wereldoorlogen is er veel verloren gegaan. 

Wat wij vonden na zorgvuldig onderzoek in vele archieven, is vooral 
negatief: vele steeds maar gecopieerde, nooit bewezen beweringen worden 
nu weerlegd, en ook levert ons onderzoek tientallen aanvullingen op; 
anderzijds blijkt nu pas goed, hoe weinig wij werkelijk weten. Het grootste 
deel van Brugman's leven blijft ook nu onbekend, maar voor het eerst 
komt nu althans in grote lijnen zijn preekreizenschema te voorschijn, en 
verder de afwisseling van schrijf- en reisperiodes. Het volgende overzicht 
is bewust beknopt gehouden, want „veel is hier achterghebleven om cort-
heit willen der materien"1. 

I. Jeugd en jonge jaren tot 1447. 

Plaats en jaar van Brugman's geboorte blijven onbekend. Al te duidelijk 
is de „algemene overtuiging, dat hij de Kempen het levenslicht zag"2 te 
herleiden tot het locaal-patriotisme van WILMIUS rond 1632: er leefde toen 
te Kempen een Henricus Brughman die in 1633 tot „Groten Honnen" 
werd gekozen, POLIUS liet zich bijna door WILMIUS en diens verwant 
GELENIUS overhalen. Daarna ziet men duidelijk door de historie de over
levering groeien: van POLIUS' gereserveerde „an Kempensis sub dubio 
manet" naar MOLL; en ondanks diens voorzichtigheid met toenemende 
stelligheid naar de „allgemeine Annahme" van SCHLAGER en BRANDSMA'S 
„it mei wol as wis oannommen wurde"3. Protesten van PAQUOT4 en VAN 
DIJK5 hebben niet gebaat: steeds weer komt men de bewering tegen, en dat 
terwijl de Kempense stadsrekeningen duidelijk maken, dat Brugman in die 
stad geen familie had6! Niet sterker staan andere suggesties: Groningen 
(EMMIUS* bron7 zegt niets van dien aard), Munster (DRIVER8 verdraait 
WITTIUS'9 woorden), Amsterdam, Bolsward, Kampen, Nijmegen enz. 

1 MOLL (1854) II, 329. 
2 SCHLAGER (1902), 119. 
3 BRANDSMA (Beaken 1939), 161. 
4 PAQUOT (1768), 417. 
5 VAN ουκ (1948), VII. 
6 Zie p. 27. 
7 Rerum Groningensium Commentarìi Breves, (ms. 1589), 21-22. 
• DRIVER (1799), 13. 
» wrmus (ms. ±1512 , ed. 1778), 556. 
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POLIUS' Descriptio Coloniae1 bevat een uitvoerig bericht over Brugman, 
dat echter op diverse punten onbetrouwbaar blijkt (bv. dat Brugman 
Lidwina's biechtvader is geweest, dat hij al vóór 1439 te Sint Omaars lector 
werd e.d.). Wat dus te denken van de niet te controleren rest? Het hele be
richt is doorspekt met typisch Kempense verhalen (42% van het totaal!), 
afkomstig van WILMIUS2, GELENIUS3 en de plaatselijke overlevering, vol ana
logieën met verhalen over volkspredikers elders. Wel zijn sommige mede
delingen in goede overeenstemming met wat wij van elders weten, maar 
voorzichtigheid tegenover POLIUS' met beslistheid gegeven namen en jaar
tallen blijft vooralsnog geboden. Zo vormen de eerste 47 jaren van de 15e 
eeuw nog steeds een „Pater Brugman-probleem'"1, hieronder niet opgelost 
maar enigszins ingeperkt. 

Volgens POLIUS5 hebben zegslieden sedert circa 1630 (blijkbaar vooral 
WILMIUS en GELENIUS) en geschreven documenten (o.a. WILLOT6 en Classis 
XP) hem dit geleerd : in het begin der 15e eeuw trad de jonge Brugman bij 
de Franciscanen in, ging spoedig over naar de strengere Observantie, kwam 
in 1418 met de eerste groep Observanten naar Gouda, keerde vandaar terug 
naar Sint Omaars en werd er lector. Vervolgens ging hij weer naar Gouda, 
zodra daar de Observantie opnieuw vaste voet had gekregen, onderwees 
er de jeugd en begon daarna in Gelder en de andere gewesten aan zijn preek-
reizen die hem de bijnaam(!) Brugman èn de bekende zegswijze zouden 
hebben bezorgd, enz. Laten wij de hier tussenin geschoven Kempense 
stukken buiten beschouwing, dan blijft dus het bovenstaande te onder
zoeken over. 

De eerste komst naar Gouda (1418-circa 1430) is terstond afte wijzen. 
Brugman schrijft in 1470 zelf, dat hij eerst Gaudent (niet Gaudanus) was 
en pas later tot inkeer is gekomen". Was dit vóór 1418, dan zou hij in 1470 
tegen de tachtig jaar zijn geweest, wat slecht te rijmen is met zijn vermoeien
de reizen tot in 1463. Ook kan men POLIUS' tekst niet zó verstaan, dat 
Brugman te Gouda intrad en vandaar (in 1424?) teleurgesteld doorging 
naar Sint Omaars, waar wèl de zuivere Observantie heerste. Dit eerste 
Goudse verblijf is niet te handhaven. 

Daarentegen is het tweede aannemelijker, POLIUS suggereert sterk, dat 
Brugman meteen in januari 1439 met Berninck meekwam en SCHLAGER 
heeft zich daardoor laten verleiden tot een al te besliste bewering9, TAAL 
wijst deze af als steunend op niets10, maar de bron van het verhaal is op zijn 
jongst te zoeken bij POLIUS 1647. Al geeft het Goudse archief geen steun aan 
POLIUS' bericht, de zaak wordt opnieuw actueel door een pretentieloze 
notitie in Classis XI: „Eodem anno ( = 1447) pridie Pesti D! Sacramenti, 

1 POLIUS (ms. 1647), fol. 100r-103v. 
2 WILMIUS (ms. 1633, ed. 1901), V. 
3 GELENIUS (1645), 754. 
4 Vgl. voor deze e.a. kwesties BRANDSMA Problemen (1941), 163-191. 
5 POLIUS (ms. 1647), fol. 100v. 
« WILLOT (1598), 207. 
7 Classis XI (ms. 1629), 22, 43. 
» MOLL (1854) 1,205-206. 
» SCHLAGER (1902), 128. 

10 TAAL (I960), 34. 
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cum patres observantes velut homines coelites et alterius seculi lucri ani-
marum zelantissimos (sic) in magna omnium essent reverentia, auctoritate 
Apostolica accitis ex Conventu Gaudano Fratribus, reformatus fuit Con-
ventus mechliniensis...'4. Dit gaat over woensdag 7 juni 1447; acht weken 
later blijkt Brugman in het Mechelse convent een vooraanstaande plaats 
in te nemen. Het is dus wel zeer waarschijnlijk, dat hij uit Gouda is mee
gekomen. Alles wijst erop, dat hij pas te Mechelen de persoonlijkheid is 
geworden die wij uit de geschiedenis kennen. Daarom zegt het zwijgen 
van het Goudse archief niet zoveel. 

Er is nóg een onopgelost Pater Brugman-probleem : zijn studie te Parijs. 
BRANDSMA'S pogingen tot identificatie onder de Parijse studenten2 zijn mis
lukt, dus kan Brugman alleen het Studium Generale der Minderbroeders 
hebben gevolgd, waarschijnlijk nog als Conventueel : de Observanten waren 
niet zo gesteld op hogere studies3. Wij weten slechts dat het vóór 1447 was 
en dat hij later deze studie nogal kleineerde4; voorts dat hij de theologie 
goed beheerste en ook filosofisch geschoold was, al bleek speculatief den
ken hem niet te liggen. Van het een zowel als het ander vinden wij de be
wijzen in zijn Devotus Tractatus, welke wij mede daarom uitgeven. 

II. Brugman's levensloop 1447-1473^. 

Van de levensjaren 1447-1473 weten wij meer. Alles wat sedert 1948 ont
dekt is, slaat op deze 26 jaren; vele archivalia stellen ons in staat, een wel 
fragmentarisch maar betrouwbaar Curriculum Vitae te schetsen, vooral 
over 1447-1464, Brugman's „openbaar optreden". Velen hebben beweerd, 
dat hij „wel twintig jaar lang"5 rusteloos door onze streken trok. De bron
nen leren evenwel, dat slechts twee korte reisperioden van elk vijfjaar zijn 
grandioze reputatie hebben gevestigd. Gezien de geringe communicatie
middelen van de 15e eeuw èn het optreden van nog vele andere predikers, 
kan onze bewondering voor Brugman's talent hierdoor slechts stijgen. 

Wij onderscheiden zes perioden: 

a. 1447-1451 schrijfperiode I; 
b. 1451-1456 reisperiode I; 
c. 1456-1458 schrijfperiode II; 
d. 1458-1463 reisperiode II; 
e. 1463-1464 ziekte en aftreden; 
ƒ. 1464-1473 f schrijfperiode III. 

Het is een actief leven geweest! 

1 Classis A7(ms. 1629), 27. 
2 BRANDSMA Problemen (1941), 168-174; vgl. VAN DUK (1948), VIII. 
3 ÖLIGER (1922), 211. 
4 VAN DUK (1948), 165, vooral reg. 405-408. 
5 O.a. EMMEN (1958), 172. 
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a. 1447-1451: Mechelen, eerste schrijf periode. 

Op 7 juni 1447 kwamen de Goudse Observanten naar Mechelen1; hun 
eerste gardiaan werd Jan van Kampen2, die dit eind september 1448 nog 
was. Brugman speelde in juli al een belangrijke rol in het convent en moet 
dus wel meteen uit Gouda zijn meegekomen; hoelang hij te Gouda had 
vertoefd is niet te zeggen. Blijkbaar had het kapittel aldaar vertrouwen in 
de mannen die men naar Mechelen zond; inderdaad bleek deze vestiging 
spoedig buitengewone moeilijkheden op te leveren. 

Geen drie weken na hun komst moest de stadsregering al een verbod uit
vaardigen tegen het zingen van smadelijke liedjes over de Minderbroeders3. 
De verdreven Conventuelen hitsten het lagere volk op tegen de, hier als 
overal, wel erg radicaal hervormingsgezinde Observanten. Nog in novem
ber 1450 leidde het zangverbod tot verbanning: Katheline Goblijns moest 
twee jaar lang de stad uit4. Brugman noemt in zijn Speculum Imperfectio-
nis, zonder twijfel toen en daar geschreven, het een en ander uit zulke lie
deren: „Postquam consumpsero et dilapidavero bibendo, taxillando, for
nicando, litigando substantiam meam cum meretricibus et histrionibus", 
met als refrein: „ben ick noch een goet observantt". Dit zong men dan in 
herbergen5. 

Geen wonder, dat de getergde Observanten over deze insinuaties klaag
den: zij waren te Mechelen wel in een waar wespennest terechtgekomen! 
In de loop van juli schreven zij aan Hertog Philips te Brugge; wellicht zijn 
Van der Goes en Brugman (een der ooggetuigen) zelf de klacht gaan toe
lichten. De laatste was op dat moment nog geen gardiaan - hij werd dit pas 
na Van Kampen's dood en bleef het tot Негр hem opvolgde in 1454' -
maar wel een vaardig opsteller van rekesten. Helaas is lumble supplication 
der Observanten verloren, zij moet wel in de geest resp. trant van het 
Speculum Imperfectionis zijn geschreven: bijtend en sarkastisch. In elk ge
val had zij snel het gewenste effect, althans voorlopig. 

Op 1 augustus 1447 beval Hertog Philips aan de stad, dat zij klooster en 
inwoners moest beschermen, gezien de klachten van „Jean vander Goes, 
vicaire, Jehan Brugman et autres religieux du couvent des frères Meneurs 
de notre ville de Malines"7. De Conventuelen hadden dus niet berust in 
hun verjaging. Voorlopig wist de stad de rust te herstellen, zodat de Ob
servanten konden tonen niet de schurken te zijn waarvoor het gepeupel 
hen had uitgemaakt. In 1449 zou de strijd fel opleven. 

Nu de Observanten met hun heilige armoede geleidelijk veler sympathie 
wonnen en rijk en arm ging mishoren en biechten en begraven wenste te 
worden in hun kerk, ontstond er een belangenstrijd met het kapittel van 

1 Classis XI (ms. 1629), 27. 
2 SANDERUS (17272), III, 187. 
3 Stadsarchief Mechelen, reg. Magistraat, Ordonnanties, III, nr. 1, fol. 30. 
4 Ibid., Correctieboek 1441-1570, fol.70v. 
5 Speculum Imperfectionis § 2, p. 119, reg. 9-11. 
« SANDERUS (17272), III, 187; VERSCHUEREN (1931), 350 n.4. 
7 CEYSSENS (1937), 401. 
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Sint Rombouts en de pastoors1. Het conflict laaide hoog op, totdat een 
stedelijke arbitragecommissie op 28 en 29 september 1448 een vergelijk 
wist te bewerken, waarvan de lange notariële acte2 door CEYSSENS abusie
velijk is gedateerd 15 oktober 14503. VAN DIJK nam dit zonder contrôle 
over, zodat hij tot verkeerde conclusies moest komen4. De acte noemt Van 
Kampen nog gardiaan en Brugman als derde, onmiddellijk gevolgd door 
de enige ex-Conventueel Nikolaas Roelands, over wie beneden meer, en 
nog zestien anderen. 

Inmiddels had het droge jaar 14485 geleid tot voedselschaarste in Vlaan
deren en Brabant. De Antwerpse en Mechelse Observanten moesten de 
actieradius van hun termijngangers wel vergroten; de overlapping der ter-
mijngebieden was voor alle partijen een bron van overlast en teleurstelling. 
Zo onverdraagzaam als de Observanten tegen de Conventuelen waren, 
zo inschikkelijk waren zij onderling: 4 december 1448 deed de Mechelse 
gardiaan met zijn convent in een open brief aan het kapittel van Onze Lieve 
Vrouw te Antwerpen plechtig afstand van de termijn in Antwerpen. Helaas 
ontbreekt in het origineel de naam van de schrijver6, VAN DIJK denkt op 
grond van de stijl aan Brugman7. In dat geval is Van Kampen in oktober 
of november overleden en opgevolgd door Brugman, wiens eerste bestuurs
daad dan was het ondubbelzinnig afbakenen der „invloedssferen" onder de 
Observanten ; zes jaar later ving zijn gardianaat te Sluis zeker daarmee aan8. 
Maar Brugman kan wederom de brief hebben opgesteld voor de misschien 
reeds zieke Van Kampen. Bij al deze onzekerheden staat dit vast: in de 
Mechelse zaken speelde hij een steeds belangrijker rol, die tussen september 
1448 en eind 1450 geleid heeft tot zijn benoeming tot gardiaan. 

Medio 1449 zei de reeds genoemde Nikolaas Roelands het Mechelse 
Observantenconvent vaarwel en ging met andere als burgers verklede Con
ventuelen de streek tussen Antwerpen en Mechelen met wapengeweld on
veilig maken. In juli drong men de kloosterkerk binnen en ranselde twee 
Observanten tot bloedens toe af. Hertog Philips beval de stad de rad
draaiers te arresteren9. Op 4 september volgde wederom 'n verordening 
van Philips : de stad moest voorkomen dat de Conventuelen onrust bleven 
veroorzaken, doordat zij de bulle van Eugenius IV (1 februari 1447 ten 
gunste der Observanten) vervalst noemden10. De Conventuelen hadden van 
Nikolaas V (gekozen 6 maart 1447) tevergeefs een tegemoetkomender 
houding verwacht. 

1 Nikolaas V stond bij bulle Scimus populos civitatum dd. 15 april 1448 aan de Obser
vanten toe, van iedereen biecht te horen en overal de Communie uit te reiken, behalve op 
Paasdag; ed. Bullarium Franciscanum, Nova Ser., I, nr. 1193, 606. 

1 Stadsarchief Mechelen, perkament 60 χ 60 cm, dicht opeen geschreven in klein 
schrift; samenvatting bij VAN DOREN Inventaire VI, 242-243. 

J CEYSSENS (1937), 397. 
4 VAN DUK (1948), IX. 
5 Keulse Kroniek (ms. 1488, ed. CARDAUNS Í876), 195. 
6 Antwerpen, Kathedr. Archief, Capsa 18, Dom. n.34, dd. 4 december 1448; ed. 

DIERCXSENS (1773·'), 321-323. 
7 VAN DUK (1948), X. 
" Ziep. 17. 
9 CEYSSENS (1937), 412-413 met minder waarschijnlijke conjectuur „1452". 

10 Ibid., 413^*14 met dezelfde conjectuur „1452". 
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Tenslotte liep het helemaal op bloedvergieten uit: in de nacht van 15 op 
16 december 1449 drongen opnieuw Conventuelen „hun" klooster binnen 
en er ontstond 'n complete vechtpartij met de inderhaast toegelopen Ob
servanten, die leidde tot ernstige verwondingen; de stad sloeg alarm en 
kwam gewapenderhand tussen beide1. Naarmate de tijd verstreek, ver
scherpten kennelijk ook de verhoudingen! Óf Brugman was op dat moment 
al gardiaan, óf hij zou spoedig daarna worden aangesteld om in deze totaal 
verziekte verhoudingen verbetering te brengen. De vlucht van Roelands, 
de bloedige botsingen, de voortdurende interventies van Hertog en stad 
èn de felle toon van het Speculum Imperfectionis wijzen alle in dezelfde 
richting: elke soepelheid was Brugman en zijn confraters in deze jaren 
vreemd. Hun „rigor excessivus" maakte op den duur meer vijanden dan 
vrienden. Dat zou zich later herhalen. 

De vechtpartij in de kloosterkerk kon Mechelen gemakkelijk te staan 
komen op 'n interdict. Al op 20 december togen de stadssecretarissen naar 
Hertog en Bisschop om de zaak toe te lichten2. Kort daarop ging een 
deputatie naar Kamerijk om de Bisschop te overreden; circa 14 januari 
1450 kregen de Mechelse Observanten van stadswege een beloning „om 
dat sy den Biscop onderwesen hadden, ende de cessie niet en was geleyd"3. 
Het moet hetzij de gardiaan, hetzij zijn succesvolste pleiter zijn geweest, 
misschien wel dezelfde persoon Jan Brugman, die kon praten als geen 
ander. Intussen had de Hertog op 31 december 1449 alle Observantencon
venten in de Keulse provincie nog eens uitdrukkelijk tegen geweldpleging 
in bescherming genomen4. 

Op het Goudse kapittel medio 1450 kreeg men uit een verslag over dit 
alles een indruk van de moeilijkheden, maar óók van Brugman's door
tastendheid. Op 15 oktober van dat jaar hakte Mechelen de knoop door en 
wees kerk en klooster definitief aan de Observanten toe, tot verontwaar
diging van Conventuelen en hun vrienden3. De veroordeling van Katheline 
Goblijns op 3 november6 moet zijn samengevallen met het Speculum 
Imperfectionis: „dicunt enim in tabernis" wijst op een bekend en actueel 
geval. Vermoedelijk heeft het tractaatje moeten dienen als prae-advies 
voor het Mechelse kapittel van 1451 ; er is een duidelijke verwantschap met 
het daar gezegde. 

Op 25 maart 1451 reisde een Mechelse stadsbode met brieven naar 
Brugman te Delft7. Uit niets blijkt, dat Brugman daar de Mechelse Jubi
leum-aflaat aan het prediken was; hij was toen nog niet de gevierde 
kanselredenaar, noch staat het vast dat hij toen al opzettelijke preekreizen 
ondernam. Tegen gewoonte zwijgt de stadsrekening over de inhoud der 
brieven : ging het misschien over het conflict met de Conventuelen? 

1 WITHOF(1930),50. 
2 Stadarchief Mechelen, stadsrek. 1449-1450. 
3 Ibid. 
4 CLARENTius (1929), 281-282 met foutieve datering 31 (!) nov. 
3 CEYSSENS (1937), 405^408. 
6 Ziep.l2noot4. 
7 Stadsarchief Mechelen, stadsrek. 1450-1451, foutief gedateerd „1450" door FRE-

DERICQ (1922), 101 en VAN DUK (1948), IX. 
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Brugman zelf had ook andere redenen voor zijn verblijf te Delft: hij lo
geerde er naar alle waarschijnlijkheid, om te Schiedam met dokter Willem 
Sonderdanck gegevens te verzamelen over het leven van Lidwina. Deze 
Schiedamse bezoeken en gesprekken staan vast1. Op 12 september leverde 
de magistraat hem een gewaarmerkt afschrift van een oude oorkonde; 
Brugman zegt zelf: nadat ik het origineel in handen had gehad2. Door nog 
te noemen oorzaken kwam zijn Lidwina-biografie pas in 1456 klaar. Anders 
dan Sonderdanck en hij hadden gedacht, waren de vijf tussenliggende jaren 
te druk bezet met andere zaken dan dat er nog veel van schrijven kon komen. 
Ook het positieve deel van het Speculum Imperfectionis is een torso ge
bleven. Brugman kon nog juist gebruik maken van de nieuwe Statuta 
Barcinonensia van juni 14513, maar al heel spoedig moet zijn aandacht zijn 
opgeëist door totaal andere dingen. 

Hoe werd hij ineens uit deze schrijfarbeid weggerukt? In het klooster 
waar hij gardiaan was, vergaderde omtrent juni 1451 het Provinciaal 
kapittel der Keulse Observanten. Men regelde van alles, o.a. herstel van 
tucht wanneer kloosterlingen wegliepen4. De Mechelse gebeurtenissen der 
afgelopen jaren deden hun invloed op de besluiten gelden, en Brugman, in 
woord en geschrift een bezield Observantiepropagandist èn gastheer van 
het kapittel, heeft door zijn welsprekendheid en goede verstandhouding 
met Van der Goes daartoe bijgedragen, waarschijnlijk ook door zijn grim
mige prae-advies Quod Observantia minatur ruinam alias Speculum Imper
fectionis. 

Zo kon er uit dit kapittel dan ook het voor hemzelf duidelijk onverwachte 
besluit voortkomen : hij bleef gardiaan te Mechelen, maar zou voortaan 
met zijn heldere betoogtrant en overredingstalent de andere Conventuelen-
kloosters gaan afreizen om die óók te „bekeren". Dit heeft al spoedig de 
inzet van zijn hele persoon geëist. Zo eindigden vier leerzame en roerige 
jaren ; een nog afwisselender tijd begon. 

b. 1451-(1454)-1456: Mechelen/Sluis, gardianaat en eerste reisperiode. 

In het voorgaande is Brugman telkens slechts terloops genoemd, maar 
hij is bij de lotgevallen der Mechelse Observanten fel persoonlijk betrokken 
geraakt, door positie en temperament. Zodoende moet zijn dominerende 
persoon steeds meer op de voorgrond zijn getreden, wat uitliep op zijn be
noeming tot „bekeerder". 

Zeer opmerkelijk is, dat overal waar Brugman ooit preekte, in de berich
ten alleen hij wordt genoemd, of hoogstens „Brugman met sinen gesellen". 
De anderen zullen toch niet de eersten de besten zijn geweest, maar nergens 
hebben zij een indruk kunnen maken als Brugman: de simpele woorden 
der tijdgenoten spreken in dit opzicht een onmiskenbaar duidelijke taal! 
Vanaf 1455 verbreidde zijn faam zich zeer snel. Hiervoor zijn tal van ge-

1 Vira Lijdwine, ed. DE MEIJER (1963), 7; POLMAN (1926), 232 betwijfelt dit ten onrechte. 
2 Vita Lijdwine, ed. DE MEIJER (1963), 11. 
3 Ziep.112-113. 
4 Classis X[(ms. 1629), 32. 
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gevens : het Kamper Dagboek laat uitkomen, dat Brugman vóór oktober 
1455 nog niet erg bekend was1, maar de elkaar snel opvolgende uitnodigin
gen in de IJsselvallei vanaf dat moment tonen, dat toen zijn ster snel rees. 
Ook het zwijgen van de stadsrekeningen vóór die tijd wijst op relatieve on
bekendheid. Die werd mede veroorzaakt doordat Brugman blijkbaar voor
al intern reformatiewerk deed en alleen incidenteel optrad voor het volk. 
Maar dan maakte hij ook meteen diepe indruk: te Groningen en bovenal 
in Friesland. Op slag was zijn naam gevestigd: na 1455 is „Broeder Brug
man" plotseling een begrip geworden, waarvan de Observantiebeweging 
later weer profijt zal trekken. Niemand kon in 1451 deze ontwikkeling 
voorzien. Zo bleef Brugman's schrijfarbeid onvoltooid liggen, want er was 
nu dringender werk. 

Het eerste bericht van tijdgenoten komt uit Groningen (1452)2. EMMIUS 
heeft de notitie echter zó opgesierd, dat bijna iedereen op een dwaalspoor 
is gekomen3. Zo heeft men wel gedacht, dat Brugman van voorname 
Groningse afkomst was, maar dat is bij onderzoek onhoudbaar gebleken. 
Verder meenden velen, dat hij jaren in die stad had gepreekt, met 1452 
slechts als hoogtepunt, ROYAARDS4 maakt het het bontst : van 1445 tot 1455! 
Het wordt tijd, deze door EMMIUS veroorzaakte misvattingen recht te zetten. 
Brugman heeft alleen in 1452, slechts gedurende enkele weken of maanden, 
te Groningen vertoefd: zijn bezoek gold allereerst de Conventuelen. Dezen 
zijn niet door hem tot de Observantie overgehaald, ook niet in 1469 door 
Hendrik Stuurman5, maar pas in 1502 gingen zij over: tot de Coletanen. 
En eerst in 1516 tot de Observanten6! 

Tussen zijn vergeefse reformatiepogingen door preekte Brugman ook 
voor het volk. Zijn woord sloeg in als een bom, getuige de tekst van de 
anders zo sobere kroniek7. Dat kan niet gekomen zijn van zijn rampen-
voorspellingen, want zoiets hoorde men vaker; wèl van zijn pakkende di
recte taal en onomwonden kritiek op de groten der stad. Dezepreekcampag-
ne valt tussen het schrijven van Speculum Imperfectionis* en Devotus Trac-
tatus9; in beide tractaten hanteert hij ook die taal, m.a.w. zó preekte Brug
man voor het volk en hij bracht dus zijn kritiek op de geestelijkheid niet 
alleen via latijnse tractaten (de „vakbladen") ter kennis van de deskundigen. 

Inmiddels werd te Mechelen de toestand weer kritiek: op 27 juli 1452 

1 Digestum Vetus (ms. 1454-1473), fol. XIX.: „Brugman quam alhier in Campen 
ende was een Observant van Sanct Franciscus orden". 

2 Rerum Groningensium Commentarli Breves (ms. 1589), 21-22; zie noot 7. 
3 EMMIUS (15991), 166. 
4 ROYAARDS II (1853), 360. 
5 VAN LEMEGO (ms. ± 1480, ed. FEITH 1887), 144-145. 
« POST (1957), II, 158,159. 
1 Rerum Groningensium enz., 21-22: „Anno 1452 monachus quidam Franciscanus 

nomine Frater Brugmannus severam vitam apud Groninganos agens, concionibus suis 
& vaticinij {sic) venturorum malorum quae post bello Saxonico omnia evenere, populum 
omnem vehementer conterruit. Causas calamitatum dixit esse, vitiosam vitam sacerdo-
tum, iniustitiam principum et magistratuum, coenobitarum avaritiam & curam rerum 
secularium, postremo subditorum in Ecclesia viventium peccata contra legem Dei". 

β Zie p. 12 en 14. 
• Zie p. 21. 
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signaleerde Hertog Philips, dat er nog steeds Conventuelen bij leken in
woonden1. 

Het Observantenkapittel te Delft medio 1453 behandelde een aanvrage 
van de Graaf van de Mark te Hamm, om in zijn residentie een nieuw 
klooster te stichten. Volgens POLIUS-BÜRVENICH werd Brugman erop afge
stuurd2 en organisatorisch was de zaak op 10 augustus rond3. Bij de in
bezitneming in 1455 was Brugman niet aanwezig4. Mechelse en Antwerpse 
Observanten bevolkten het en traden spoedig intransigent op tegen ver
meende afgoderij, waarmee zij terstond weer verzet bij velen opriepen5. 

POLius6 vertelt nog op WILMIUS' gezag (BÜRVENICH geeft later een nauw
keuriger ooggetuigebericht7), dat Brugman in 1453 te Kempen de lof ver
kondigde van Bemardinus van Siena, gecanoniseerd in 1450, en de grote 
franciscaanse heiligen in de kerk liet schilderen. Hijzelf zou knielend vóór 
hen zijn afgebeeld, maar zonder naam . . . 

Medio 1454 besloot het kapittel te Leiden Hendrik Негр te Mechelen 
gardiaan te maken8 en Brugman af te staan aan de Provincia Franciae, als 
gardiaan te Sluis en theologie-lector te Sint Omaars9, een geschikte com
binatie. Zijn vroegere studie en heldere ideeën omtrent de weg naar de ware 
Regelonderhouding maakten hem daarvoor de aangewezen man. In 1456 
was hij zeker lector te Sint Omaars en had daar kennelijk weer tijd voor het 
schrijven van tractaten. 

Als gardiaan van Sluis tekende hij op 23 en 27 november 1454 overeen
komsten met parochie en stad ter afbakening der wederzijdse rechten10; 
gezien de sierlijke taal van beide stukken is Brugman de opsteller, vermoe
delijk ook de initiatiefnemer geweest. In deze jaren bewees hij vaker zijn 
talentom de vrede te organiseren11. Helaas is dit alles wat wij over zijn ver
blijf te Sluis weten; zelfs van de contracten bezitten wij slechts nederlandse 
excerpten. Het moet een gemakkelijk klooster zijn geweest, dat hij zonder 
bezwaar langdurig kon verlaten voor reizen en colleges. 

Ditmaal zijn zijn reizen langer èn geruchtmakender en daardoor beter 
te volgen. Tot in 1456 zien wij hem trekken van Conventuelenklooster naar 
Conventuelenklooster: Bolsward, Kampen, Deventer, Middelburg en wie 
weet hoevele daartussen en daarna. Geen enkel kon hij echter „bekeren" 
tot de Observantie. De nu te bespreken grote reis van 1455-1456 toont ons 
de laatste poging om de Regelobservantie langs deze weg te verbreiden; 
tevens Brugman's eerste duidelijke ervaringen met enthousiaste burgerijen. 
Spoedig zou men moeten kiezen tussen reizen en doceren. 

Omstreeks juni 1455 moet het Provinciaal kapittel te Mechelen Brugman 

1 CEYSSENs(1937),409^tlO. 
2 POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 49-50. 
1 ROTH (1913), 77. 
* Overdrachtsakte ed. VON STEINEN IV (1760), 677-684. 
s KERKHÖRDE (ms. ± 1466, ed. HANSEN 1887), 131. 
« POUUS (ms. 1647), fol. 101r. 
7 pouus-BÜRVENicH (ms. 1650-1660), 337. 
8 SANDERUS (17273), III, 187. 
9 GOYENS (1938), 907. 

10 JANSSEN (1856), 16-21. 
11 Vgl. het bericht over zijn optreden in Friesland, p. 18. 

2 
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naar Bolsward hebben gestuurd om er het belangrijke studieklooster1 tot 
de Observantie over te halen. Lukte dit, dan was het een opmerkelijk „stra
tegisch" succes, maar ook hier bereikte Brugman niets. Intussen preekte hij 
ook voor het volk overal in Friesland2 en met succes; zijn gezellen blijven 
echter geheel op de achtergrond. 

Over Brugman's aandeel in het Bolswardse stadsrecht is veel geschreven; 
meestal is zijn invloed te groot voorgesteld3. Ook de duur van zijn bezoek 
is beperkt gebleven tot ten hoogste drie maanden: medio juni tot medio 
september 1455. Andere jaartallen moeten wij als ongegrond afwijzen. Er 
zijn echter nog meer problemen. 

De Godsvrede in het Gaasterland werd gesloten 15 augustus 1456, niet 
door Brugman, maar onder de indruk van Hertog Philips' troepenbewegin
gen op de Veluwe4. Inplaats van „vele jaren preken in Friesland als hoofd-
werkterrein" heeft Brugman in luttele weken en maanden een reputatie ge
vestigd waar anderen jaren over deden. 

Waar heeft zijn pakkend woord zoal geklonken? Uiteraard te Bolsward; 
daarnaast waarschijnlijk te Staveren5, een normaal stuk stadsmissionering 
dat later legendarisch verbonden werd met de plotselinge vrede in het 
Gaasterland in 14566. Misschien ook te Leeuwarden, omdat daar kort na 
1455 het eerste friese Observantenklooster werd gesticht7. Men kan even
wel niet alle Observantiesuccessen aan Brugman toeschrijven. Tenslotte 
misschien Sneek, welks stadsrecht aanvangt met een bede in zijn trant8 . 

Zeker is, dat Brugman uiterlijk eind september 1455 Friesland verliet, 
waarschijnlijk voorgoed. Van 28 september tot 14 oktober verbleven de 
(vier) Observanten te Zwolle9, maar niet in het Gregoriushuis10! Pas te 
Deventer zou Brugman de Fraters leren kennen en waarderen. Hoe het zij, 
voor het eerst valt te Zwolle na te gaan, hoe zijn naam zich verbreid heeft. 
Tweemaal aten de paters met stadsbestuur en raad op het Stadhuis. De 
eerste maal, met St. Michiels kermis, zaten mee aan „die van deventer, 
campen, dair mede weren die schuiten van vollenhoe, van zwolle" etc. ; be
gin oktober nogmaals de raden van Deventer en Kampen. Thuisgekomen 
vertelden deze heren van Brugman's originele preektrant. Toch waren zij 
wel wat gewend. Arnhem zou spoedig volgen; zo raakte Brugman geïn
troduceerd in de IJsselsteden, en werd zijn thuisreis tot een langere preek-
tournee dan de bedoeling geweest kan zijn. 

Het begin van zijn ommezwaai naar de Broeders ligt dus in september-

1 VAN DIJK (1952), 55-60. 
2 Sneker Kromekje (ms. 1476, ed. BRUCH 1952), 49; vgl. ook Jancko DOUWAMA (ms. 

± 1520, ed. 1849), 62-63. 
3 BV. VAN DEN HOMBERGH (1955), 69-76. 
4 CHASTELLAiN ed. KERVYN DE LETTENHOVEIII (1866), 158; vgl. ook de verdragstekst, 

ed. scHWARTZENBERo I (1768), 590-591. 
5 DOUWAMA (zie noot 2). 
6 Ibid.; vgl. ook Petrus VAN THABOR (ms. 1504-1530, ed. VISSER en AMERSFOORDT I, 

1824), 21. 
7 VERBEEK (1953), 16-17. 
8 SCHWARTZENBFRG I (1768), 569. 
9 Gemeente-archief Zwolle, stadsrek. 1455. 

10 Zie p. 20. 
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oktober 1455 te Zwolle, een stad zonder Conventuelen, zonder Observan
tenvestiging, zonder ontmoetingen met Dirk van Herxen of Thomas a 
Kempis, en waar Brugman, ondanks het gulle onthaal, niet meer is terug
geweest, zelfs niet in 1458, toen hij er een neef op school had. De contacten 
met Deventer zouden daarentegen steeds inniger worden. 

Kampen liet op 14 oktober 1455 de vier Observanten per wagen vanuit 
Zwolle overbrengen. De atmosfeer was er al maanden geladen, de Conven
tuelen waren hier bijzonder koppig. In juli en augustus was de onver
draagzame pater Jacob in groot conflict geraakt met de stad ; zij η verbanning 
had hij eigenmachtig opgeheven, zodat er een impasse was ontstaan1. 
Van Brugman verwachtte men nu meer succes, echter tevergeefs. 

Des te imponerender waren zijn preken voor Raad en volk. Elke dag 
preekte hij „een Notabel sermoen", eens vijf uur lang voor de Raad, en 
op 21 oktober op het kerkhof vanaf een katheder voor het volk2. De auteur 
van het Digestum Vetus vindt het allemaal ongewoon vermeldenswaard; 
toch kwamen zulke lange preken meer voor3, BIJNDOP4 zegt over de hele 
Minderbroedersaffaire en Brugman's bezoek niets. 

Op 22 oktober kwam er van Deventer een officiële preekinvitatie5. Eerst 
moest Brugman nog op 3 november naar Vollenhove, waar hij een week 
bleef6. Was hij de gast van de stad? Hij zal wel bij Tertianen hebben ge
logeerd; de Zwolse Rector Van Herxeh was toen geen „minister" meer 
over het mannenklooster Sint Janskamp7: hij was de laatste jaren geheel 
teruggekomen van zijn vroegere franciscaanse sympathieën. 

De kennismaking met de Deventer Fraters werd voor Brugman een ver
rassing. De stad bracht hem en zijn gezellen onder in het Heer Florenshuis ; 
na de preek op 22 november vergezelden niet minder dan drie schepenen 
hem daarheen8. Blijkbaar waren op dat moment de betrekkingen tussen 
stad en Fraters hartelijker dan later. Reeds op 21 november kreeg Brug
man het verzoek om ook in Arnhem te komen preken9. 

Te Deventer heeft hij intensief kennis gemaakt met de Moderne Devotie. 
De hartelijke Egbert ter Beek opende zijn ogen voor het vele goede bij de 
Broeders. Ontvankelijk van gemoed, nam Brugman snel hun ideeën over; 
ook hun methodiek fascineerde hem; vanaf dit moment prees hij in zijn 
werken de systematische „oefening" steeds meer aan. Zo werd zijn 
Devote Oefeninge later vooral bij de Devoten populair. Als MOLL hem dus 
vooral als Devote zag, weten wij nu, hoe en waar en wanneer hij zo gewor
den is. Dit is belangrijker dan dat ook hier weer de bekering der Conventu
elen op niets uitliep10. Brugman werd op slag de gevierde man bij de Fraters ; 

1 Digestum Vetus (ms. 1454-1473), fol. XVIII-XIX. 
2 Ibid., fol. XIXv, het bericht over 21 oktober in margine in het latijn. 
3 Bv. Geert Groóte: POST (19502), 19. 
4 BijNDOP(ms. ± 1480, ed. 1862). 
5 Gemeente-archief Deventer, Cameraarsrek. 1455. 
« Digestum Vetus (ms. 1454-1473), fol. XIXv. 
7 DE voECHT (ms. ± 1490, ed. SCHOENGEN 1908), 71. 
8 Gemeente-archief Deventer, Cameraarsrek. 1455. 
9 Gemeente-archief Arnhem, stadsrek. 1455-1456. 

10 SCHOENGEN (1927), 12; id. Monasticon Batavum I (1941), 54 met foutief jaartal 
„1452". 
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later werd zijn tweetal brieven druk gelezen, gecopieerd en meegenomen 
naar andere huizen1. Geen wonder: de ongeveinsde sympathie van de snel 
beroemd wordende Observant was voor de niet verwende Fraters een sen
satie. Veel te snel kwam op 26 november het afscheid ; Ter Beek ging mee 
aan boord van het schip naar Arnhem, vermoedelijk ook Petrus Horn 2 . 

Bij geruchte hoorde Van Herxen, dat Brugman Ter Beek had „meege
nomen"; gedachtig de desertie van Herp in 1450 bezwoer hij de Fraters te 
blijven wat zij waren3. Hij wist niet, hoezeer Brugman de Fraters zou gaan 
hoogachten en aanmoedigen! 

Arnhem heeft Brugman maar kort geherbergd, van 26 november tot 
uiterlijk 1 december 14554. De stad had noch Conventuelen, noch Fraters ; 
wij vermoeden dat de Observanten, juist als in 1453, „aten totten begynen" \ 

Toen Brugman Arnhem verliet op weg naar Nijmegen - over zijn gezellen 
wordt niet meer gerept - was „die ghemeyne heerstrait tusschen Nijmegen 
ende Arnhem die sere quait sij η ende mennich man groit gebreck bij hefft" 6 

weer eens herschapen in een ergerniswekkende modderpoel. De Arnhemse 
magistraat zond twee dienaren mee om zijn bagage te dragen7 ; bij thuiskomst 
werden zij extra beloond8. 

Intussen was Brugman te Nijmegen gearriveerd. Kwam hij op uitnodi
ging? In elk geval was het klooster buiten de stad toen al in aanbouw9; 
Brugman wist niet dat hij hier ook zou sterven. Maar eerst zou hij nog zijn 
grootste schrijf- en preekactiviteit ontplooien. Hij zal Nijmegen alleen 
hebben aangedaan op doorreis naar Sluis. Dáár en te Sint Omaars moet 
men hem al lang eerder hebben terugverwacht. 

Zijn volgende bezoek gold Middelburg: hij preekte er in 1456 „vóór de 
nieuwe haring"10, waarschijnlijk tussen 16februarien 12 mei11, SCHOENGEN 
vermoedt, dat hij ook hier tevergeefs geprobeerd heeft de Conventuelen te 
bekeren12; het is niet onmogelijk. 

Op het Goudse kapittel, 7-12 mei 145613, moeten de Observanten beslo
ten hebben, Brugman geheel vrij te maken voor de opleiding te Sint Omaars. 
De balans der bekeringsreizen was duidelijk negatief; daarentegen was de 

1 Bv. naar Emmerik, thans: Gymnasiumbibliothek, ms. A 5; fol. 1Γ-24Γ Epistola 
Maior (vgl. MOLL (1854) I, 189-217), fol.24r-36r latijns sermoen (vgl. p.23 noot 8). 

1 Gemeente-archief Òeventer, Cameraarsrek. 1455. 
3 DUMBAR (17191), 177-178. 
4 Gemeente-archief Arnhem, stadsrek. 1455-1456. 
5 Ibid., stadsrek. 1453-1454. 
* Memorie van Nijmegen aan Amold, ed. ALBERTS (1952), 30. 
7 N1. boeken, kleding en twee flessen wijn: Gemeente-archief Arnhem, stadsrek. 

1455-1456. 
8 Ibid. 
» Kerkwijding 27 juni 1456: Monasticon Batavum I (1941), 152. 

10 UNGER (1926), 342 nr.212v. 
11 Vgl. HiNTZEN (1918), 121, waar Philips' voorgenomen vertrek ten Kruistocht wordt 

beredeneerd tegen 15 februari. 
12 Monasticon Batavum I (1941), 146; dat er ook andere Observanten meekwamen, 

blijkt niet. 
, · , Ibid., 91. Het kapittel der Provincia Franciae te Duinkerke komt hiervoor, van

wege zijn late datum (aug. of sep. 1456) niet in aanmerking (Namur, Musée Archéologi
que, ms. 142, fol. 19r; ms. 166, fol. 177v). 
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weerklank van Brugman's preken bij de leken van dien aard, dat een ge
wijzigde aanpak wèl tot verbreiding van de Observantie zou kunnen leiden. 
Men kon hem dus beter voor dat doel gebruiken. 

c. 1456-1458: Sint Omaars, lectoraat en tweede schrijf periode. 

Over de twee volgende jaren kunnen wij kort zijn. Het lectoraat1 in de 
theologie kan Brugman niet veel moeite en tijd gekost hebben, maar wel 
moest hij in de buurt blijven. Eindelijk had hij nu ook tijd en rust om zijn 
verzamelde aantekeningen uit te werken tot de Lidwina-biografie waar 
Sonderdanck jr. hem nu al drie maal om had verzocht2. Deze enige Vita 
van Brugman's hand3 stamt duidelijk uit een echte schrijfperiode; dat 
1456-1458 zo'n periode vormde, leiden wij af uit het volgende. 

1. De voltooiing zelf van deze Vita Lijdwine in 1456 volgens de beide hand
schriften ervan4. Zij omvat circa 40000 woorden en moet allicht enige 
weken tot maanden arbeid gevergd hebben. Brugman arriveerde zeker 
niet vóór half januari 1456 te Sint Omaars en preekte kort daarop nog 
te Middelburg, ruim 150 km daar vandaan. De chronologie wordt aan-
vaarbaarder, wanneer hij verder geen reizen meer maakte. 

2. Betrouwbare berichten over zijn preekarbeid ontbreken geheel over volle 
twee jaren : voorjaar 1456 tot voorjaar 14585. Zijn juist voltooide reis van 
1455^1456 levert ons minstens 8 à 9 verblijf- en preekplaatsen in één 
jaar tijd. Van april 1458 tot juni 1463 kennen wij 36 plaatsen, gemiddeld 
7 per jaar, met als grootste gaping tussen twee berichten: 8£ maand6. 
Alle beweringen tussen voorjaar 1456 en april 1458 blijken ongegrond 
en klakkeloos van anderen overgenomen7. Kortom, deze 23 of 24 
maanden vormen een hiaat in de berichtenstroom, die zelf na juni 1463 
prompt ophoudt. 

3. Grote delen van de Devotus Tractatus moeten ook in deze tweede 
schrijfperiode geschreven zijn. Het tractaat is van na 1450, draagt dui
delijke herinneringen aan de eerste reisperiode (Friesland, de Fraters te 
Deventer) en de afzonderlijke stukken zijn in een klooster met een wei-
voorziene bibliotheek geschreven, waar men contacten had met de 
frans- èn nederlandstalige wereld. Latere jaren waren te onrustig; de 
eerste „helft" van het tractaat heeft ook een andere stijl dan de geschriften 
van na 14648. 

1 Vita Lijdwine, ed. DE MEUER (1963), 1,173. 
2 Ibid., 7. 
3 Ibid., VIII-XII. 
4 Ibid., 173. 
5 Bij verificatie bleek er niet één stand te houden: noch Hamm, noch Munster, noch 

Koblenz, noch Deventer, noch Gaasterland, zijn te bewijzen voor 1456 ; evenmin Hamm, 
Munster en Kampen voor 1457. 

« Zie p. 23-34, vooral 28. 
1 Bv. FiCKER (1851), 235 noot, overgenomen van коек (1801), 196 en deze van SCHA-

TEN II (17752), 481 ; VAN DIJK (1948), IX nam de beweringen over van SCHOENGEN (notities 
in Univ. Bibl. Nijmegen). 

' Zie de inleiding op de uitgave, p. 145-152. 
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Welke redenen Brugman's oversten ook gehad hebben om de steeds 
succesvollere volksprediker „uit de circulatie te nemen", in dejaren van 
verplichte honkvastheid heeft hij allerminst stilgezeten en zich geworpen 
op het „schriftelijk apostolaat" door Lidwina's lof te zingen en de tekorten 
in Lijdensdevotie fel te laken. 

Toch is men snel tot de bevinding gekomen, dat de Observantie beter ge
diend was met werk waarvoor hij zo geschikt was gebleken. De definitoren 
hebben de „fout" van 1456 weldra ingezien en Brugman de gelegenheid 
gegeven, zich geheel voor de Observantie in te zetten op zijn eigen onna
volgbare, terecht beroemd geworden wijze. 

d. 1458-( 1462)-1463: Warnsveld?, tweede reisperiode en Vicaris-provin-
cialaat. 

Over de ruim vijfjaren die nu volgden, moeten wij uitvoeriger zijn dan 
over alle andere episoden uit Brugman's leven. Nu kon hij zijn kwaliteiten 
als volksprediker geheel ontplooien; dankzij de eer die hem te beurt viel 
(wij kennen nu 36 bezoeken aan 22 verschillende plaatsen) zijn wij van deze 
periode verreweg het best op de hoogte. De bekende zegswijze „al kon je 
praten als Brugman" blijkt alleen te Amsterdam ontstaan te zijn; overal 
elders had hij wèl gemakkelijk succes: Bocholt 1458, Geldern 1459, 
Wesel 1460, Culemborg 1461 en waarschijnlijk nog veel vaker. Zo bouwde 
hij in vijfjaar tijd een onverwoestbare reputatie op in een gebied minstens 
zo groot als Nederland, binnen een lijn Haarlem-Kampen-Munster-
Hamm-Kempen-Lier-Den Haag1. Naar schatting kennen wij nu tussen 
i en i van het werkelijke aantal preekbezoeken in deze vijfjaar. Voorjaars-
en najaarstournees beginnen zich afte tekenen (vanuit Warnsveld?); nor
maal duurde een „groot" preekbezoek 12 tot 20 dagen2. Met onze kennis 
van zijn reizen stijgt onze bewondering voor zijn werklust en uithoudings
vermogen : ver over de 2000 km moet hij hebben afgelopen, zelden ging hij 
per kar of schip. Waarschuwingen ten spijt3 bleef Brugman ermee door
gaan, want hij kon het niet laten. 

Op 6 april 1458 vergaderde het Provinciaal kapittel der Keulse Obser
vanten te Haarlem4. Uiteraard heeft men besproken, hoe de Observantie 
efficiënter door te voeren, nu de Conventuelen overal onbekeerbaar waren 
gebleken. Men kon de sympathie en hulp der burgerijen voor nieuwe 
stichtingen een handje helpen door goede propagandisten in te zetten, zo
als de Antwerpse gardiaan Hendrik van Utrecht, aan wiens vurige Obser
vantieliefde niemand kon twijfelen5 ; evenmin als aan die van Jan Brugman, 

1 Uiteraard geldt deze begrenzing alleen het ons nu bekende gebied uit 1458-1463, 
waaraan o.a. zijn toe te voegen: Groningen (1452), Friesland (1455) en Zeeland (1456), 
waar men de steeds beroemder wordende predikant zeker niet vergeten was. 

2 Dit moeten wel „missies" zijn geweest, zoals de Minderbroeders ze altijd in parochies 
hebben gehouden; daarnaast zijn er „doorreis-bezoeken" van twee dagen. 

3 O.a. van DIONYSIL'S CARTUSIANUS, vgl. p. 25. 
4 Monasticon Batavum I (1941), 91. 
s Vgl. p. 27. 
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die door de Franse provincie weer werd teruggegeven aan zijn oorspron
kelijke Keulse, om daar reizend volksprediker en terreinbereider voor 
nieuwe vestigingen te worden. Blijkens wat volgde werd dit voortaan in
derdaad zijn taak. Bekeringen werden niet meer beproefd; wanneer later 
in de 15e en 16e eeuw de overheid tot reformatie der Conventuelen over
ging, was zij tevoren voldoende door de populaire Observanten bewerkt, 
ingepalmd en zelfs soms opgehitst1. 

Brugman ging meteen aan de slag. Eerst treffen wij hem te 's Gravenhage, 
waar hij voor de Tertiarissen een gedeeltelijk bewaard sermoen hield2. 
Lang duurde zijn bezoek zeker niet, want kort daarna werd het Oosten 
zijn hoofdterrein. Niets is er bekend van ingrijpen zijnerzijds in het strijd
gewoel in het Nedersticht, waar juist de vijandelijkheden tussen de Bour
gondiërs en Gijsbrecht van Brederode waren uitgebroken3. 

Nu begon Brugman's eerste voorjaarstournee: korte reizen vanuit 
Zutfen naar nabije steden. Op 1 en 2 mei 1458 preekte hij teZutfen4, op 
doorreis naar een onbekende stad; van 16 t/m 27 mei echter dagelijks voor 
het volk en op 16 mei voor de schepenen5. Van vergoeding van verblijfkos
ten blijkt niets: een der vele redenen om te denken dat „Galilaea" bij 
Warnsveld voortaan zijn domicilie was. Het lag goed centraal tussen drie 
riviergebieden met stedenrijke oevers en komt beter dan „Vallis Josaphat" 
bij Nijmegen in aanmerking voor thuisklooster, gezien de routes der ver
schillende voorjaars- en najaarstournees. 

Op zondag 25 juni was Brugman weer te Zutfen en preekte er t/m woens
dag 28 juni6. Direct daarop tot ongeveer 12 juli logeerde hij te Deventer 
bij zijn vrienden de Fraters, preekte er voor het volk7 en hield voor de 
leerlingen het bekende latijnse sermoen, waarin enkele autobiografische 
raadsels vóórkomen8. In dit sermoen zei hij o.a., dat hij - als dat kon -
zijn kanselarbeid zou willen ruilen voor het verdienstelijke opvoedingswerk 
der Fraters9. Later zou hij dit in een brief herhalen10. 

Op 13 juli 1458 (niet 1457!) begon Brugman te Kampen „vaste dechlix" 
te preken t/m 1 augustus, wederom 20 dagen11. Er is reden om te denken dat 
de „pest" hem heeft verjaagd. De onafgebroken droogte van april tot ok
tober12 leidde wel tot een goed wijnjaar en was voor mensen als Brugman 
ook overigens een prachtig reisseizoen, maar besmettelijke ziekten teister-

1 VAN DEN BORNE (1931), 160-161. 
2 VAN DIJK (1948), 147-148. 
3 JOHANNES A LEYDis Brederode, ed. ALBERTS enz. (1957), 61-62. 
4 Gemeente-archief Zutfen, Overrentmeestersrek. 1458-1459. 
5 Ibid. 
* Ibid. : „doe brugman hiir weder quam . . . " . 
1 Gemeente-archief Deventer, Cameraarsrek. 1458-1459, fol. 5Γ: 20 wijnschenkingen 

„soe voer ende пае". 
8 VAN DIJK (1948), 156-166, vooral reg. 405-407, 413-417; vgl. voor onze datering 

„1458" (i.p.v. „1460", zie reg. 470) p. 28. 
» Ibid., 158 reg. 83-93. 

1 0 MOLL (1854) I, 198-217. 
1 1 Digestum Vetus (ms. 1454^1473), fol. XXXF. 
1 2 MEYERUS (1561), fol. 326 v . 



24 

den de steden: zo Zwolle, waar de beroemde school van wijlen Jan Cele 
al in juni haar poorten moest sluiten1; Kampen volgde eind juli2. 

Daardoor moest Brugman wel zijn tournee afbreken. Hij vermeed Zwolle 3 

en liet ook Deventer liggen4. Op 15 augustus beklom hij weer de Zutfense 
kansel, en ook op 20 en 21 augustus, tijdens de Walburgkermis5. Waar
schijnlijk heeft hij bij die gelegenheid zich opgewonden over drankzucht, 
goklust en andere uitspattingen die op zulke dagen hoogtij vierden; hij 
voorspelde Zutfen dood en verderf, waarvan men na 1572 meende dat hij 
de ramp van dat jaar had bedoeld6. Sindsdien was hij ook hier „profeet". 

Begin september 1458 logeerde Brugman te Munster in het oudste duitse 
Fraterhuis „uppn Honekampe" bij Rector Bruno Dyrken van Wesel. Wij 
mogen aannemen, dat de stad hem had uitgenodigd7, WITTIUS verzekert, 
dat de Cistercienserinnen „to Sunt Ylien" door zijn sermoenen besloten 
de reformatie door te voeren en dit na de dood van de oude abdis inderdaad 
deden: in 14688. Dit was dus nu eens geen strovuur, maar het is het enige 
tastbare resultaat van Brugman's bezoek. Er is geen reden, de vurige Ob
servant tijdens de strijd in juni 1457 Brugman te noemen (zo SCHATEN9, 
DRIVER10, коек11, FiCKER12 enz.). Er waren vanuit Hamm méér onver
schrokken Observanten op pad! 

Misschien heeft Brugman St. Franciscus gevierd te Hamm, maar dit is 
niet meer na te gaan; wel is er juist een hiaat in onze berichten over de 
maand oktober 1458. 

Vanaf 11 t/m 23 november vinden wij hem, blijkbaar op de terugreis, te 
Bocholt, waar hij ondergebracht was bij de Augustinessen op de Schonen
berg13. De stad liet in de Aa „vyssche" vangen „dye men broder Johan 
Bruggeman sande dye wyle hye hyr was14". Voor de arme zusters bewerkte 
hij terloops vrijdom van belastingen; heeft hij de voorwaarde, dat zij haar 
Regel zuiver moesten onderhouden, misschien zelf voorgesteld15? Een 
voerman bracht Brugman op stadskosten over modderige wegen naar Issel-

1 Gemeente-archief Zwolle, stadsrek. 1458. 
I THOMAS A KEMPis Chronica Montis S. Agnetis, cap. 27 (Opera ed. POHL, VII (1922), 

442). 
3 Vgl. over zijn neefje dat daar op school was: VAN DDK (1948), 166 reg.413-417. 
4 Daar begon de pest ook in augustus: THERSTAPPEN (1901), 44; hoogtepunt begin 

oktober: HORN ed. DUMBAR I (17191), 122. 
5 Gemeente-archief Zutfen, Overrentmeestersrek. 1458-1459. 
6 WADDING VI (16481), 198. 
7 Stadtarchiv Münster, Kâmmereirechn. 1458-1459, ed. ALBERTS (1960), 66; onze 

datering is een interpolatie tussen het Schützenfest (traditioneel op 1 augustus) en Vasten
avond (6 februari 1459). 

8 wn-nus(ms. ± 1512, ed. 1778), 556. 
• SCHATEN (17752), 481. 

10 DRIVER (1799), 13. 
II коек (1801), 196. 
1 2 PICKER (1851), 235. 
" Stadtarchiv Bocholt, Stadtrechn. 1458-1459. 
1 4 Ibid. 
1 5 Ibid., Privilegien- und Statutenbuch (ms. 1481), fol. 34v, ed. NÜNNING (1747), 284-285 

(zeer slordig!). 
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burg1, vanwaar hij over de droge Heiestraat via Silvolde-Doetinchem2 

thuis kon komen. „Met Kermis en Kerstmis thuis" schijnt zijn streven te 
zijn geweest. 

Concrete resultaten van de reizen in 1458 zijn moeilijk aanwijsbaar: 
nergens hebben zich Observanten gevestigd of Conventuelen bekeerd, maar 
Brugman's faam groeide. 

In 1459 ging de voorjaarstournee naar het Zuiden : op zondag 4 maart en 
de dag daarop preekte Brugman op doortocht in het zeer recalcitrante 
Venlo, waar men toen juist bezig was met versterkingen tegen een verwacht 
beleg door Arnold3. Wellicht was Brugman op weg naar Roermond, waar 
juist van 11-22 maart en van 7-29 april belangrijke Gelderse onderhande
lingen werden gevoerd4. Het valt op, dat hij van maart tot juli steeds in de 
buurt van Arnold resp. de stedelij ke delegaties was, maar van contact tussen 
Arnold en Brugman blijkt niets5. 

Mocht het bovengenoemde bezoek aan Roermond juist blijken, dan zal 
toen de ontmoeting met DIONYSIUS CARTUSIANUS hebben plaatsgehad, 
waaraan deze herinnert in de Praefatio tot zijn werkje De Doctrina, samen
gesteld op verzoek van Brugman, wiens leven nu veel te druk was voor 
schrijven6. De waarschuwing van de Karthuizer, zich niet zo overmatig 
in te spannen bij het preken, sloeg Brugman in de wind : nog minstens vier 
jaar heeft hij doorgesjouwd voor de Observantie en de volkskatechese. 
Men merke intussen de verandering in lezerspubliek op: hij werd meer 
vo/foprediker. 

Het is verleidelijk te denken dat Brugman mèt de Wamsveldse gardiaan 
Olivier van der Goes op 12 april 1459 het Kapittel van Koblenz bijwoonde7; 
te Düren werd in dit jaar een Observantenklooster opgericht8. Eind april 
was hij weer op thuisreis. 

Toen hij begin mei 1459 enige tijd te Geldern preekte, was Hertog 
Arnold ook juist in die stad : is dit toeval9? Brugman wist er drost en stads
bestuur te bewegen tot een streng dobbelverbod10, maar het effect moet erg 
kortstondig zijn geweest. Toch verloor hij de moed niet; het volk verlangde 
immers zelf ook steeds weer „wat guedes te leren". De anonymus van de 
befaamde Koelhoff-kroniek van Keulen formuleert het zo: „mich dunkt: 
wer it sache dat in 10 jairen ghein predicait ind underwisung des volks ge
schiede - ich sagen van dem volk dat nu cristengelouven hait - men suide 
sien, dat dat volk gantz beestlich und uncristlich leven sulde, dat doch nu, 

1 Zie p. 24 noot 13. 
2 VAN DEN BERGH (1949J), 99, 170. 
3 Gemeente-archief Venlo, stadsrek. 1458-1459. 
4 Vgl. ALBERTS I (1950), 256. 
5 Wel is bekend, dat Arnold (als de meeste landsheren: JONGKEES (1942), 48) veel 

respect had voor het oordeel van priesters (mededeling Prof. dr W.J.Alberts). 
6 DIONYSIUS CARTUSIANUS Opera Omnia XXXIX (1910), 497-572. 
7 KULLMANN (1941), 1 ; de naam van de gardiaan in een oorkonde, Gemeente-archief 

Zutfen, reg.837 (Inv. nr. 1713a). 
• SCHLAGER (1904), 000. 
» Stadtarchiv Geldern, Stadtrechn. 1459-1460. 

10 Ibid., ¡Copiar (Inv. nr.B 1), fol. 76, ed. NIJHOFF VII (1850), 330 (zeer slordig!). 
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als men degelich prediget ind leiret, nauwe bi dem gelouven blivet"1. 
Geldern schonk Brugman „wyn ende lotter dranck ende vysschen"2. 

Met de lotterdrank (kruidenwijn) bewees men hem een eer die men ge
woonlijk reserveerde voor officiële vorstelijke bezoeken3. Ook hier maakte 
hij dus weer een geweldige indruk. In het najaar had de stad nog een drukke 
correspondentie met hem, toen hij weer dichtbij was. 

Na Geldern trok Brugman weer Noordwaarts; uiterlijk 30 mei 1459 
was hij (tegelijk met Arnold) te Arnhem. Meermalen betaalde de stad zijn 
verteringen, op 9 juni dineerde hij zelfs tegelijk met de Ridderschap en af
gevaardigden der kleine Veluwse steden. Omstreeks 12 juni vertrok hij met 
twee flessen wijn in onbekende richting, vermoedelijk Zutfen. Omstreeks 
24 à 28 juli was hij weer een paar dagen in Arnhem; direct de eerste dag 
werd hij in de kerk door een „gheeck" gestoord, maar stadsdienaren brach
ten de ordeverstoorder terstond op de St. Janspoort4. 

Na dit korte bezoek volgen er enige maanden dat wij Brugman niet op 
de voet kunnen volgen; pas midden oktober 1459 zien wij hem terug, 
te Sonsbeck in het Kleefse, waar hij een brief van Geldern kreeg over een 
ons onbekend onderwerp5. Hij is niet meer te Geldern teruggeweest, ook 
niet toen men hem eind oktober te Burik een tweede brief bracht6. Hertog 
Jan had daar een kasteel en was zelf op terugreis van Mantua naar Kleef op 
20 oktober te Wesel7 ; van enig verband met Brugman's verblijf blijkt niets. 
Wel moet diens antwoord aan Geldern wederom onbevredigend zijn ge
weest. 

Omstreeks 9 november arriveerde hij te Wesel en logeerde er ongeveer 
tien dagen bij de Karthuizers „up die Grave"8. Uit de beide wijntractaties 
(10 en 19 nov.) zou men afleiden, dat hij gezellen bij zich had: „viij quarten 
wijns" voor één persoon is al te onwaarschijnlijk. Maar men vermeldt hen 
niet eens! De stad betaalde de Karthuizers geen verblijfkosten ondanks de 
hoge broodprijzen van dat seizoen9, zij had hem dus waarschijnlijk niet 
uitgenodigd. Hier kreeg Brugman de laatste brief uit Geldern10. 

Na 19 november ging Brugman weer huiswaarts, de wegen werden 
slecht. De twee tournees in 1459 hadden niet tot kloosterstichtingen geleid, 
tenzij misschien Düren. Maar Brugman's faam verbreidde zich in Opper-
Gelder en Kleef, te Arnhem en Wesel. 

Van een najaarstournee 1460 ontbreekt elk spoor, maar de voorjaars
tournee toont ons Brugman in heel zijn merkwaardige, door tijdgenoten 
gemelde grootheid: het Lijden des Heren werd „opportune-importune" 

1 Koelhoff-kroniek(1499),fon5v. 
1 Zie noot 5. 
3 FEITH (1809), 227. 
4 Gemeente-archief Arnhem, stadsrek. 1459-1460; men merke op, dat MOLL (1854) I, 

212 noot 2, van VAN HASSELT (1818), 366 een dubbele fout overneemt (1455, Sabelspoort). 
s Stadtarchiv Geldern, Stadtrechn. 1459-1460. 
6 Zie noot 5. 
7 Stadtarchiv Wesel, Stadtrechn. 1459-1460. 
" Ibid. 
9 Stadtarchiv Duisburg, Stadtrechn. 1459-1460: „soe die rogge duyr wairt" (= na

jaar 1459). 
10 Zie noot 5. 
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gepreekt, apokalyptische visioenen deden de toehoorders ineenkrimpen en 
maakten hen willig tot elk soort boetedoening, HEYMERICK vond het 
slechts demagogie en volksmisleiding1, maar het volk hing aan Brugman's 
lippen, zodat hij zich van de kritiek van enkelingen weinig hoefde aan te 
trekken. 

Van half januari tot uiterlijk 2 februari 1460 logeerde Brugman weer te 
Wesel en preekte zeventien dagen lang; elke dag haalde en bracht een bur
gemeester hem. Op 30 januari richtte de stad een luisterrijk diner te zijner 
ere aan ten huize van schepen-rentmeester Johan Bogels. Tegen de 50 per
sonen zaten mee aan, een hele eer voor een bedelmonnik2! Brugman wist 
een absoluut dobbelverbod erdoor te krijgen: een of twee dagen later moest 
ieder zijn speelborden enz. inleveren ter verbranding op de markt3 . Men 
pakte de zaak dus grondiger aan dan te Geldern en in 1455 te Bolsward. 

Vergissen wij ons niet, dan preekte Brugman tijdens Vastenavond 
1460 te Kleef4. Zijn grote naam deed de mensen de winterkoude trotseren; 
als goede Rijnlanders waren zij trouwens in Carnavalsstemming. Tot er
gernis van de Hertog en HEYMERICK preekte Brugman op dinsdag 26 
februari echter (nogal ongelegen!) over de bittere Passie des Heren. Jammer 
van zo'n goede preek, zei de Hertog. Het is de vraag, of behalve hij en 
HEYMERICK, bereisde en kritische mensen, veel anderen zich aan de taktiek-
fout stootten. De Kleefse Statutenboeken melden niets over eventuele ver
ordeningen en de stadsrekeningen zijn verbrand. Zodoende hangt zelfs de 
datering enigszins in de lucht. 

In felle winterkoude5 reisde Brugman met enige confraters naar Kempen, 
waar zij verder de maand maart doorbrachten6 (bij de Tertiarissen van 
Sint Anna?). Respect genoot Brugman hier onmiskenbaar: POLIUS regi
streert vele Kempense verhalen over hem, niet alles een copie van elders7. 
Het was een lang verblijf, met vele suggestieve preken: alleen zó kon men 
op den duur gaan menen, dat hij „bij voorkeur"8 te Kempen verbleef, ja 
dat hij daar geboren was. De stadsrekeningen geven aan beide veronder
stellingen geen steun, wel betaalde men „umb godz will" zijn verblijf
kosten. 

Van één gezel te Kempen kennen wij de naam: Hendrik van Utrecht9 , 
die om zijn overdreven felheid tegen de saeculieren in augustus 1460 zou 
worden gesuspendeerd als Antwerps gardiaan10 . Maar op stadsbestuur, 

1 HEYMERICK (ms. 1487, ed. OEDIGER 1939), 191. 
2 Stadtarchiv Wesel, Stadtrechn. 1459-1460; een uitvoerige opgave der ingrediënten 

op fol. 32r-v. 
3 Ibid. Vgl. een identiek optreden van BERNARDINUS SENENSIS te Bologna in april 1424 

(THUREAU-DANGIN (18974), 85). 
4 Het bericht bij HEYMERICK (ms. 1487, ed. OEDIGER 1939), 222 past alleen goed bij de 

itineraria van Heymerick, Brugman en Hertog Johan in februari 1460 en februari 1463 ; 
POMPEN (1953), 347 meent echter, dat Heymerick Brugman nooit ontmoet heeft. 

5 Van 10 februari tot medio maart strenge vorst volgens vele berichten, o.a. DE KANTER 
(17952), 37. 

• Stadtarchiv Kempen, Stadtrechn. 1460. 
7 POLIUS (ms. 1647), fol. 100r-103v passim. 
8 Ibid., fol. 102r-v; eerder al: GELENIUS (1645), 754: „praesertim Kempis". 
9 Zie noot 6. 

10 VERSCHUEREN (1931), 352. 
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volk en zusters van Kempen maakte zijn ijver in de verste verte nietzo 'n 
indruk als die van Brugman. 

Tijdens de Goede Week en Pasen 1460 was Brugman wederom te Wesel en 
werd er t/m Paasdinsdag 15 april telkens ergens anders getracteerd: eerst 
ongenoemd (de Karthuizers?), dan bij de Dominicanen, tenslotte „Int 
frater hus" ' . Maar van bijzondere relaties tussen hem en de Weselse Fraters 
is niets te bespeuren. 

Brugman trok weer naar het Noorden; als POLIUS' eigenaardige bericht 
overeen incident in het Windesheimer klooster „Bielheim" bij Doetinchem2 

juist is, past het beter hier dan in 14613, want de terreur in de Achterhoek 
was in 1460 veel erger4, wat o.a. blijkt uit de Bocholtse stadsrekeningen. 
Het verhaal over de plotselinge bekering van een tyran latend voor wat het 
is, wijzen wij erop, dat dit het enige bericht over een bezoek bij Windes-
heimers is; maar de historiciteit staat niet vast. 

Op maandag 19 mei en Pinksterdag 1 juni preekte Brugman weer te 
Zutfen5. Volgens één handschrift hield hij voorts zijn bekende latijnse ser
moen te Deventer eind juni 14606. Chronologisch niet onmogelijk, is deze 
datering toch onwaarschijnlijk: alleen het Haagse hs. geeft in zijn circa 
1483 geschreven proloog deze datum. Sterker is, dat de Deventer stads
rekening van 1460 niets geeft over „volkspreken", maar wèl die van 14587. 
Ook heerste te Zwolle de pest niet in 1460, maar in juni 14588. 

Waar Brugman dan wèl na Pinksteren 1460 gebleven is, is volslagen on
bekend : er volgt een opvallend hiaat van 8^ maand, waarvoor wij geen ver
klaring weten. Inmiddels was het resultaat van zijn voorjaarstournee, dat 
zijn naam in het Kleefse en verderop in het Rijnland gedurig beroemder 
werd, zijn overredingstaktiek gedurfder. 

Zo goed als wij hem op vijf preektournees hebben kunnen volgen van 
april 1458 tot juni 1460, zo gebrekkig wordt de reconstructie van zijn reizen 
daarna. Met moeite herkennen wij een voorjaarstournee 1461 naar Holland 
en terug, met veel lacunes. Omtrent tweede helft februari was hij in Wijk 
bij Duurstede9 ; de buitengewoon zachte winter maakte het reizen al op een 
zeer vroeg tijdstip goed mogelijk10. Van enig contact met Bisschop David 
(toen juist afwezig11?) schijnt geen sprake te zijn geweest. 

1 Stadtarchiv Wesel, Stadtrechn. 1460-1461, fol. 18r, 19r. 
I POLIUS (ms. 1647), fol. 101v-102r. 
3 Dit jaartal zonder grond bij VAN DIJK (1948), IX, overgenomen van SCHLAGER (1904), 

170, eveneens ongegrond. 
* ALBERTS II (1956), 6. 
' Gemeente-archief Zutfen, Overrentmeestersrek. 1460-1461. 
6 VAN DUK (1948), 156-166; het explicit reg.469-471 ontbreekt evenals het incipit 

reg. 1-22 in ms. A 5 te Emmerik, Gymnasiumbibliothek. 
7 Vgl.p.23noot7. 
• Behalve het bericht bij THOMAS A KEMPIS Chronica Montis S.Agnetis, cap. 27 (Opera 

ed. POHL, VII (1922), 442), ook vele posten in de Zwolse stadsrek. 1458, echter geen 
enkele in die van 1460. 

» Gemeente-archief Culemborg, stadsrek. 1460-1461, fol. 9V (Inv. nr.210); ookfol.4v 

(Inv.nr.209). 
10 EASroN (1928), 204. 
II Rijksarchief Utrecht, Bissch. Arch., nr.373 Officiatorum, fol.67v (31 januari 1461): 

„in synre absencien" ; pas 4 mei is David zeker weer te Duurstede (fol. 65v, 730; ook niets 
te vinden in Inv. nrs. 4,202,275 en 277 op hetzelfde jaar. 

http://Inv.nr.209


29 

Tegen eind februari 1461 nodigdeCulemborgBrugmanuitvooreen preek
bezoek en kort daarop haalde een stadsbode het gezelschap Observanten 
uit Wijk op1. De paters logeerden bij de Tertiarissen van Mariëncroon, 
waar de stad in opdracht van Heer Gerrit II hun verblijfkosten betaalde2. 
Hadden hij en Brugman elkaar al begin juli 1459 te Zutfen ontmoet? In elk 
geval heeft Heer Gerrit grote bewondering voor Brugman opgevat; hoe
wel hijzelf na dit preekbezoek nog ettelijke reizen maakte vóór medio juni, 
was hij Brugman's „goede vermaningen" nog niet vergeten : diens sermoen 
over de ontheiliging van feestdagen indachtig (het oude thema), verplaatste 
hij de Jansmarkt van 24 naar 25 juni, tot grote ergernis van de Beusiche-
mers3. Uit de stadsrekeningen blijkt zonneklaar, dat in 1461 en 1463 deze 
verplaatsing wél voorviel, echter niet in 1464! 24 juni was toen een zondag 
en MOLL heeft PONTANUS' bericht over de correspondentie met Arnold met 
tezeer reformatorische ogen gelezen4. Het zegt wel wat, dat in maart 1461 
Brugman zijn stem verhief in de Barbarakerk en dat men in juni nog gehoor 
gaf aan zijn vermaningen. Over de gezellen wordt nergens meer gerept. 

Op Paaszondag 5 april 1461 preekte Brugman in de Grote St. Bavokerk te 
Haarlem5. Elf dagen later werd het interdictum ambulatorium over de 
stad gelegd, omdat er Amsterdammers gesignaleerd waren, wier stad in de 
ban was6. Aan het preekbezoek kwam zo een abrupt einde. Maar al vóór 
die tijd had een vrouw meermalen zijn preek verstoord met een uitroep die 
ongetwijfeld waarheid bevatte, maar volgens Brugman van de duivel 
kwam7. Merkwaardig, dat men (anders dan te Amhem) van deze ver
storing geen werk schijnt te hebben gemaakt; vrijwel tegelijkertijd werd 
iets dergelijks te Purmerend door Stadhouder en Raad zeer hoog opge
nomen en officieel uitgezocht8. Intussen verliezen wij Brugman vijftien 
weken uit het oog, tot 21 en 22 juli, toen hij te Arnhem preekte op doorreis 
naar een onbekend doel'. Dat is alles wat wij weten van de voorjaars-
toumee 1461 naar het Westen. 

Waarom verliet Brugman het Oosten? Op 17 maart 1461 namen de 
Tertiarissen uit het Haarlemse St. Claraklooster op initiatief van Willem 
Sonderdanck de ziekenverpleging en de Lidwinakapel te Schiedam over; 
de stad stond de zusters toe, naar believen erfenissen te aanvaarden, in 
strijd met Philips' ordonnantie van 1446 nopens bezittingen in de dode 
hand10. En op 10 juni maakte de pastoor de zusters vrijwel geheel onaf
hankelijk van de parochie11. Nu was Sonderdanck jr. een vriend van Brug-

1 Gemeente-archief Culemborg, stadsrek. 1460-1461, fol.9v (Inv. nr.210); ook fol.4v 

(Inv.nr.209). 
2 Ibid., fol . l l r (Inv. nr.210); ook fol.4v (Inv. nr.209). 
3 PONTANUS (1639), 523. 
4 MOLL (1854) I, 172; VOET VAN OUDHEUSDEN (1753), 104-105 laat uitkomen, dat de 

verplaatsing met één dag ook eerder kan zijn ondernomen. 
5 DE BOER (1957), 251. 
• Gemeente-archief Haarlem, Tresoriersrek. 1460-1461, fol. 31. 
7 MOLL (1854) 1,212. 
• JONGKEES (1942), 112. 
' Gemeente-archief Amhem, stadsrek. 1461-1462. 

10 (Anonymus) in : Bijdr. Bisdom Haarlem XVI (1891), 431-433 ; vgl. JONGKEES (1942), 
152. 

» VAN HEEL (1938), 379-383. 

http://Inv.nr.209
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man; deze was na half maart 1461 ten Westen van Culemborg;deHaarlemse 
Tertiarissen vielen onder de supervisie der Observanten1; Brugman was 
met Pasen vrij lang te Haarlem; pas 21-22 juli was hij weer te Arnhem. 
Zo wordt het waarschijnlijk, dat Lidwina's biograaf Schiedam heeft aan
gedaan, eind maart, half juni of beide. Maar het bewijs ontbreekt, 1461 
blijft een duister jaar. 

Na 22 juli is Brugman weer spoorloos, acht maanden lang. POMPEN be
weert ten onrechte, dat hij op 18 oktober 1461 door het Nijmeegse kapittel 
tot Vicaris-provinciaal werd gekozen2; betrouwbare bronnen leren anders. 

Het jaar 1462 bracht de bekroning van Brugman's zwoegen voor de 
Observantie: hij werd gekozen tot Vicaris-provinciaal; anderzijds het 
grote conflict met magistraat en klerus te Amsterdam, wat hem een spreek
woord èn een zeer slechte naam bezorgde. Tegen het einde van de lange 
strenge winter kwam hij te Leiden aan op 25 maart3; de stad eerde hem als 
beroemd prediker, nog niet als Vicaris-provinciaal. Hoelang hij bleef, blijkt 
niet; maar dat hij op 25 maart Maria's lof verkondigde, is wel zeker. Ook 
zal hij om gebed gevraagd hebben voor de zieke Hertog Philips": de 
Observanten hadden alle reden, hun beschermers in ere te houden, dat 
zou later blijken. Misschien was het Leidse bezoek onderdeel van een voor
jaarstournee 1462 naar Holland, maar werken was daar niet eenvoudig van
wege de voortdurende interdicten over de verschillende steden5. Amster
dam was doorlopend in de ban ; daarom is het wel wat gewaagd te beweren, 
dat Brugman er in juni 1462 het Observantenconvent stichtte6. 

Op zondag 30 mei was hij te Weert bij de consecratie van de kloosterkerk 
der Observanten. Nog dezelfde dag liet hij samen met de stichter, Graaf 
Jacob I van Hom, een notariële grondoverdrachtsacte opstellen; Brug
man getuigde namens de gardiaan7. Waarom niet de gardiaan zelf, waar
om getuigde Vicaris-provinciaal Van Liere niet persoonlijk, waarom die 
haast? Het lijkt of Brugman „even" naar Weert kwam overwippen: van
uit Mechelen? 

In de beroemde Lierse Ommedracht liepen elk jaar vele priesters mee; 
dankzij de traditionele tractatie na afloop kennen wij van hen ook de namen. 
Op 17 juni 1462 waren het o.a. „meester claus de dopper ende brugman"8. 
Dit sobere bericht leert, dat Brugman hetzij de Kanselier van Brabant ont
moet heeft, hetzij zijn zoon, de latere schrijver van het Florarium Tempo-
rum; de laatste zou dan al zeven jaar eerder priester zijn gewijd dan 
BOEREN meende'; maar in zijn lijvige wereldkroniek vertelt hij niets over 

1 Ziep. 29noot 11. 
2 POMPEN (1904), 116. 
3 Gemeente-archief Leiden, Bürgern, rek. 1461-1462, fol. 72. 
4 JONGKEES (1942), 266. 
5 Ibid., 176. 
6 Velen in het voetspoor van PONTANUS (1611), 268, die de woorden van het stadsproto

col over 1462 te praegnant vertaalt. 
η POMPEN (1904), 118-119,205-207. 
β Stadsarchief Lier, stadsrek. 1462 (eerste helft). 
9 BOEREN (1951), 88 meent: tussen 1458 en 1469, waarschijnlijk dichter bij 1469. 
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Brugman, hoewel hij wel persoonlijke belevenissen uit die jaren invlecht1. 
Ook is het niet duidelijk, waarom nu juist Brugman meeliep in de stoet; de 
Antwerpse stadssecretaris-in die jaren hette óók Meester Jan Brugmans2! 
Non liquet. 

Evenmin weten wij, waar „onze" Brugman de volgende vijftien (!) 
weken is gebleven. Dat was nog wel een belangrijke periode, want daarin 
viel omtrent juli-augustus 14623 het Provinciaal kapittel te Hamm, dat hem 
tot opvolger van Machiel van Liere koos als Vicaris-provinciaal voor de 
komende driejaar4. Brugman hoeft dit kapittel niet persoonlijk te hebben 
bijgewoond; als vrijgesteld prediker kan hij haast niet tegelijk ook nog 
ergens gardiaan zijn geweest. Maar wie was dat sedert 1459 bv. te Warns-
veld? 

Aanwezig of niet, Brugman werd met het bestuur over de Keulse Obser
vanten-provincie belast. Dat was geen lichte taak : de strijd met de Conven
tuelen was nog niet beslist, de 15 Observantenkloosters lagen ver uit elkaar, 
nieuwe moesten gesticht resp. geholpen worden, Clarissen en Tertiarissen 
moest hij visiteren. Dit alles vereiste administratief en organisatorisch 
talent om zelf snel te werken en trefzekere beslissingen te nemen; vooral 
ook om de juiste medewerkers te kiezen, zodat hij niet overal zelf heen 
hoefde te gaan. En verder moest er menigmaal tactvol worden gehandeld. 

Brugman's eerste bestuursdaad was zijn befaamde optreden te Amster
dam, uitvoerig besproken en om zijn demagogie terecht gehekeld door 
MOLL5. Diens oordeel onderschrijven wij nu nog. Waarom moest het zover 
komen? Brugman wist, dat Karel van Charoláis erg op de Observanten 
gesteld was en hen desnoods met de sterke arm zou steunen, wat uiteindelijk 
ook gebeurd is. Verder had hij het stadsvolk en enkele invloedrijke burgers 
mee, o.a. Hendrik Koenessen van der Schelling, zijn voornaamste finan
cier'. Overal elders was de magistraat even enthousiast over hem geweest 
als de afzonderlijke burgers, maar te Amsterdam liep dit helemaal mis. De 
hele geschiedenis met Cabote7 leek een doorgestoken kaart, waarschijnlijk 
terecht. Brugman speelde hoog spel en kende wel het volk, maar heeft zich 
in magistraat en klerus kennelijk misrekend. 

Terstond na zijn vertrek publiceerden zij een verslag van het gebeurde8. 
Uit dit hoogstwaarschijnlijk tendentieuze relaas maken wij op, dat de 
saeculiere klerus erg op de Observanten gebeten was; vooral op Brugman, 

1 Thans Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, ms. Florartum Temporum; de schrijver trekt 
naar eigen zeggen (fol. 310^ veel uit Werner ROLEVINCK'S kroniek. 

1 PAPEBROCH (ms. ±1710, ed. MERTENSenz. 1845), II, 45 (n.a.v. 1460), 49 (n.a.v. 1461), 
57 (n.a.v. 1462); PRIMS XIV (1937), 162 noemt hem (abusievelijk?) Secretaris van de 
Hertog van Brabant. 

3 Datering aldus, omdat Machiel van Liere nog Vicaris-provinciaal was op 12 juni 
1462: Gemeente-archief Leiden, Regest 729. 

4 Deze ambtstermijn was voorgeschreven door het Generaal Kapittel der Ultramon
taanse Observanten te Fontenay-le-Comte 1457: SLOOTS (1947), 105. 

5 MOLL (1854) 1,129-141. 
6 Monasticon Batavum I (1941), 23; VAN LENNEP (1962), 123. 
' Aldus in de oorkonden, thans Univ. Bibl. Leiden, Lett. ms. 8214; in de uitgaven van 

BRANDT (1671), LE LONG (1729) en KLUIT (1805) heet hij (waarom?) „Krabelijn". 
8 D.d. 20 oktober (magistraat) resp. 22 oktober 1462 (klerus). Zie noot 7. 
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die van zijn kant zou hebben gedreigd met een soort volksopstand. Hij 
zal wel linea recta naar Den Haag zijn gegaan voor verslag aan de Raad 
van Holland over de weerspannigheid der autoriteiten, maar men heeft 
hem daar beslist niet tot matiging aangespoord. De vestiging van een 
klooster was voor de Observanten hoofddoel in zichzelf geworden; nu 
werd het dus een prestigekwestie met de stad. Voorwaar een bedenkelijke 
start van Brugman's Provincialaat. 

In het licht van deze dramatische ontwikkeling is het slechts van secun
dair belang, of Brugman nog is doorgereisd naar Bergen op Zoom voor het 
aanvaarden van een nieuw klooster uit handen van Heer Jan van Glymen 
„metten Lippen"1 ; en of hij nóg verder ging om de wijding van het Ant
werpse kloosterkerkhof met zijn kruiswegstaties bij te wonen op 15 novem
ber 14622. Beide berichten zijn, o.a. bij gebrek aan stadsrekeningen, niet te 
verifiëren, maar hun bron Classis XI wit 1629 (die Brugman in dit verband 
niet noemt) beschikte over goede inlichtingen, vooral voor de Zuidneder-
landse kloosters. Chronologisch is zo'n bliksembezoek zeker niet uitge
sloten. 

Bij zijn terugkeer te Amsterdam op 22 november 1462 trof Brugman daar 
verscherpte verhoudingen aan3. Magistraat en klerus waren van mening, 
dat de Vicaris-provinciaal onverwijld had te vertrekken, maar Brugman 
weigerde botweg, want hij wist zich geruggesteund door volk, rijkere bur
gers èn de Bourgondische landsheer. Nu werd het een regelrechte prestige-
strijd, waarvan ons de détails ontgaan, maar uiteindelijk zegevierden 
Brugman en de Observanten, toen Karel de Stoute zelf ingreep. Het volk 
meende echter, dat Brugman alles door zijn „praten" gedaan had kunnen 
krijgen. Elders in de Lage Landen bestond niet de minste aanleiding voor 
zo'n zegswijze. 

In werkelijkheid moest er nog handig en doortastend gemanoeuvreerd 
worden, voor de Observanten veilig aan de Oude Zijds Achterburgwal zaten. 
Van een rustig Kerstfeest kwam dit jaar niet veel: tot 1 maart 1463 duurde 
het, vóór Karel persoonlijk de zaak definitief besliste met een „mande
ment"4. Tegen dit machtsvertoon was Amsterdam niet opgewassen. Men 
gaf wijselijk toe en ontdekte spoedig, dat het verzet overbodig was geweest. 
De Observanten kregen allengs zelfs bedenkelijk veel privileges5. 

Analyseren wij het gebeurde in 1462, dan bracht dit jaar de klimax van 
Brugman's faam als prediker, maar tegelijk ook de kiem van zijn licha
melijke ineenstorting. Voor een tamelijk zwak gestel als het zijne was de 
combinatie van bestuurder èn reizend prediker een onmogelijke opgave. 
Hij kon, om welke reden dan ook, het preken niet opgeven, maar zijn 
„rayon" werd nu ineens veel groter, zodat zijn reizen vermoeiender en 
langduriger werden : hij heeft zijn provincie inderdaad consciëntieus willen 
bereizen. Met deze dubbele taak heeft hij zich te veel ingespannen. 

1 Classis XI {jm. 1629), 43. 
2 Ibid., 32 zegt foutief, dat toen de kerk gewijd werd, dit was echter al in 1451 gebeurd 

(meded. Gemeente-archiv. Antwerpen). 
3 Stadsprotocol Amsterdam over 1462, in Handvesten van Amsterdam (1597), I, dl. 3. 
4 Cit. bij JONGKEES (1942), 257 noot 3. 
5 MOLL (1854)1, 139. 
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Is dus zijn verkiezing in 1462 een vergissing te noemen? In 1456 was 
Brugman te energiek en beweeglijk geweest om lang in een studieklooster 
te kunnen leven; na 2 jaar had men ingezien, dat men hem beter kon laten 
reizen en preken. Nu in 1462 was zijn unieke reputatie als kanselredenaar 
tezeer tot volle ontplooiing gekomen, dan dat men hem daarnaast nog had 
mogen belasten met extra vermoeiend werk dat hem niet lag. Men had deze 
man veel beter op zijn manier kunnen laten doorwerken; men heeft zich 
op zijn faam verkeken en te gering gedacht over de lichamelijke inspanning 
die een hardwerkende „gegrepene" als Brugman nu eenmaal móest op
brengen. Toen men (weer na 2 jaar) inzag dat de genomen beslissing fout 
was geweest, was het te laat. 

Vanaf 12 januari t/m 2 februari 1463 preekte Brugman alweer te Zutfen, 
met dagelijkse consumpties voor stadsrekening1. Het bericht leert ons, dat 
de grootste spanning om Amsterdam geweken was, al moest er op 1 maart 
nog een bevelschrift van Karel van Charoláis aan te pas komen. Verder 
leert het, dat Brugman tóch nog langdurige preekbezoeken bleef afleggen; 
Zutfen lag wel geen half uur lopen van „Galilaea", zijn onmiskenbaar 
domicilie in 1463, maar de combinatie van dit werk met bestuurszorgen 
zou spoedig te zwaar worden. 

Inmiddels waren de voorbereidingen voor een nieuw Observantenkloos-
ter buiten Emmerik, ondanks de vertraging door de Amsterdamse affaire, 
zover gevorderd, dat Deken Bitter van Zutfen, door Pius II als gevolmach
tigde aangewezen2, op 19 maart officieel toestemming kon geven3. Samen 
met Brugman ging hij op 24 maart ten huize van Heer Willem van Bergh de 
overdracht regelen. Het staat vast, dat dit inderdaad gebeurd is, met aan
sluitend de min of meer plechtige overdracht op het terrein zelf4 (twee km 
verder, nog net op Berghs gebied), omdat Bitter's briefje dd. 21 maart 
1463 aan Brugman over dit onderwerp terecht is gekomen in het Huisachief 
Bergh5. 

Toch moeten er nog moeilijkheden gerezen zijn, die een vlotte bouw in 
de weg stonden. Meestal konden de Observanten binnen eenjaar hun nieu
we convent betrekken. Maar te Emmerik trad weer stagnatie in; op 3 juni 
was er nog niets gedaan*. Toen werd de Vicaris-provinciaal in het najaar 
ziek7. Bouwopzichter Gruter, de Nijmeegse gardiaan, deed wat hij kon, 
maar mede door de zeer strenge winter 1463-14648 vlotte het werk slechts 
langzaam. Tot overmaat van ramp riep het Mechelse kapittel van mei 
1464 Gruter tot een andere taak, wat Heer Willem tot wanhoop bracht. 
Brugman heeft nog bij de Vicaris-generaal geïntervenieerd, waarschijnlijk 
tevergeefs9. 

1 Gemeente-archief Zutfen, Overrentmeestersrek. 1462-1463. 
2 Tekst van de bulle (augustus 1462) bü VAN SOEST (1909), 285-287; correcties daarop 

bij VAN VEEN (1926), 281. 
3 VAN DE VEN (1931), 196. 
4 VAN VEEN (1926), 282-283. 
' VAN DE VEN (1931), 196. 
« Ibid., 197. 
7 Zie even verderop en p. 34-35. 
• EASTON (1928), 83. 
» VAN DE VEN (1931), 198. 

3 
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Ondertussen diende zich weer een nieuwe zorg aan. Te Lemgo in Lippe 
wasin 1460 een Observantenconvent gesticht; de Conventuelen bepraatten 
echter de officiaal van Paderborn en de bouw ging niet door. Nog in 1460 
had Bisschop Jan II van Munsterdit verbod ongedaan gemaakt1. Jarenlang 
gebeurde er niets, maar nu in 1463 zetten de Observanten er vaart achter. 
poLius verzekert ons, dat de definitieve oprichting het werk van Brugman 
was2. Omdat Lemgo wel 200 km van „Galilaea" verwijderd lag, moeten 
wij dit zeer aannemelijke bezoek wel plaatsen in de loop van april 14633. 

Op 4 mei was Brugman weer te Zutfen voor een preekbezoek, tot en met 
9 mei4. Bestuurszaken en preekarbeid bleven elkaar blijkbaar afwisselen. 
Intussen gaf hij nog affiliatiebrieven uit ; een ervan, voor Ywan Keldermans, 
waard van „De Rode Leeuw", is bewaard gebleven en vormt vermoedelijk 
de enige autograaf van Brugman5. 

Toog hij na dit bezoek weer naar Mechelen? De komst van Brugman 
laat zich weer uitsluitend afleiden uit de schenkingen bij de Lierse Omme
gang op 9 en 12 juni 1463, wederom in gezelschap van Nicolaus Clopper6; 
opnieuw is verwisseling met de Antwerpse stadssecretaris Jan Brugmans 
mogelijk7. Anders is dit het laatste openbaar optreden geweest dat wij van 
Brugman kennen : korte tijd later werd hij (te Gorkum?) getroffen door een 
ziekte, wellicht een beroerte8, die hem op slag het verder reizen en werken 
voorgoed onmogelijk heeft gemaakt. 

Daarmee kwam er een abrupt einde aan de gevarieerde tweede reisperio
de. In later jaren zou Brugman de opgedane levenservaring verwerken in 
zijn geschriften. Deze „late werken"9 tonen duidelijk, dat zijn inzichten in 
en door de jaren 1458-1463 sterk geëvolueerd zijn: de vlijmscherpe aan
klager van lauwheid en onverschilligheid, tegelijk zwierig biograaf van 
vooral franciscaanse eruditie, was een gevoelige Devote geworden, zoals 
MOLL hem gekend en beschreven heeft. 

e. 1463-1464: Gorkum ?, ziekte en aftreden. 

Over de aard van Brugman's ziekte tasten wij in het duister, maar in een 
laat sermoen klaagt hij over zieke benen en voeten10. Zijn herstel is zo lang
zaam verlopen, dat allerlei dringende zaken niet vlot konden worden af-

1 POLIUS (ms. 1647), fol. 100r; SCHLAGER (1904), 115-116. 
2 Ibid. 
3 scHATEN II (17752), 491-492 bespreekt de aanvang van de bouw: na 28 maart, ter

wijl hij wijst op een schenkingsoorkonde gedateerd mei 1463. 
4 Gemeente-archief Zutfen, Overrentmeestersrek. 1463-1464. 
5 Ibid., Regest 877 (Inv. nr. 2553), gedateerd „1463" zonder dag; zeer slordige uitgave 

bij VAN HEEL (1940), 167. 
6 Stadsarchief Lier, stadsrek. 1463 (eerste helft). 
7 Volgens PAPEBROCH (ms. ± 1710, ed. MERTENS enz. 1845), II, 59 heette de secretaris 

in 1463 : mr. Jan Steep, maar er is geen datum van ambtsaanvaarding opgegeven. 
8 Vgl. beneden en p. 36 en 39. 
' N1. Devote Oefeninge, Ontboezemingen over het H.Lijden, liederen, brieven en wel

licht gebeden. 
10 VAN DIJK (1948), 2 reg.45-49; uit een ander sermoen, ed. GROOTENS (1948), 154 reg. 

196-198 leren wij, dat hij toen zittend moest preken. 
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gedaan: men denke aan het moeizaam vorderende Emmerikse convent. 
Tegen oktober riep Brugman te Gorkum een kapittel bijeen1, overeen
komstig cap. VIII der Statuten van Barcelona voorgezeten door een „Com-
missarius"2. Deze is op zondag 23 oktober 1463 teZutfen geweest3; hij was 
het ook ongetwijfeld, die wist te bewerken, dat te Bergen op Zoom de Obser
vanten op 12 mei 1464 hun klooster konden betrekken. Dit kon toch moei
lijk Brugman's werk zijn4. 

Het Gorkumse kapittel viel samen met een verblijf aldaar van Graaf 
Karel van Charoláis en zijn vrouw Isabella. Karel trok zich daar terug uit 
protest tegen de afstand der Sommesteden aan Frankrijk door zijn vader 
in oktober; pas eind november 1463 vertrokken de hoge gasten weer5. Van 
contact met Brugman is niets bekend. Er volgde een strenge winter, die 
ook de kloosterlingen in de Gorkumse Arkelstraat veel ongemak bezorgde, 
evenals de grote overstroming waarmee in februari de dooi inzette6. 

In het hoofdstuk over Brugman als Observant gaan wij dieper in op 
de ziekte, die hem in feite uitgeschakeld heeft. Hier stippen wij slechts aan, 
dat er tussen het vroegst mogelijke ogenblik waarop Brugman (te Gorkum?) 
bedlegerig werd, midden juni 1463, en zijn aftreden op 15 mei 1464 ter
nauwernood elf maanden lagen. In dit verband is ook het bezoek van de 
plaatsvervangend Vicaris-provinciaal aan Zutfen in oktober niet zonder 
betekenis: lag Brugman misschien in „Galilaea"? Maar waarom hield men 
dan kapittel te Gorkum? Of is de commissarius alleen Brugman's papieren 
komen ophalen? Die kon de Wamsveldse gardiaan wel meebrengen of op
sturen. 

Wat intussen wèl vaststaat, is dat Brugman na mei 1464 niet meer op de 
oude voet is opgetreden. Geen enkele stadsrekening noemt hem nog: een 
wel zéér opvallend verschil met 1458-1463! Het door alle lateren weer van 
MOLL overgeschreven bericht over zijn optreden te Culemborg is onjuist 
gedateerd7. Na het Mechelse kapittel was het leven van reizend volks
prediker voorgoed voorbij. Wel werkte Brugman de eerste zes jaar nog actief 
met de pen en preekte hij nog hier en daar in Tertiarissenkloosters, want 
stilzitten was zijn aard niet. Pas na 1470 zou het snel bergafwaarts met 
hem gaan. 

ƒ. 1464-1473: emeritaat en derde schrijf periode, dood te Nijmegen. 

In tegenstelling tot de voorafgaande jaren zijn Brugman's laatste jaren 
slecht bekend; sedert MOLL is onze kennis niet belangrijk meer toegeno-

1 Classis A7(ms. 1629), 43 ; Monasticon Batamm I (1941), 75 betitelt Brugman foutief 
als „voorzitter". 

2 HOWLETT (1882), 112. 
3 Gemeente-archief Zutfen, Overrentmeestersrek. 1463-1464; met „den minister 

vander observanten" kan moeilijk de Dominicanenprovinciaal bedoeld zijn: het kloos
ter werd pas in 1465 observant, zie WOLFS (1964), 154-180; evenmin Brugman zelf, die 
steeds met name genoemd werd, ook in januari en mei 1463. 

4 POLIUS (ms. 1647), fol. 100r schrijft het wel aan Brugman toe. 
5 KEMP (1656), 315; HINTZEN (1918), 163-165. 
6 EASTON (1928), 83. 
7 MOLL (1854) 1,173; vgl. p. 29. 
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men1. Wat wij vonden, bevestigt het door hem geschetste beeld verder: 
inderdaad nog vrij grote activiteit tot tegen 1470, vervolgens vrij snelle 
aftakeling te Nijmegen, tenslotte overlijden aldaar in de tweede helft van 
1473. Uit dit alles volgen tot besluit enige conclusies. 

De negen jaren emeritaat menen wij te moeten splitsen in twee episoden, 
ongeveer bij de jaarwisseling 1469-1470. Aan dit moment voorafgingen 
ruim 5 jaren van litteraire activiteit, met als hoofdwerk de Devote Oefe-
ninge1. Dat dit Jesusleven-in-overwegingen tussen 1464 en 1470 ontstond, 
baseren wij hierop: 

1. Na 1463/4 preekte Brugman niet meer in het openbaar; kennelijk wierp 
hij zich op het schriftelijk apostolaat, zoals hij zelf zegt3. Daarbij groei
den brieven al gauw aan tot tractaatjes. Dit moet dan ook wel de derde 
schrijfperiode heten. 

2. Vóór 1463/4 was zijn leven veel te onrustig voor zo'n homogene om
werking van HUBERTINUS' Arbor tot een tractaat van 40000 woorden. 
Alleen al het meevoeren van de kolossale foliant van de Arbor zou een 
aparte drager vereist hebben! 

3. De kwaal die Brugman in zijn drie brieven noemt, namelijk een onvaste 
hand4, kan ten tijde van het schrijven van de Devote Oefeninge nog 
niet hinderlijk zijn geweest; aangezien die kwaal vanaf 1470 snel erger 
werd, is dat jaar een terminus ante quem. 

4. De rustige toon maakt het erg onwaarschijnlijk, dat het werk vóór 1458 
ontstond5. 

Over de ontstaans/i/V/ der Devote Oefeninge is dus weinig onzekerheid, 
over de plaats wel. Is Brugman direct na 1464 wel te Nijmegen gaan wonen *? 
Vóór de uit „Vallis Josaphat" verzonden brieven van 1470-2 kennen wij 
alleen de franse brief aan de Gelderse Hertogin (21 mei 14691) uit een 
excerpt van PONTANUS7. Brugman was toen nog niet ziek en gehandicapt, 
iedere toespeling op de zeer lange en strenge winter (dec. 1468-13 apr. 1469) 
ontbreekt, uit de locaal-patriottische toon leren wij dat Brugman in 1468 
al te Nijmegen moet hebben gewoond. Maar hij was nog geen ernstig pa
tiënt en kan dus niet om redenen van ernstige ziekte naar Nijmegen zijn 
overgeplaatst. Het aannemelijkste is, dat het Provinciaal kapittel te Ant
werpen, medio 1467 e, dit besluit nam. Waar heeft hij dan evenwel dejaren 
1464-1467 doorgebracht? 

POLius levert hier een klein, zij het niet onverdacht aanknopingspunt. 
In de Descriptio van 1647 vertelt hij over Brugman's preekarbeid na 

1 MOLL (1854) II, 218-233. 
a MOLL (1854) II, 287^07; een heruitgave is nodig, vgl. VAN DUK (1948), XI. 
3 In een brief, ed. MOLL (1854) 1,199, 217. 
4 MOLL (1854) I, 217, 218; WYBRANDS (1885), 228. 
5 Nadere uitwerking van dit argument p. 93. 
0 Deze vraag is ook al gesteld door BRANDSMA (art. Gelderlander 2 juli 1938). 
7 PONTANUS (1639), 534-535. 
• C/a«ijAY(ms.l629), 45. 
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14641. Het merkwaardige is nu, dat in die perikoop vier duidelijke reminis
centies vóórkomen aan Brugman's tweede sermoen in het Gentse hs.2: hij 
noemt zich versleten na twaalf jaar preken; hij hekelt de overdreven aan
dacht der zusters voor hun kleding; hij noemt zichzelf de grootste zon
daar ondanks aller hoogachting; hij noemt zich nogmaals oud en niets
waardig, POLIUS moet dit sermoen dus ergens ingezien hebben, maar of het 
ook te Kempen gehouden is, blijkt niet. Toch zegt WILMIUS in zijn Chroni-
con van 1633: „Hoc tempore (1466) reverendus pater Johannes Brugman-
nus, regularis observantiae religiosus, Kempenae aliquoties haerens ibidem 
concionatus est"3. Dit vestigt de indruk, dat WILMIUS het jaartal 1466 heeft 
ontleend aan de sermoenenbundel in het Tertiarissenklooster St. Anna te 
Kempen, die POLIUS in 1632 ook heeft ingezien4. Beneden wijzen wij erop, 
dat er nog meer sporen van preekarbeid in de omgeving van Kempen te 
vinden zijn5. Hoe dan ook, met een langdurig verblijf elders dan te Nijme
gen (rector van St. Anna te Kempen?) moeten wij rekening houden, in 
afwachting van meer zekerheid. 

Een „devoot" milieu van rust en geestelijke toewijding als het Kempense 
klooster zou ook uitstekende omstandigheden scheppen voor het schrijven 
van de Devote Oefeninge op dringend verzoek van een religieuse aan wie 
Brugman niets mocht weigeren6. De keulstalige Goede-Vrijdagpreek7 

ademt dezelfde geest als de sermoenen uit de hss. van Gent8 en Kasterlee9; 
in het eerste Gentse sermoen spreekt een oude man, die ondanks zijn em-

1 POLIUS (ms. 1647), fol. 102v: „Aetate gravior, duodenni annorum curriculo continuis 
infirmitatibus exhaustas, Kempenses suos, quorum Apostolus fuerat, revisit, ut piis 
monitis oves a virtutum via dévias reduceret: Tum autem alteri saeculo vicinior, et 
mysticaTheologia totus exundans, apud sórores Conventus S. Annae laudatissimas iuxta 
earundem captum collationes declamavit; quamvis autem Theologus ingenii acumine 
doctrinaque Celebris existeret, maluit tarnen moraliter et spiritualiter disserere, quam 
coram saecularibus, uti hominibus animalibus sacras margaritas prodigere: si verticem 
comptius obvelassent, cultui corporis curiosius indulgissent, aut alias fragilitate humana 
circa observantias claustrales defecissent, sollicite monitis imbuit pientissimis. Praedixit 
prófugas extra domum damnandas, eas quae tum erant perseveraturae, salvandas etsi 
per ignem. De bonitate summa Dei confidens rigorem iustitiae nunquam exclusit. Etsi 
sanctus haberetur semet tarnen in postremis ut maximus peccator statuii." 

2 VAN DIJK (1948), 5-22 resp. reg. 18-20, 50-102, 362-367, 466-471. 
3 WILMIUS (ms.1633, ed. TERWELP 1901), V. 
4 POLIUS (ms. 1647), fol. 102v-103r. 
5 Zo staat bv. in een Seendgerechtsverordening uit 1512 van St. Gereon te Keulen een 

glosse van Brugman, van nergens elders bekend, maar geheel in de stijl van zijn verspreide 
exegesen in de sermoenen en de Dévolus Tractatus en waarschijnlijk ontleend aan een 
verloren preek in het Rijnland of te Keulen: „ad propositum etiam dixit Bruckmann 
super isto verbo tertii Regum 21 : Dixit Achab ad Naboth: dixit (lees: da) mihi vineam 
tuam et (lees : ut) faciam mihi inde ortum olerum (3. Reg. 21. 2), super quo dixit Bruck
mann sic glosando: Achab id est diabolus; dixit ad Nabaoth id est ad dominum deum; 
da mihi etc. ut et etiam petiit licentiam semel super Job et obtinuit, ut tribulet mundum, 
sic mme et cotidie tribulatur, ut dictum est. Sed adhuc restant alia quinqué et cum vide-
ritis hoc fieri, scitote quod prop« est regnum dei etc." (ed. KOENIGER (1910), 53). Vriende
lijk dank aan dr. M. P. van Buijtenen te Utrecht, die ons hierop attent maakte. 

« MOLL (1854) II, 288. 
7 Ed. VAN DIJK (1948), 150-156. 
8 Ibid., 1-88. 
9 Ed. GROOTENS (1948). 
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stige been- en voetklachten toch nog wel reist om te preken „alsoe lange 
als God ende mijn oversten willen"1. Dit sermoen vinden wij ook in een 
bundel uit „Nazareth" bij Geldern2; in een andere bundel uit dit klooster 
staat weer een kerstpreek3 die verwant is aan een sermoen in het hs. van 
Kasterlee4, dat door DE VREESE taalkundig in Z.O.-Limburg wordt geloca-
liseerd5. Tenslotte bevat een Bollandisten-hs. uit het Tertiarissenklooster 
St. Geerte te Krefeld-Bockum6 een reeds lang bekend sermoenfragment 
in het plaatselijk dialect7. Brugman moet toen te Nijmegen hebben thuis-
gehoord'. Door dit alles blijft de vraag open, of Brugman na 1464 werkelijk 
enige tijd in en rond Kempen preekte. Maar uiterlijk omtrent 1467 ging 
hij daar vandaan. 

Welke motieven had men voor Brugman's laatste overplaatsing, naar 
Nijmegen? „Vallis Josaphat" kon zich niet verheugen in de bijzondere 
welwillendheid of mildheid van stad en burgerij. Dat bleek o.a. bij het 
Provinciaal kapittel in 14619; en in 1473 liet men de geëvacueerde paters 
gewoon in de steek10! 

In dit convent sleet Brugman zijn laatste jaren, maar niet met nietsdoen. 
Zijn zeer uitvoerige brief („libellus potius") aan Hertogin Catharina was 
een slim stuk overredingskunst, o.a. door de keuze van voertaal: frans. 
Anderhalf à twee jaar later, in november 1470, was zijn gezondheid slechter, 
maar zijn bekende brief aan de Fraters te Deventer - ook een „libellus 
potius" - bewijst, hoe hij in deze jaren een geadresseerde in sierlijke woor
den wist te prijzen, ja te vleien. Wij weten nu van vier brieven vanuit Nij
megen in deze laatste jaren : twee uitvoerige van 1468/9 resp. november 
1470; en twee veel kortere aan Rectoren van Fraterhuizen in 1471/2. 

Wij menen echter ook, dat dáár en in dezelfde jaren Brugman's liederen 
ontstaan zijn11. Al vaker is erop gewezen, dat daarin een oud man aan het 
woord is, die met zelfverwijt zijn niet goed bestede leven overziet, juist zoals 
hij in zijn drie latijnse brieven doet. Dit geldt vooral voor Ie hebbe ghe-
iaecht12. Men heeft aan Brugman, meestal zonder enige grond, nog meer lie-

1 VAN DIJK (1948), 2 reg. 45-49. 
2 Preuss. Staatsbibl. Berlin, thans depot Tübingen; vgl. VAN DUK (1948), XVI. 
1 VAN DUK (1948), 89-94. 
4 Ibid., 94-95; vgl. GROOTENS (1948), 64. 
5 GROOTENS (1948), XV. 
6 Thans Bollandistenbibliotheek Brussel, ms. 678 (eind 15e - begin 16e eeuw), fol. 53 г -

54г. 
I Jongste ed. VAN DUK (1948), 145-146, niet naar het handschrift, maar naar vroegere 

uitgaven en met fouten, vgl. p. 90 noot 9. 
9 Ibid., 145 reg. 3^1. 
' De Observanten moesten te Arnhem om verblijfskostenvergoeding gaan bedelen : 

Gemeente-archief Arnhem, stadsrek. 1461-1462; Gouda in 1456 en Leiden in 1466 
waren in zulke gevallen guller, vgl. de resp. stadsrekeningen. 

1 0 Ziep.40. 
I I Vele malen gedrukt, o.a. VAN DUYSE III (1907), 2279-2282, 2405-2409; vgl. ook 

MOLL (1854) II, 205-217. 
1 1 MOLL (1854) II, 215. 
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deren toegeschreven1. Wij menen er nóg een te herkennen in het (in 1841 
gepubliceerde) This guet in Jhesus taverne te gaen, zeker geen kunstwerk 
maar wel zeer sterk verwant aan Brugman's sermoenen2. De beste lezing 
staat in een handschrift van 1495 uit het Nijmeegse Observantenklooster3. 
ACQUOY vindt het kortweg „heiligschennend"4, maar het is geheel in Brug
man's geest. 

MOLL gaf Brugman's beide brieven aan de Fraters te Deventer uit met 
enig commentaar. Die van 6 november 1470 is met 4000 woorden maar 
een klein werkje (vgl. de Romeinenbrief: ruim 6500), maar een goed speci
men van zijn schrijfkunst, veel voller met Bijbelcitaten en -reminiscenties 
dan MOLL aangaf5. In dit opzicht en door de uitvoerige betoogtrant levert 
de brief het bewijs, dat Brugman toen nog grotendeels „de oude" was. Dit 
zou echter spoedig veranderen. 

Wij bezitten namelijk nóg twee brieven, veel korter dan de genoemde en 
geschreven toen het Brugman veel slechter ging. Schrijven kon hij op dat 
moment zelf niet meer, hij dicteerde aan een confrater. Ook het spreken 
kostte hem al moeite : trieste aftakeling van een legendarisch spreker! Daar
door zijn de briefjes maar kort. Het aanbevelingsbriefje aan Jan van Cal
car, Rector te 's Hertogenbosch6, moet gedicteerd zijn omtrent de zomer 
van 1471 (of 1472), gelet op de andere korte brief. Hoewel zwaar gehandi
capt, kon de oude man niet nalaten, zijn verzoek wijdlopig in te leiden en 
zijn brief te doorspekken met Bijbelcitaten en zowaar een zinspeling op 
BERNARDUS of BONAVENTURA7; zelfs een spijtbetuiging over zijn vroegere 
afkeer van de Fraters ontbreekt niet. 

Op 14 september van een ongenoemd jaar - het moet 1471 of 1472 ge
weest zijn - dicteerde Brugman een troostbriefje aan zijn vriend Egbert ter 
Beek te Deventer8. Deze was nog steeds Rector van het Heer Florenshuis, 
maar wilde, gedesillusioneerd door tegenwerking van de zijde van stad en 
burgerij, aftreden. In zijn nood stortte hij zijn hart uit bij Brugman, maar 
deze kon hem nauwelijks meer troosten en opbeuren. Omdat Ter Beek uit-

1 O.a. Een blide moet in tegenspoet: VAN MIERLO II (1940), 200; vgl. MOLL (1854) II, 
198-201 ; verder Jesus spreci totter sielen: KERSTENS (1923), 13-15, vgl. MOLL (1854) Π, 
408-412; ook Ik wil mij gaan vertroosten: VAN WOENSEL KOOY (19111). 46-47, overgeno
men in Psalmen en Gezangen voor den Eeredienst der Hervormde Kerk (1938), 628, vgl. 
MAK (1957), fol.37 r- v; tenslotte Als Jezus: SIVIRSKY I (1959), 81-83 volledige tekst; 
PRICK VAN WELY (1952), 133 zegt meer algemeen, dat Brugman „vele" liederen heeft ge
dicht. 

2 ACQUOY (1887), 69-70; er is een 14e-eeuwse variant van bekend, vgl. MOLL (1854) II, 
166-168. 

3 Thans Koninkl. Bibl. Brussel, ms. 19550, fol.461v-462v. 
4 ACQUOY (1887), 69. 
5 Ed. MOLL (1854) 1,198-217. 
6 Ed. WYBRANDS (1885), 226-228. 
7 N1. de vergelijking van ziel en lichaam met de twee penningen der weduwe (Mk. 12:42 

en Lk. 21:2) in éd. WYBRANDS (1885), 228; vgl. BERNARDOS Sermo 22 de diversis, cap. 6 
(PL 183: 589) resp. BONAVENTURA Legenda Maior, IX, 3 (Opera ed. Quaracchi Vil i 
(1898), 530-531). 

8 MOLL (1854) I, 218-221. 
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eindelijk rond maart 1473 zijn Rectoraat tóch neerlegde1, volgt in dit ver
band daaruit, dat genoemd briefje - de laatste woorden die wij van Brug
man bezitten - wel in 1471 of 1472 geschreven moet zijn. Er blijkt uit, dat 
zijn ziekte zo plotseling erger was geworden, dat Ter Beek van de jongste 
verslechtering nog niet op de hoogte was. Dit doet denken aan een reeks 
steeds ernstiger beroertes. 

Zo brak dan het jaar 1473 aan, voor velen het begin van een nieuwe tijd2, 
maar voor Brugman het einde. Na de dood van Arnold op 23 februari kwam 
Karel de Stoute spoedig het hem beloofde Gelder opeisen; op 28 juni ver
schenen de Bourgondiërs voor Nijmegen3. Het beleg van drie weken 
bracht voor de Observanten extra overlast mee. VAN BERCHEN, zelf oogge
tuige, vertelt4 hoe de burgerij al in maart het Observantenklooster buiten 
de Hezelpoort om strategische redenen had afgebroken; de paters en broe
ders zochten mèt hun zieken een onderkomen binnen de muren. Zij kregen 
daar niet, zoals beloofd, een eigen klooster toegewezen, maar moesten zelfs 
later met eigen krachten het oude klooster herbouwen. Dat is zeker niet 
vóór 28 juni gebeurd. Toen de stad op 17 juli capituleerde, zaten de Ob
servanten dus nog binnen de muren. Natuurlijk hebben zij samen met de 
burgerij Karel om genade voor Nijmegen gesmeekt5, maar Brugman kon 
daar niet meer zijn welsprekende bijdrage aan leveren. Enige tijd na de 
overgave, en zeker vóór de Observanten weer op de oude plaats woonden*, 
stierf hij, niet dus in het ziekenverblijf van het eigen klooster, maar ergens 
in de stad. 

POLius verhaalt, dat Brugman had voorspeld dat zijn grafsteen drie 
dagen na zijn dood zou doorbreken, ten teken dat hij uit het vagevuur naar 
de hemel ging; ook dat de Kempenaren zijn overblijfselen heimelijk naar 
hun stad wilden overbrengen, maar te Nijmegen ontdekten dat het con
vent verwoest was en het gebeente verdwenen7. Aangezien het convent (in 
1487 binnen de stad verlegd) pas in 1592 gesloopt is8, kwamen de Kempe
naren dus wèl laat in actie; wederom een bewijs, dat de traditie van Kem
pen als geboorteplaats van Brugman niet ouder kan zijn dan de 17e eeuw: 
anders hadden de Kempenaren wel na de troebelen van 1566 of 1580 hun 
slag geslagen. 

Wij willen nog even stilstaan bij de datum van Brugman's overlijden. 
ARTURUS A MONASTERIO moge dan „ilia sua pontificia auctoritate"9 een 
sterfdag hebben verzonnen, hij heeft met 19 september in alle geval de 

1 Ter Beek was 24 september 1450 Rector geworden: DUMB AR I (1719'), 229, en trad 
af na 32£ jaar: ibid., 176; in elk geval na 5 december 1472: Kroniek Fraterhuis Emmerik, 
(ed. ALBERTS zal nog verschijnen), 17,18. 

2 Op 19 februari werd te Torun Nicolaus Copernicus geboren, het Hertogdom Gelder 
kreeg zijn eerste, ingrijpende, Bourgondische bezetting (vgl. ALBERTS 1954), enz. 

3 ALBERTS (1954), 57. 
4 VAN BERCHEN (ms. 1481, ed. DE MOOY 1950), 130. 
5 HARAEUS (1623), II, 438. 
6 Zie voor datering beneden. 
7 pouus (ms. 1647), fol. 103v. 
β KOLMAN (1952), 95. 
9 De sneer is van PAPEBROCH (1675), 268; hij schrijft echter ten onrechte de datum 

„19 oktober" aan ARTURUS toe, zie. p.41 noot 1. 
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plank niet vèr mis geslagen1. ANDREAS2 en de Antwerpse Provinciekroniek3, 
tot nu toe de oudste bronnen, geven slechts „1473". 

In de befaamde Rookloosterkataloog vinden wij deze mededeling: „Jo
hannes brugman . . . Obiit venerabilis iste pater novimagii anno domini 
1473 postquam illustrissimus dux burgundiae Carolus supradictam civi-
tatem in deditionem accepit"4. Wanneer is echter dit détail in de kataloog 
bijgeschreven? VAN MIERLO toonde aan, dat de eerste „laag" moet zijn ge-
copieerd van Geeraard ROELANTS' Catalogus librorum (1487), die biogra
fische bijschriften bevatte tot precies 15005; in het Rookloosterexemplaar 
is dit alles met dezelfde hand en inkt doorgeschreven6. Dus hebben wij hier 
een vermelding van plaats en tijd van Brugman's dood, geschreven tussen 
14 en 27 jaar na zijn dood, verreweg de oudste bron over dit gegeven. Sedert 
het laatste decennium der 15e eeuw geldt Brugman dus als te Nijmegen 
overleden tussen 17 juli en 31 december 1473. ARTURUS' datumkeuze lijkt 
daar meer op dan die van FRÉMAUT (juni)7 en MOLL (juli)8, maar de zaak 
definitief uitmaken is ook nu niet mogelijk. 

Evenmin is de vraag naar Brugman's directe doodsoorzaak te beant
woorden. De hete en droge zomer van 1473 heeft namelijk overal in West-
Europa geleid tot „pest", d.i. veelal dysenterie'; die zal in het belegerde 
Nijmegen ook hebben gewoed, maar of Brugman ook zo aan zijn eind ge
komen is, zal wellicht nooit meer vast te stellen zijn. Wel stierf hij in een 
vreemd huis, onder vreemde en strenge heerschappij, door jarenlange af
takeling langzaam uitgedoofd en misschien geveld door een der epidemieën. 

Tot slot trekken wij enige conclusies uit de aldus meer geverifieerde be
richten over Brugman's laatste negen levensjaren. Sommige leiden terstond 
tot nieuwe vragen, waarop het antwoord vooralsnog niet te geven is. 

1. Een emeritaat zuiver om gezondheidsredenen is niet erg waarschijnlijk, 
want ook na 1464 zien wij Brugman schrijven, dichten, pleiten en zelfs 
kleine preekreizen maken. Wat wij aan sermoenen bezitten, is vermoede
lijk vooral uit deze late tijd. 

2. Veel wijst erop, dat Brugman pas in 1470 echt is gaan sukkelen. Vraag: 
waar was hij vóór die tijd; en is zijn beenkwaal de enige reden tot aftre
den geweest? Wanneer zijn geest zo helder bleef tot 1470 als wij uit ser
moenen, tractaten en brieven aflezen, waarom moest hij dan in 1464 
hals over kop aftreden? Wel meer provinciaals waren slecht ter been 
zonder dat men dat als argument gebruikte. 

1 ARTURUS A MONASTERIO (16532) onder 19 september; de ed. 16381 noemt Brugman 
niet. 

2 ANDREAS (1623), 461. 
3 Ed. scHOUTENS (1906), 1,14. 
4 Thans Oesterreichische Nationalbibliothek Wenen, ms. Ser. η. 12.694, fol.204r. 
5 VAN MIERLO (1928), 287. 
4 Dit blijkt uit de fotocopie. 
7 FRÉMAUT VI (1703), 6-10, opschrift „Leven van den Sal. P.Joannes Brugman, 1. 

Junij"; nog overgenomen door VERSCHUEREN (1937), 1967: „mort à Nimègue au mois 
de juin de 1473". 

8 MOLL (1854) II, 232-233 suggereert zelf een sterfdag tijdens het beleg. 
* Vele berichten, o.a. BIJNDOP (ms. 1481, ed. 1862), 20; uitvoeriger TRECPOEL(ms. 1507, 

ed. HABETS 1870), 38, 43-44. 
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3. Steeds meer gehandicapt hoe dan ook, heeft hij zich in toenemende mate 
geworpen op het geschreven woord ; verder bezitten wij enige late kloos-
tersermoenen ; daarvandaan dat wij tot voor betrekkelijk kort het best 
zijn late opvattingen kenden. De verwarring over de drie Lidwina-
levens heeft daarnaast MOLL1, ROMEIN2 e.a. duidelijk parten gespeeld. 

4. Brieven en Devote Oefeninge tonen ons Brugman als vooral een neder-
landse Devote, MOLL kón Brugman moeilijk anders zien dan zo, omdat 
de Moderne Devoten op Brugman's geschriften veel zuiniger waren ge
weest dan zijn Ordebroeders. De observante Brugman, ook jonger van 
jaren, is aan MOLL eigenlijk onbekend gebleven. Vraag: hoe kon Brug
man na 1455 zo snel evolueren naar de Devoten toe; was het zijn aard? 

5. Brugman had ontdekt dat er een enorm potentieel aan religieuze bezie
ling braak lag bij het gewone volk. Na zijn emeritaat heeft hij zijn werk 
schriftelijk voortgezet en ging dus steeds meer nederlands schrijven, 
ook trouwens voor zusters. Men kan zelfs de liederen als zulke arbeid 
zien; zij hebben duidelijk succes geboekt. 

6. De herinnering aan Brugman's geschriften was bij zijn eigen Orde in de 
17e eeuw vrijwel verloren gegaan: niets wist men van de brieven en lie
deren, niets van de voor Minderbroeders geschreven Devotus Tractatus3; 
wèl onthield men zijn vrede-arbeid en de dubieuze rampenvoorspelingen 
(bv. zeer uitdrukkelijk bij WADDING4). De Devotus Tractatus vond 
uiterlijk in 1487 een plaatsje te Gaesdonk, waar hij zorgvuldig op per
kament i s overgeschreven ; en teEinsiedeln is het tractaat tot in de late 17e 
eeuw nog gelezen5.Kennelijk is Brugman's werk in eigen kring weinig 
intrek geweest, behalve zijn Speculum Imperfectionis6. Vraag: verklaart 
dit mede zijn spiritualiteitsverschuiving naar de Moderne Devoten toe? 
Dáár trof hij een willig oor en vlijtige copiïsten. 

7. Zijn Ordebroeders hebben hem in zijn laatste levensjaren en na zijn dood 
wel wat miskend. Zij prezen zijn bijzondere gaven, zij signaleerden pro
fetieën op zijn naam, zij zorgden dat zijn schedel bijna echte heiligen
verering deelachtig werd, zij noemden hem „vir utique sanctus", 
ARTURUS nam hem op onder de „Beati", WADDING noemde hem een 
pionier. Maar zijn werk gaven zij weg en vergaten het, aan uitgeven dacht 
eeuwenlang niemand. 

Waarom? Hebben anderen zoveel beter dan Brugman de algemeen-
christelijke of specifiek-franciscaanse idealen onder woorden gebracht? 
Of is Brugman's spiritualiteit juist dóór haar verwantschap met de Moderne 
Devotie zo snel uit de tijd geraakt? Hoe het zij, in plaats van elkaar af te 
schrijven en ook MOLL weer kritiekloos te copiëren, is het beter Brugman's 
eigen woorden weer toegankelijk te maken. 

1 MOLL (1854) II, 131-142, vooral 137. 
1 ROMEIN (1932), 169-172. 
3 poLius (ms. 1647), fol. 103r noemt ze niet onder Brugman's werken ; WADDING (1650), 

194 evenmin. 
4 WADDINO VI (1648), 198 n.a.v. de verwoesting van Zutfen ; zie ook p. 24, 47-48. 
5 Volgens de Rookloosterkataloog was het tractaat in 1487 al te Gaesdonk, zie p. 41 ; 

17e-eeuwse aantekeningen in margine in ms.G, p. 140, zie p. 172 nootd. 
6 Zie inleiding op hereditie, p. 109,115-116. 



HOOFDSTUK II 

De beweerde „profetengave" van Brugman 

De indruk die Brugman op zijn tijdgenoten moet hebben gemaakt, is 
zonder twijfel groot geweest; dat wordt door de nog steeds gebruikte zegs
wijze even duidelijk bewezen als door de getuigenissen uit de 15e eeuw1. 
Wanneer wij zijn activiteiten analyseren en proberen langs die weg de oor
zaken van zijn uitzonderlijke populariteit te vinden, ontdekken wij, dat de 
Minderbroeders hem vooral zijn blijven eren als pionier der Observantie in 
onze streken (daarvandaan hun belangstelling en zorg voor het Speculum 
Imperfectionis1), bepaalde kloosters als geestelijk schrijver (vooralTertiaris
sen, Windesheimers en Broeders van het Gemene Leven3), en het lekenvolk 
als machtig prediker4. Bij deze laatste, meest in het oog lopende werkzaam
heid zou nu ook sprake zijn geweest van toekomstvoorspellingen, zó 
exact naar later telkens weer bleek, dat men hem volgens EMMIUS is gaan 
houden voor een „profeet" (vates), dus eigenlijk een waarzegger of helder
ziende5. Wat van deze reputatie te denken? 

Het betreft hier een erg ondoorzichtige materie. Talloos velen hebben 
over deze zogenaamde profetengave zonder enige kritiek geschreven, 
meestal copieerde men zonder meer de oudere schrijvers, soms zelfs letter
lijk, al dan niet met bronvermelding. Het heeft geen zin, al deze weinig oor
spronkelijke getuigenissen hier aan te halen. Meestal zijn zij wel te groe
peren, een enkele keer is de oude bron ervan duidelijk te onderscheiden*. 
Interessant wordt het pas, wanneer een bepaalde overlevering zich eeuwen
lang handhaaft, en - minstens even belangrijk - wanneer zij blijkt terug te 
gaan tot Brugman's eigen tijd. In het eerste geval wordt de vraag actueel: 
hoe dit naïeve geloof zo lang heeft kunnen standhouden; in het tweede de 
vraag : hoe deze reputatie kon ontstaan. In beide gevallen gaat het ons meer 
om de naam die Brugman verworven heeft, dus om de soort en intensiteit 
van de indruk die hij op zijn tijdgenoten heeft gemaakt. De vraag, of hij 
werkelijk over paragnostische vermogens heeft beschikt, kan hier niet be
antwoord worden. Wel zijn wij van mening, dat het geval van Brugman de 

1 Vgl. p. 18-21, 22-34. 
2 Men noemde hem „ardentissimus paupertatis amator": WADDING VI, (1648), 198, 

en „paupertatis et observantiae Regularis zelator insignis": POLIUS-BÜRVENICH (ms. 
1650-1660), 69. 

3 Naar het schijnt vooral: St. Anna te Kempen (Tertiarissen): vgl. POLIUS (ms. 1647), 
fol.l02v-103r; Gaesdonkbij Goch (Windesheimers); Heer Florenshuis te Deventer en 
Hortus Luminum te Hildesheim alsmede het Fraterhuis te Emmerik (Broeders van het 
Gemene Leven). 

4 O.a. Digestum Vetus (Kampen), Rerum Groningensium Commentarii Breves (Gro
ningen), Jancko DOuwAMA (Friesland), talrijke stadsrekeningen. 

5 EMMIUS (15991), 166 dezelfde tekst als (16162), 374. 
6 Zo bv. de tekstfiliatie POLIUS (ms. 1647) ->· POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660) ->• 

FRÉMAUT (1703) ->• NIELEN (1901) -y SCHLAGER (1902); zo ook SLicHTENHORST (ms. 
± 1656) -»- SCHRASSERT (17301). 
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aandacht van parapsychologen verdient en dat ook de historie daarvan 
zou kunnen profiteren. 

Nu ontbreken ons ten enen male betrouwbare archivalia uit dejaren vóór 
de vervulling der „profetieën". Wat wij in handen hebben, zijn allemaal 
„vaticinia post eventum"1. Dit wil nog niet zeggen, dat Brugman beslist 
geen voorspellingen gedaan heeft, maar de mogelijkheid om deze zelfs 
maar enigszins te verifiëren is helaas afwezig. Hoogstens kunnen wij vast
stellen, dat bepaalde berichten over uitgekomen voorspellingen afkomstig 
zijn uit handschriften, veel ouder dan de vervulling van soortgelijke voor
spellingen elders2. Het is dus niet uitgesloten, dat voortgezet archief-onder
zoek nóg oudere getuigenissen aan het licht zal brengen. De vondsten in de 
19e en 20e eeuw (waarover verderop meer3) wettigen in deze een bescheiden 
hoop. 

Er bestaan evenwel over zovele personen in de historie dergelijke ver
halen van vermogens tot het voorspellen van de toekomst, vooral bij die
genen voor wie het volk grote verering koesterde4, en dat in alle tijden waar
over wij enigszins volledig zijn ingelicht5, dat grote argwaan wel op zijn 
plaats is. In veel gevallen zal het immers meer gaan om een uiting van de 
volksbehoefte om bewonderde mannen en vrouwen nóg meer op een voet
stuk te plaatsen en er dan „Godsgezanten" van te maken. Voor ons is dan 
toch van belang, dat het volk zulk een grote bewondering is gaan koesteren 
voor mannen als Geert Groóte* en Brugman, die duidelijk elke aanleg 
voor echte mystieke schouwing misten en deze dus ook moeilijk in hun 
preken kunnen hebben verwerkt. Dat de massa hun de gave van voorspel
ling toeschreef, is dan ook meer een symptoom van bewondering bij die 
massa, welke bewondering in de loop der tijden steeds min of meer dezelfde 
uitingsvormen moet hebben gekend. Met andere woorden : het verschijnsel 
leert ons hoogstens iets over de dweepzucht van het volk van de 15e eeuw, 
maar de figuur van Brugman leren wij er zo niet beter door kennen. 

Nog twee moeilijkheden bij het zoeken naar zekerheid willen wij kort 
noemen: weliswaar zijn parapsychologische verschijnselen in onze eeuw 
serieus object van studie geworden, maar deze wetenschap is nog erg jong 
en haar methodiek verkeert nog grotendeels in een beginfase, zodat er nog 
niet veel echt verklaard is7. En tenslotte zijn de berichten over Brugman's 
„voorspellingen" niet alleen jonger dan de „vervulling", maar tevens ge
noteerd door mensen wie het in dit opzicht totaal aan onderscheidings
vermogen heeft ontbroken. Lichtgelovigheid en sensatiezucht speelden 
daarbij eeuwenlang een overheersende rol, soms zelfs regelrecht bedrog. 

Tengevolge van dit alles is er dus omtrent Brugman's beweerde profeten-

1 Meer bijzonderheden p. 46-47. 
2 Bv. berichten over voorspellingen in Friesland in een ms. van 1464/76 (zie p. 52 

noot 1); idem Groningen: „vervuld" circa 1500/04, bericht uiterlijk 1512 (zie p.45 
noot 3), enz. 

3 Ziep.47en52noot3. 
4 Vgl. MOLL (1854) II, 237. 
5 TENHAEFFOgS?), 10. 
6 POST(19502)>34. 
7 MURPHY (1961, vert. 1963), 11-16, 332, 338-339. 
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gave niet veel concreets aan te wijzen, althans voorzover het de bedoeling is, 
vast te stellen of hij inderdaad over de aan hem toegeschreven bijzondere 
geestvermogens heeft beschikt. Iets anders wordt het, wanneer wij nagaan, 
hoe de publieke opinie hem heeft gezien in en na zijn tijd, en waarom zo. 
Daarop is al eens eerder de aandacht gevestigd1; hier zullen wij ons be
perken tot de zogenaamde profetengave. 

Het blijkt dan, dat er in het verleden achtereenvolgens twee tegengestelde 
standpunten zijn ingenomen, beide even extreem, met als overgangsperiode 
de 18e eeuw. De oudste houding is, gelijk te verwachten, de extreem-po
sitieve, lichtgelovige, die spreekt uit het Sneker Kroniekje2; de Rerum 
Groningensium Commentarii Breves3, opgenomen in EMMIUS' Friese Ge
schiedenis4; uitlatingen van GELENIUS5; POLIUS6; WADDING7; POLIUS-BÜR-
VENICH8 ; PAPEBROCH9 ; FRÉMAUT10; JANSEN " ; коек 1 2 . Mettertijd groeide de 
gewaagdheid der beweringen, maar ook de platvloersheid der aan Brug
man in de mond gelegde voorspellingen. Het toppunt vormen wel de 
Waerlycke Voorsegginghe circa 166613 en een vers in 47 strofen, uitgegeven 
in 168014 ; LE LONG betitelt beide later niet ten onrechte als „vodderyen"15. 
Maar de verspreiding van beide verraadt, dat men er zelfs in de 18e eeuw 
nog geloof aan hechtte. Een der handschriften van de Voorsegginghe da
teert van omstreeks 175016! Tot diep in de 18e eeuw is er zo een constant ge
loof aan Brugman's profetengave, zij het met steeds trivialer inhoud. Na de 
Reformatie werd dit geloof althans bij de „Hollandse" katholieken zorg-
v uldig gekoesterd17. Wij moeten er rekening mee houden, dat dit volksgeloof 
maar zelden op schrift is gesteld, zodat verrassingen met betrekking tot het 
voortbestaan ervan niet uitgesloten zijn. коек bv. copieert nog in 1801, 
sprekend over Brugman's optreden te Munster, vrijwel letterlijk de Pader-
bornse kroniek van de Jezuïet SCHATEN (f 1676)1β, maar hij voegt daar op 
eigen gezag het volgende tussen: „cujus memoria adhuc apud Hollandos 
catholicos in benedictione est, qui propheticis ejus praedictionibus nostra 
praecipue tempora spectantibus usque hue gloriantur"19. Een halve eeuw 

1
 MOLL (1854) I, V; VAN DEN HOMBEROH (1957), 329-341. 

2
 Ed. BRUCH (1952), 49. 

3 Excerptenboekje van EMMIUS (1589) van een oude kroniek van uiterlijk 1512 (thans 
spoorloos), thans Univ. Bibl. Groningen, ms. 138, 21-22; tekst zie p. 16 noot 7. 

4 EMMIUS (1599'), II, 166. 
5 GELENIUS (1645), 754. 
6 POLIUS (ms. 1647), fol. 101 v-103 v passim. 
7 WADDING VI (1648), 198. 
8 POUUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 79. 
» PAPEBROCH (1675), 268. 

10 FRÉMAUT (1703), 7-8. 
1 1 JANSEN (ms. 1747, ed. MOOREN 1861), 306. 
u коек (1801), 196-197. 
1 3 FLAMENT (1887), 311-314. 
1 4 Slechts bekend door LE LONG (1729), 373-374. 
15 Ibid. 
1 6 FLAMENT (1887) noemt het „ms.C" (circa 1730/65). 
1 7 PAPEBROCH (1675), 268; коек (1801), 196-197, zie beneden. 
1 8 SCHATEN II (17752), 481. 
a коек (1801), 196-197. 
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na коек zegt MOLL: „Brugman is voor het tegenwoordige geslacht geen 
profeet, geen ziener in de toekomst m e e r . " 1 . . . Óf het eeuwenoude volks
geloof is tussen 1801 en 1854 snel verdwenen, óf een van de twee auteurs 
was slecht geïnformeerd! De bron van коек is ons niet bekend; in zijn be
richt moet wel haast een anachronisme schuilen2. 

De jongere, extreem-negatieve houding is te signaleren vanaf het begin 
van de 18e eeuw. Daarbij is direct uitdrukkelijk uitzondering te maken voor 
SCHRASSERT, die niets anders deed dan de ongepubliceerde historie van 
Harderwijk van SLICHTENHORST3 in iets gewijzigde bewoordingen naver
tellen en uitgeven4, SLICHTENHORST en zijn bewerker stellen nu slechts vast, 
dat het verhaal over Brugman's voorspellingen omtrent een terstond daar
na uitbrekende brand te Harderwijk niet juist kan zijn: de brand had plaats 
in 1503 en Brugman was toen immers allang gestorven5. Maar de mogelijk
heid zelf, dat Brugman de toekomst kon voorspellen, wordt door geen van 
beiden ontkend. Wèl fel afwijzend uit zich LE LONG: scherp veroordeelt hij 
de „gewaande Prophetien", die wijselijk pas in het licht gegeven zouden 
zijn „als na datse genoegsaam vervult waren". Trouwens Brugman had de 
Alteratie van Amsterdam ook zo precies moeten voorspellen, enz.6. Brug
man kreeg van de 17e en 18e eeuwse Hollandse historici toch al het een en 
ander te verduren, op grond van zijn geruchtmakend optreden te Amster
dam in 14627; geen wonder dat mede daardoor in de 19e eeuw, de tijd van 
het positivisme, het oordeel over de zogenaamde profetengave negatief 
uitviel. Voorzichtiger uitte MOLL zich: weliswaar geloofde in zijn dagen 
niemand er meer aan - er was ook veel onzin over verteld - maar zelf achtte 
hij de mogelijkheid niet uitgesloten8. Toen evenwel FLAMENT messcherp de 
Waerlycke Voorsegginghe ontleedde en het grove bedrog ontmaskerde, dat 
eraan ten grondslag lag9, leek het definitief gedaan met Brugman's be
weerde paranormale gaven. Al heeft een enkeling zich in onze dagen nog 
wel eens voorzichtig ten gunste daarvan geuit10, het vraagstuk is sedert de 
19e eeuw nooit meer echt serieus genomen. 

Het kan vermetel schijnen, het thans opnieuw te stellen, maar er zijn 
redenen voor. Allereerst wordt de paragnosie niet principieel meer ver
worpen11; een parapsychologische bewerking der gegevens zou belangrijk 
licht op deze zaak kunnen werpen, en zo zou Brugman's machtige greep op 

1 MOLL (1854) II, 236. 
2 Wellicht steunde hij alleen op PAPEBROCH (1675), 268, die zijn vage mededeling weer 

zal hebben overgenomen van de Waerlycke Voorsegginghe (circa 1666) èn van WADDINO 
VI (1648), 198. 

3 SLICHTENHORST (ms. ± 1656). 
4 SCHRASSERT I (17301), II (17321). 
5 SLICHTENHORST (ms. ± 1656), fol.26v, 137v; bewerkt en verkort bij SCHRASSERT I 

(17322), 51 resp. II (17321), 55-56. 
0 LE LONG (1729), 373-374. 
, VAN DEN HOMBERGH (1957), 333 met aantekeningen. 
8 MOLL (1854) II, 236w. 
» FLAMENT (1887), 305-326. 

10 SCHLAGER (1902), 255; BRANDSMA (art. Gelderlander 25 juni 1938). 
11 TENHAEFF(1964), 15-16. 
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het 15e-eeuwse publiek voor ons begrijpelijker kunnen worden. Dit onder
zoek ligt niet op onze weg. 

Verder zijn en blijven de berichten vaag en schaars en behalve de onbe
trouwbare Waerlycke Voorsegginghe1 beschikken wij niet eens over de 
woorden waarin Brugman zijn voorspellingen zou hebben geuit; maar wel 
komen er steeds oudere berichten aan het licht, die althans deze verdienste 
hebben, dat zij aantonen hoe het volksgeloof inderdaad eeuwenlang taai is 
blijven voortbestaan. Het bericht over een telepathisch optreden in het 
Gaasterland was slechts bekend uit WINSEMIUS2; nu beschikken wij over 
een variant van de hand van Jancko DOUWAMA uit circa 15203. De Groning
se voorspellingen, meegedeeld door EMMIUS4, blijken afkomstig uit een 
kroniek van op zijn laatst 15125. Het overal voorspellen van de toekom
stige rampen, eveneens bekend door EMMIUS6, vinden wij al in een Thabor-
kroniekje van 1464/767. Over de Harderwijkse brand vertelt FRÉMAUT8, 
maar nu blijkt dat reeds in 1647 het verhaal bestond9 . Zelfs de Waerlycke 
Voorsegginghe10, blij kt elementen te bevatten die wij terugvinden bij POLIUS1 *, 
andere zelfs in Brugman's eigen Epistola Minor van 1471/212. Zo zullen er 
nog wel meer oude geschriften aan het licht komen, waardoor in eerste in
stantie het volgen der verschillende verhalen door de eeuwen heen beter 
mogelijk wordt. 

Onze uitvoerigste, hoewel zeker niet betrouwbaarste, bron voor deze 
verhalen vormt het al meermalen genoemde verslag dat Jakob POLIUS in 
1647 uit diverse mondelinge en schriftelijke bronnen opstelde en naar 
Lucas Wadding te Rome zond13 . Dit materiaal is nog niet uitgegeven, even
min als een drietal opnieuw bewerkte redacties van dezelfde gegevens door 
POLIUS en BÜRVENICH uit dejaren 1650 tot 1666, thans bewaard te Düssel
dorf en Keulen14. Aangezien in de Descriptio Coloniae van 1647 vele voor
spellingen vóórkomen, die te Kempen zouden zijn gedaan15, en aangezien 
de van Kempen afkomstige GELENIUS al in 1645 getuigde, dat Brugman 
„prophetiae spiritu & eloquentia sacra in dioecesi Coloniensi praesertim 
Kempis inclaruit"16, ligt het voor de hand, de bron van deze verhalen bij 

1 FLAMENT (1887) beredeneert, dat die moet dateren van circa 1666! 
2 WINSEMIUS (1622), fol.273. 
3 Jancko DOUWAMA (ms. ± 1520, ed. 1829), 62-63. 
4 EMMIUS (15991), II, 166. 
5 Rerum Groningensium enz., zie p.45 noot 3. 
6 Zie noot 4. 
7 Sneker Kroniek/e (ms. 1464/76, ed. BRUCH 1952), 49. 
β FRÉMAUT (1703), 7-8. 
» POLIUS (ms. 1647), fol. 102r-v. 

10 FLAMEN? (1887), 311-314. 
11 POLIUS (ms. 1647), fol. 102r over Haarlem. 
12 MOLL (1854) I, 221 het gezegde „Duyct, laet overgaen!" Vgl. AXTERS III (1956), 105 

een eender devies bij de Zusters van het Gemene Leven. 
13 Thans Bibl. San Isidoro te Rome, codex II, 7; dit geschrift bleef destijds onbekend 

aan VERBEEK-VAN DEN BORNE (1931). 
M Resp. pouus-BÜRVENicH (ms. 1650-1660), BÜRVENICH (ms. 1659) en BÜRVENICH (ms. 

1666). 
15 POLIUS (ms.1647), fol.l01v, 102r. Er zijn verdachte parallellen met berichten over 

het optreden van BERNARDINUS SENENSIS, vgl. THUREAU-DANGIN (18974), 57. 
" GELENIUS (1645), 754. 
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GELENius te zoeken, of tenminste te Kempen. Johannes WILMIUS, geboren 
te Kempen en reeds in 1632 bevriend met POLIUS1, noemt in zijn Kempense 
kroniek (geschreven 1633) weliswaar met geen woord Brugman als ge
boortig van Kempen, noch uitdrukkelijk als „profeet", maar wel: „vir 
sanctus, cujus frequens apud nos memoria"2. De berichten over de voor
spellingen te Kempen moeten dan ook ouder zijn dan (GELENIUS) 1645 en 
zelfs ouder dan (WILMIUS) 1633. Dat Brugman „wel eens" (aliquoties) te 
Kempen had gepreekt, zoals de laatste schreef, werd bij GELENIUS tot 
„voornamelijk" (praesertim). Dit werd aan POLIUS gesuggereerd, waarna 
deze „seine Gedanken in eine schwülstige, gesuchte Sprache kleidet" -
aldus SCHLAGER3 - en er een fraai verhaal van maakte4. Geheel op zichzelf 
staat bij POLIUS de perikoop over de voorspelling van de brand te Harder
wijk, kennelijk ongewijzigd uit een oudere, ons onbekende maar weinig 
kritische bron overgenomen5. Daarnaast nog een notitie over voorspellin
gen te Haarlem 6, niet geheel gelij kluidend aan de Waerlycke Voorsegginghe, 
en ten slotte zeer korte opmerkingen over Kampen, Amsterdam, Zutfen, 
waarvan wij de bronnen in het geheel niet kennen7. Opmerking verdient, 
dat het behalve van Harderwijk vaststaat, dat Brugman genoemde steden 
en streken eens of meermalen heeft bezocht8. 

Zeer opvallend is, dat uit de waarschijnlijk aan POLIUS en zeker aan 
BÜRVENiCH9 bekende geschiedwerken van EMMIUS (16162) en PONTANUS 
(1611 en 1639) in géén der vier redacties, door deze geleerde Minderbroe
ders tussen 1647 en 1666 opgesteld, het relaas is opgenomen van Brugman's 
toch zeer gedetailleerde prediking en voorspellingen te Groningen! Ook 
van voorspellingen in Friesland is hun niets bekend, evenmin van het 
„wonder" in het Gaasterland, te vinden bij WINSEMIUS10 en SCHOTANUS11. 
Toch hebben wij juist uit Friesland de oudste berichten : uit Brugman's 
eigen levensjaren12. Dit bewijst wel, hoe onafhankelijk de kanalen waren, 
waarlangs de afzonderlijke tradities werden doorgegeven. 

Acht jaar na POLIUS signaleert SLICHTENHORST schamper het volksgeloof 
over de Harderwijkse brand13; het is uitgesloten dat POLIUS' verslag hem 

1 Blijkens twee brieven uit november en december van dat jaar aan Polius, geëxcer-
peerd POLIUS (ms. 1647), fol. 102v-103r. 

2 WILMIUS (ms. 1633, ed. TERWELP 1901), V. 
3 POUUS (ms. 1654, ed. SCHLAGER 1907), 14. 
4 POLIUS (ms. 1647), fol. 101r-v, 102', 102v, 103v. 
5 Ibid., fol. 102r-v; het moet dezelfde bron zijn waaraan SLICHTENHORST (ms. ± 1656), 

fol.26v, 137r het verhaal ontleende. 
4 Z i ep .47noot l l . 
7 POUUS (ms. 1647), fol. 102r. 
8 Zie p. 19, 23-24, 27-29, 31-34. 
* POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 69 en BÜRVENICH (ms. 1666), 133 halen PONTA

NUS aan, de laatste zelfs met plaatsopgave: (1639), 523, 534; maar vreemd genoeg niets 
over de voorspellingen te Groningen, welke PONTANUS (1639), 523 letterlijk overneemt 
van EMMIUS (15991), II, 166! 

10 WINSEMIUS (1622), fol. 273. 
11 SCHOTANUS (1658), 332. 
12 Ziep.47noot7. 
13 SUCHTENHORST (ms. ± 1656), fol.26v, 137r: „met veele andere omstandigheyden, 

welke mij beuselachtigh gelaeten". 
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onder ogen is gekomen. Zelfs zeventig jaar na POLIUS constateert LE LONG 
nog steeds een sterk volksgeloof in de profeten verhalen1. Ruim anderhalve 
eeuw na POLIUS meldt коек nóg steeds een krachtig en fier geloof2. Het is 
dan ook boven alle twijfel verheven, dat er in de 17e en 18e eeuw op tal van 
plaatsen in de Republiek en omgeving zulk een „geloof" heeft geheerst, 
althans onder de Rooms-Katholieken. In minstens twee steden, Keulen en 
Haarlem, is nog laat in de 17e eeuw via gedrukte pamfletten voedsel aan dit 
geloof gegeven3. De tekst van het Haarlemse pamflet (wij bedoelen de 
Waerlycke Voorsegginghe) heeft daarna nog tientallen jaren in handschrift 
gecirculeerd4. 

Bij nadere beschouwing van de voorspellingen zelf valt terstond op, hoe 
elke eeuw opnieuw heeft gemeend, dat Brugman's „profetieën" juist be
trekking hadden op háár : in de 15e eeuw werden zij vervuld in Friesland5 ; in 
de 16e eeuw in Groningen6, Zutfen7 en Haarlem8; in de 17e eeuw in Kem
pen9 en Holland10; inde 18e eeuw nogmaals in Holland11. Wanneer men in 
al deze tijden gemeend heeft, dat de „profetieën" juist op de eigen omstan
digheden sloegen, moeten het wel erg algemene voorspellingen zijn ge
weest, wilden zij zó vaak uitkomen! De Waerlycke Voorsegginghe en het 
47-strofige vers van 1680 treden juist bijzonder in détails en verraden daar
mee hun karaktervan spurium, MOLL denkt over dit alles het zijne12; de ge
drukte „profetieën" maken ons dan ook niet wijzer. 

Zodoende zien wij eeuwenlang een onschokbaar, maar wel erg naïef ge
loof in Brugman's profetengave ; en al blijkt het, dat sommige berichten in 
de Descriptio Coloniae zeker ouder zijn dan 1647 en in zeer ongelijke vorm 
in dit verslag zijn opgenomen13-gewoonlijk een teken van trouw aan de 
oorspronkelijke tekst - in feite is er niets concreets uit af te leiden. Wel 
deden rond 1647, evenals ervoor en erna, klaarblijkelijk vele afzonderlijke 
verhalen over de zogenaamde profetengave de ronde. Zijn deze voorspellin
gen telkens weer ten leven gewekt, als er een oorlog uitbrak, met alle soorten 
van verschrikkingen14? Wij weten het niet, maar typerend blijft, dat het 
eenvoudige volk zó lang en zó consequent de aankondiging van deze ram
pen is blijven stellen op naam van juist Brugman. Dat kan alleen bij een 
man die een waarlijk onuitwisbare indruk op zijn tijdgenoten heeft gemaakt. 

1 LE LONG (1729), 372; vgl. ook de door FLAMENT (1887) gebruikte handschriften A 
(eind 17e eeuw), Τ (circa 1700 of later), С (circa 1730/65). 

2 коек (1801), 196-197; zie voor de mogelijkheid van een anachronisme p. 46 noot 2. 
3 LE LONG (1729), 372-373. 
4 Zie noot 1. 
5 Volgens het Sneker Kroniekje al vóór 1464: BRUCH (1952), 49. 
6 Volgens Rerum Groningensium enz. circa 1500/04. 
7 Volgens WADDING VI (1648), 198 in 1572. 
8 Volgens POLIUS (ms. 1647), fol. 102r in 1573. 
9 Volgens POLIUS (ms. 1647), fol. 102r in 1622. 

10 Volgens Waerlycke Voorsegginghe (ms. ± 1666) in dejaren 1648/65. 
11 Volgens коек (1801), 196-197 in 1795/1801 (?, zie noot 2). 
1 1 MOLL (1854) II, 237. 
1 3 Zie p. 48. 
1 4 Of voorspelden zij de verdrukte katholieken spoedige bevrijding (1672, 1795)? 

Niets over dit alles bij ROGIER (19643), II, 363, 385-386; III, 635-636, waar deze naïeve 
voorspellingen gesignaleerd hadden kunnen worden. Zie ook p. 53 noot 1. 

4 
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In ieder geval kan dit geloof niet ontstaan zijn uit de zegswijzen „al kon je 
praten als Brugman" en „Brugman zoekt zielen en ik zoek geld" ' . Ook het 
omgekeerde is niet aannemelijk. Men heeft zich o.i. bij de bestudering van 
het optreden van Brugman altijd veel te weinig gerealiseerd, hoeveel anders 
zijn trant van preken moet zijn geweest dan die van zijn collega's volks
predikers, om deze uitzonderlijke reputatie te kunnen verkrijgen en zolang 
te behouden! Behendig praten en woest dreigen met hel en verdoemenis 
deden zij allemaal2. Maar daarnaast moet Brugman's optreden nog iets 
extra's hebben bevat. Zijn er soms sporen van een eeuwenlang geloof aan 
voorspellingen van Geert Groóte3? Toch had ook deze een tijdlang de re
putatie van „profeet" te zijn . . . 

Bij analyse van alle tot ons gekomen berichten valt het op, dat er zoveel 
plaatselijke tradities in omloop waren; wij kennen er nu acht, onderling 
verschillend en inderdaad zonder assimilatie- of harmonisatietendensen. 
Behalve wat algemeenheden als het verschijnen van Willem van Oranje op 
een wit paard e.d.4, had blijkbaar elke stad en streek haar eigen herinne
ringen aan Brugman: de stad Groningen, Friesland, Kampen, Zutfen, 
Harderwijk, Haarlem, Amsterdam, Kempen5 . Hardnekkig bestond het 
volksgeloof in deze acht verschillende plaatselijke en regionale vormen 
voort; het was er al in Friesland in 1464, te Groningen uiterlijk 1512, in de 
andere opgesomde plaatsen uiterlijk 1647 (Kempen waarschijnlijk al 
vóór 1633); het heeft voortbestaan tot ver in de 18e eeuw, althans in Hol
land . Nu is het niet aan te nemen, dat alle verhalen één en dezelfde oorsprong 
zouden hebben, bv. in Friesland of Groningen, de twee streken waarvan
daan wij verreweg de oudste getuigenissen hebben. Immers, alle acht tra
dities verschillen onderling, maar blijven zelf vrij constant. Wel is het 
jammer, dat wij over te weinig gegevens, o.a. uit litteraire en folkloristische 
werken, beschikken, om het voortbestaan van het volksgeloof overal op de 
voet te kunnen volgen. Alleen de friese traditie vertoont een zekere evolutie : 
van algemene rampenvoorspelling (Sneker Kroniekje 1464/766) is de her
innering verschoven naar een eigenaardig voorval in Staveren of omge
ving, waarbij de bekering van wraakzuchtige partijmannen bewerkt zou 
zijn door een „wonder" dat Brugman verrichtte met een klein kind (DOU-
WAMA, wiNSEMius, SCHOTANUS7). De jongere vorm van het verhaal doet 
sterk vermoeden, dat hier twee tradities zijn samengesmolten: enerzijds 
zou Brugman de Gaasterlandse vete hebben bezworen (aldus de bron van 
PETRUS VAN THABOR uit 14648), anderzijds zou hij over wonderlijke vermo
gens hebben beschikt (volgens het Sneker Kroniekje, ook uit klooster 

1 Zie over deze zegswijzen SCHMITZ (1936), 19 en FEITH (1843), 175. 
2 Zie p.91 noot 4. 
3 Vgl. bv. ons hoofdstuk IV met de schets van Geert Groóte bij POST (19502), 33-35: 

er is een frappante gelijkenis, maar niet in ,>profeten"-repiitatie gedurende drie eeuwen! 
4 poLius (ms. 1647), fol. 102r. 
5 Men merke op, dat zulke verhalen niet overgeleverd zijn van Mechelen, Deventer of 

Nijmegen, waar Brugman lang resp. vaak heeft verbleven, ziep. 10-15,19-20,23,38-40. 
6 BRUCH (1952), 49. 
7 Zie p.47 noot 3; ook p.48 noten 10 en 11. 
8 PETRUS VAN THABOR (ms. 1504-1530, ed. VISSER enz. 1824), 21. 
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„Thabor" en ook uit 1464). Tenslotte heeft legendarische interpretatie van 
een kerkschildering te Staveren1 alles tot een pakkend verhaal omgevormd. 
De hier geschetste samensmelting en bewerking moet dan hebben plaats
gehad tussen 1464 en 1520, en nog in 1504 aan PETRUS VAN THABOR onbe
kend zijn geweest, toen hij zijn friese kroniek schreef. Ook HENDRIK VAN 
THABOR kent in 1522 slechts het vredestichten, niet het „wonder"2 . Maar 
rond 1520 gelooft Jancko DOUWAMA al vast in de combinatie van die twee 
activiteiten van Brugman. De jonge vorm van de friese traditie moet dan 
ook omtrent het begin van de 16e eeuw in Gaasterland of zelfs te Staveren 
ontstaan zijn. Maar met dat al blijft staan, dat Brugman in 1464/76 al de 
reputatie van „profeet" had gekregen. 

Kunnen nu ook de andere verhalen uit Brugman's eigen tijd afkomstig 
zijn? Al betreft het een moeilijk controleerbare materie, het valt niet te ont
kennen, dat de mededelingen van de Rerum Groningensium Commentarii 
Breves van circa 1512 (door REIMERS de „Fortsetzer Lemegos" genoemd3) 
geheel kloppen met de summiere berichten van HEYMERICK over Brug
man's optreden in het Kleefse4, èn met de Deventer sermoenproloog 
(circa 1485) over zijn optreden in de IJsselstreek en omgeving5. Men be
denke, dat Emmius in 1589 zijn latijnse excerpt maakte „e vetusto ас pene 
attrito codice manuscripto", die blijkens de inhoud allerminst in één ruk 
is volgeschreven, maar vooral aanvullende notities bevat op de Groningse 
kroniek van LEMEGO, afgesloten 14786. De treffende overeenkomsten met 
de zojuist genoemde, ongetwijfeld geheel onafhankelijke zuidelijker getui
genissen maken het vrijwel zeker, dat Brugman evenals in Friesland ook te 
Groningen algemene toekomstvisioenen heeft geschilderd, die men dan 
na 1500 steeds meer met de Saksische oorlog is gaan identificeren7. Hoe 
konden anders de Groningers de „voorspellingen" over de Saksenoorlog 
op Brugman's naam stellen, wanneer er niet al een traditioneel geloof aan 
zijn „profetenga ve" aanwezig was? 

Zelfs de Waerlycke Voorsegginghe bevat, evenals POLIUS' veel soberder 
Haarlemse profetiebericht, reminiscenties aan oudere bronnen, o a. aan 
Brugman's Epistola Minor van 1471/28, die in de 17e eeuw althans aan de 
Minderbroeders in België en het Rijnland niet meer bekend was9 . 

Uit dit alles leren wij, dat althans het gewone volk geredelijk heeft willen 
geloven, dat Brugman in de toekomst kon schouwen. En dit geloof moet 
zijn opgekomen spoedig na zijn optreden: in Friesland waren er anno 1464 
al „vervullingen" ; respectievelijk kort na zijn dood: in Groningen geloofde 
men rond 1500 beslist, dat Brugman dit alles destijds voorzegd had. 

1 Jancko DOUWAMA (ms. ± 1520, ed. 1829), 63. 
2 HENRicus GOUDAE VAN THABOR (ms. 1521-1522), fol.447v. 
3 REIMERS (1905), 368. 
4 HEYMERICK (ms. 1487, ed. OEDIGER 1939), 191. 
5 VAN DIJK (1948), 156 reg. 1-22. 
6 VAN LEMEGO (ms. ± 1480, ed. FEITH 1887). 
7 Zie p. 16 noot 7 het volledige bericht. 
8 Zie p.47 noten 11 en 12. 
9 Blijkens het zwijgen van Classis XI (ms. 1629) uit de omgeving van Leuven; even

eens POLIUS (ms. 1647) m.b.t. Keulen e.o. 
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Maar zelfs de eigentijdse bronnen, zoals het Sneker Kroniekje en HEY-
MERICK, geven ons te weinig houvast voor een reconstructie der eventueel 
werkelijk gedane voorspellingen. Wanneer die alle van hetzelfde gehalte 
zijn geweest als de Waerlycke Voorsegginghe of het vers van 1680, geven zij 
geen hoge dunk van het onderscheidingsvermogen van onze voorouders. 
Maar als de sobere woorden van de oudste bronnen de zaak zuiverder weer
geven : „ende voerseyde hem luden van vele plagen die geschien souden, als 
daer na hem luden boerde van brande ende van sterfte" {Sneker Kroniekjel), 
of: „vaticinas venturorum malorum... populum omnem vehementer con-
terruit" {Rerum Groningensium Commentarii Breves), maakt dit direct een 
betrouwbaarder indruk, omdat vele „profeten" in het verleden zulke ram
pen hebben aangekondigd2. Ook al bezigden zij algemene termen, één of 
twee spoedig uitkomende „treffers" waren al voldoende om het geloof in de 
gave der profetie gaande te maken. Maar die gave zélf nog vaststellen, zal 
ons misschien niet meer gegeven zijn, nu de voorspellingen en andere nood
zakelijke gegevens zo vaag en fragmentarisch zijn overgeleverd. 

Onze eindconclusie is dan ook : de beweerde profetengave is in alle geval 
een aspect van de bewondering voor Brugman geweest, zo niet reeds tijdens 
zijn optreden, dan toch zeer spoedig daarna en vervolgens nog driehonderd 
jaar lang. Onbekend blijft ons echter, althans op dit moment, in hoeverre 
zijn werkelijke begaafdheid èn zijn wijze van optreden aanleiding hebben 
gegeven tot dit geloof (dit is nu juist het centrale, objectieve probleem) ; 
verderzijn de teksten op grond waarvan men hem „profeet" is gaan noemen, 
niet meer aanwezig of te reconstrueren, maar waarschijnlijk nogal alge
meen van inhoud geweest; tenslotte is de verdere uitwerking in de harten 
der toehoorders niet na te gaan : geloofden zij in Brugman's verkondiging 
omdat hij een „profeet" was, óf heeft men van hem een „profeet" gemaakt, 
omdat hij zo ongemeen pakkend, beeldend, en geloofwaardig preekte? 
Hoewel het laatste het meest waarschijnlijk is, blijft het een onopgeloste 
vraag, waarom het volk Brugman wel, en andere grote predikers niet, of 
niet zo langdurig, met de aureool der helderziendheid is gaan omringen. 
Op een of andere manier - die wij uit de tot nu toe gepubliceerde sermoenen 
en tractaten van Brugman beslist niet kunnen destilleren - moet Brugman 
in zijn optreden aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van dit naïeve 
geloof. Het kan niet uit niets ontstaan zijn. Immers, de realiteit van het van 
stad tot stad variërende volksgeloof is onloochenbaar over de periode 
1464/76 tot ongeveer 1800, veel te vroeg èn veel te lang èn veel te gediffe
rentieerd om zonder meer een verzinsel te zijn. 

Daarom is het jammer, dat een definitief oordeel momenteel niet te vellen 
is. Eerst moet er méér materiaal als het Sneker Kroniekje te voorschijn ko
men, en dan bij voorkeur ook voor andere steden en landstreken3. Verder 

1 Tekst verbeterd naar het handschrift zelf, fol. 93r-v . 
1 TENHAEFF (1948), 71 noot 1. 
3 De hoop daarop is niet ongegrond : DE VREESE (1931), 215 zegt ruim 2000 handschrif

ten van kronieken over Nederland te hebben genoteerd voor de Bibliotheca Neerlandica 
Manuscripta; ROMEIN (1932), XXV berekent het aantal nog ongedrukte daarvan op een 
kleine 500; daarvan is na 1932 slechts een fractie gepubliceerd, waaronder het Sneker 
Kroniekje. 
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zal een vakkundige (para-)psychologische bewerking der berichten niet 
gemist kunnen worden. 

Pas dan zal het mogelijk zijn, te taxeren, wát in dit opzicht Brugman's 
prediking voor zijn tijdgenoten heeft betekend; dat die speciale betekenis 
er is geweest, hebben wij in het bovenstaande uiteengezet. Men mag dan 
ook wel zeggen, dat de üerinnering aan de „profeet" Brugman, hoezeer 
ook bijgemengd met allerlei onzin, bij verschillende groepen van ons volk 
taaier en in feite piëteitvoller is gebleven1, dan de toch vrij spoedig slecht 
meer begrepen en verbasterde spreekwoordelijke uitdrukkingen2. Deze 
vorm van Brugman-verering heeft zonder twijfel het hare bijgedragen tot 
de betrekkelijke onsterfelijkheid van de naam „Brugman" in de gedachten 
en het spraakgebruik van het volk waaronder zijn opvallende optreden 
ruim vijf eeuwen geleden heeft plaatsgehad. 

1 De vraag: „Welke versterking van hun moreel hebben (de) Noordnederlandse 
katholieken ondergaan van de „Profetieën" in omloop op naam van o.a. Jan Brugman?" 
verdient te worden toegevoegd aan de lange reeks onbeantwoorde kwesties bij ROOIER 
(19643), V, 1049-1050. 

J Vgl. MOLL (1854) II, 235-236. 



H O O F D S T U K III 

Brugman als kloosterhervormer en Observant 

De zuiveringsarbeid die wij in deze studie ondernemen tegen ongegronde 
beweringen over Brugman's levensloop en spiritualiteit, dient zich ook uit 
te strekken tot zijn betekenis als Observant en zijn werk en succes als 
kloosterhervormer. Ook in deze opzichten heeft men elkaar veel te gemak
kelijk nagepraat, liefst telkens nog iets uitbundiger dan degene die men 
kritiekloos copieerde. Willen wij de traditie zuiveren van ongemotiveerde 
loftuitingen, dan moeten wij teruggaan tot de bronnen uit Brugman's 
eigen tijd, te weten: de berichten over zijn optreden, over kloosterreforma-
ties en nieuwe stichtingen, en tot zijn eigen uitlatingen in sermoenen en 
tractaten. 

1. De traditie. 

Brugman heeft zijn reputatie van invloedrijk kloosterhervormer pas laat 
gekregen. Het is immers merkwaardig, dat niet één 15e of 16e eeuwse bron 
ook maar met een woord rept van zijn Observantie-arbeid. Noch het con
temporaine Digestum Vetus van Kampen (welks schrijver toch zeer zeker 
oog had voor de hervormingsnoodzaak onder de plaatselijke Minder
broeders! '), noch de iets jongere aantekening in de beroemde Rooklooster-
kataloog2, noch Arnold HEYMERICK'S Registrum Sophologicum3 spreken 
erover. 

Men kan dit nog begrijpelijk vinden, omdat genoemde schrijvers buiten 
de Minderbroedersorde stonden, terwijl het echte Observantiewerk vooral 
in intern-franciscaanse kring de aandacht trok. Zij roemen Brugman dan 
ook voornamelijk als welsprekend kanselredenaar. Maar dat drie francis
caanse bronnen hem óók slechts als predikant prijzen, is vreemder: het 
Generaal kapittel der Ultramontaanse Observanten te Sint Omaars (mei 
1475), herdacht hem als „disertissimus concionator provinciae Coloniae", 
sedert het vorige kapittel (juni 1472) overleden4. De anonieme Antwerpse 
Provinciekroniek van circa 1565/8 behandelt de tijd vanaf 1447 en noemt 
Brugman Keuls Vicaris-provinciaal 1462-4, en verder „famosissimus verbi 
Dei praeco . . . Hic tanta eloquentia praeditus fuit ut apud Hollandos cele
bre fuit proverbium: Brugmanno facundior"5; echter geen woord over 
zijn Observantiewerk. Tenslotte Henricus WILLOT, auteur van de oudste 
franciscaanse bibliografie: „Theologus, vir opinione doctrinae Celebris, 
ingenii, religionis, omniumque virtutum animi ornamentis praestans, 
quondam Conventus Audomarensis Lector, scripsit vitam almae Virginis 

1 Digestum Vetus (ms. 1454-1473), fol.XVIII-XIX. 
* Ziep.41. 
3 HEYMERICK (ms.1487, ed. OEDIGER 1939). 
4 WADDING VI (1648), 823. 
5 ED. SCHOUTENS(1906), 14. 
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Luduuinae (sic), an. 1456. in bibliotheca PP. Franciscanorum Lovaniensi-
um" 1 . Vanaf „quondam" is deze mededeling blijkbaar ontleend aan het 
kolophon van de Vita Lijdwine-editk van 14982 en dus geen bron, maar men 
merke op, dat Brugman's Observantiewerk ook bij' hem niet ter sprake 
komt. Noch GONZAGA3 , noch SEDULIUS4, noch THIELMANS5 spreken in hun 
geschiedwerken van de Minderbroedersorde resp. -provincie Keulen over 
Brugman's verdiensten voor de verbreiding der Observantie. 

De friese chroniqueurs PETRUS en HENDRIK VAN THABOR steunen beiden 
op dezelfde kroniek van 14646; zij en - veel uitvoeriger - Jancko DOUWA-
MA7 noemen Brugman een brenger van vrede. Toentertijd was dat zeker het 
verdienstelijkste werk dat men in Friesland kon verrichten; men kan deze 
auteurs niet verwijten, dat zij geen oog hebben gehad voor intern Obser
vantiewerk te Bolsward. Tenslotte wijzen wij op de vrij uitvoerige proloog 
tot het bekende latijnse sermoen te Deventer (geschreven circa 1480/5e) 
en op EMMIUS' excerpt uit de fragmentarische Groningse kroniek van om
streeks 1512'. Beide geschriften prijzen uitdrukkelijk Brugman's onver
schrokken hekelen van de fouten in het Christenleven in het algemeen ; maar 
omdat geen van beiden van franciscaansen huize is, wordt er niet gerept van 
Observantiewerk te Deventer resp. Groningen. Toch waren er in beide 
steden Conventuelenkloosters gevestigd en bemoeide de stedelijke over
heid zich met hun Regelonderhouding10. LEMEGO bericht wèl omstandig 
over de tijdelijke invoering der Observantie te Groningen in 1469 op aan
dringen van de Observant Hendrik Stuurman11 , maar noemt de hele Brug
man niet. 

Voorzover wij hebben kunnen nagaan, beginnen de lofprijzingen op 
Brugman's Observantiesuccessen pas halverwege de 17e eeuw, en wel in zeer 
uitgesproken bewoordingen bij WADDING in diens Annales Minorum, torn. 
IV(1648): „unus de primis huius provinciae fundatoribus"1 2 . Wij zullen 
verderop nagaan, waar WADDiNGdit oordeel vandaan kan hebben gehaald13. 
Zijn verhaal is niet altijd vrij van onjuistheden. Maar de voorstelling die hij 
geeft van Brugman's rol bij de verbreiding der Observantie in de Neder
landen, dat nl. diens arbeid zoveel succes heeft gehad, is van grote invloed 
geweest op latere schrijvers. Allen steunen zij op WADDING of op elkaar, 

1 WILLOT (1598), 207. 
2 DE MEIJER (1963), VI, 1, 173. 
3 GONZAGA (1587'). 
4 SEDULIUS (ms. 1619-1620, ed. DE KOK 1946). 
5 THIELMANS I (1628), 365-373. 
6 PETRUS VAN THABOR (ms. 1504-1530, ed. VISSER enz. 1,1824), 21 ; is behalve het jaartal 

„1456" identiek met HENRICUS GOUDAE VAN THABOR (ms. 1521-1522), fol.447v: „1453"; 
het bericht staat bij PETRUS in het eerste gedeelte, dat niet jonger kan zijn dan 1464. 

I Jancko DOUWAMA (ms. ± 1520, ed. 1849), 62-63. 
8 VAN DIJK (1948), 156 reg. 1-22 (ontbreekt in het Emmerikse ms.). 
9 Rerum Groningensium Commentarii Breves (ms. 1589), 21-22; EMMIUS maakte deze 

excerpten uit een oud boek met diverse aantekeningen, vgl. REIMERS (1905), 343-357, 
368-371. Zie p. 16 noot 7. 

10 Monasticon Batavum I (1941), 54 over Deventer. 
I I VAN LEMEGO (ms. ± 1480, ed. FEITH 1887), 144-145. 
12 WADDING VI (1648), 198. 
u Ziep.58-60. 
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maar in steeds prijzender zin, zodat met verloop van tijd de overdrijvingen 
niet van de lucht zijn. Wij volstaan met enkele voorbeelden uit de laatste 
honderd jaar. MOLL neigt onder invloed van WADDING ertoe aan Brugman 
een grote rol in de Nederlandse Observantiebeweging toe te kennen, maar 
spreekt uiteindelijk een gematigd en voorzichtig oordeel uit1 . De grote 
19e-eeuwse kerkhistoricus onderscheidt zich daardoor gunstig van lateren 
als BOTS2, NIELEN O.F.M.3, POMPEN O.F.M.4, HESSE O.F.M.5, GOYENS O.F.M.6, 
HOEVENAARS O.F.M.7, DE JONG8, KNIPPING O.F.M.9, AXTERS O.P.10, OOMS 
o.F.M. - HOUBAERT o.F.M. " . Daar tussendoor hebben kritischergeluiden niet 
ontbroken: SCHOENGEN in het Monasticon Batavum12 en GROOTENS S.J.1 3 

hebben erop gewezen, dat bepaalde conventen beslist niet door Brugman 
hervormd zijn, maar later en dus door anderen. De meeste franciscaanse 
auteurs echter zijn zonder terughoudendheid enthousiast over Brugman's 
succesvolle Observantie-arbeid; slechts VAN DEN BORNE14 is over de prak
tische resultaten van die arbeid opvallend stil. 

2. Kritiek op de traditie. 

Wat is van dit alles nu steekhoudend? De feiten verplichten ons, ons te 
distanciëren van de meeste der bovenstaande uitlatingen. Beschouwen wij 
de aantallen conventen die hervormd werden tot 1473, het jaar van Brug
man's dood, dan blijkt dat er in de hele Keulse provincie op dat moment 
welgeteld drie tot de strenge Regelobservantie waren overgegaan : Meche-
len 144715, Koblenz 145116, Lemgo 146317. Verder zijn enige verlaten con
venten aan Observanten toegewezen : Gouda 143918, misschien Amsterdam 
146219. Dit is alles. De overige 15 op tegenwoordig Nederlands gebied, 5 op 
Belgisch en 11 op Duits gebied, geen van alle20! AXTERS heeft met de bewe-

1 MOLL (1854) I, 128-129, 145. 
2 BOTS (1882), 40. 
3 NIELEN (1900), 307. 
4 POMPEN (1904), 104,109. 
5 HESSE (1909), 353. 
6 GOYENS (1909), 613. 
7 HOEVENAARS (1927), 350. 
8 DE JONG II (1936), 411. 
» In: GOOSSEN-S (1947), 21. 

10 AXTERS III (1956), 291. 
11 OOMS-HOUBAERT(1955), 32. 
u Monasticon Batavum I (1941), 40, 121, 146. 
13 GROOTENS (1947), 394-395. 
14 VAN DEN BORNE (1931), 133-236. 
15 CEYSSENS(1937). 
16 SCHLAGER (1904), 130. 
17 LANDMANN (1900), 7; misschien is hieraan toe te voegen: Limburg a/d Lahn, maar 

SCHLAGER (1904), 138 somt de veronderstelde data op: 1454,1464,1485, en geeft zelfde 
voorkeur aan 1469, met BÜRVENICH (ms. 1659), 34; erg duidelijk is het niet! 

18 VAN HEEL I (1947), 16-18. 
19 POST II (1957), 156; volgens POLIUS (ms. 1647), fol. 100r en anderen liet Brugman dit 

convent „reformari" (zo bv. Origo, Progressas etc. (ms. 1647, ged. ed. HOEVENAARS 
1895), 185, maar dit ms. heeft weinig gezag: VERBEEK-VAN DEN BORNE (1931), 33-34); vgl. 
echter Monasticon Batavum I (1941), 23. 

20 SCHLAGER (1904) geeft alle conventen. 
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ring: „Vooral echter wist de Observantiebeweging . . . in korten tijd een 
aantal sinds lang gevestigde kloosters voor haar ideaal te winnen"1, voor 
de tijd tot 1473 dan ook zeker geen gelijk. En wanneer in de rest van de 15e 
eeuw na Brugman's dood zegge en schrijve twee Conventuelenkloosters 
(Bolsward 14742 en Kampen 14803) met behulp van de wereldlijke macht 
tot Observantenkloosters zijn gemaakt, is het niet juist, deze „successen" 
voor de kloosterhervorming alsnog op Brugman's naam te zetten4, of te 
suggereren, zoals BOTS5 en HOEVENAARS6 deden, dat hij de hoofd-wegbe
reider voor deze ontwikkeling zou zijn geweest. In tien of twintig jaar tijds 
kan de tijdgeest veel veranderen, zeker in de 15e eeuw; bovendien maakten 
na Brugman anderen, o.w. Dirk Coelde, veel indruk; tenslotte zijn de 
laat-vijftiende-eeuwse hervormingen meestal vrijwillig, maar men ging 
niet over naar de Observanten doch naar de hun niet zo bijster gunstig ge
zinde Coletanen ('s Hertogenbosch 1490, Maastricht 1496, Deventer 1497, 
Utrecht en Middelburg rond 1500, enz.7)! Deze aantallen en jaartallen 
leren ons onomstotelijk, dat tijdens Brugman's leven de „bekering" der 
Nederlandse Conventuelen tot de strenge Regelonderhouding vrijwel niet 
gelukt is ; ook dat daarna deze hervorming zo zelden van harte is gegaan, 
dat het besluit van Leo X in 1517 tot volledige scheiding in twee Ordes 
zeker mede is ingegeven door de moeilijkheden in deze in de Lage Landen8. 

Daaruit volgen noodzakelijk deze conclusies: terwijl de lekenwereld om 
diverse redenen de Observanten op handen droeg, en de stadsoverheden 
evenals de landsheren (onder wie allermeest de Bourgondiërs) hun bloei en 
voortgang op vele manieren steunden, zijn er toch opvallend weinig Con
ventuelenkloosters bekeerd tot de strenge Observantie, een verschijnsel dat 
overigens niet tot de Keulse provincie9 en zelfs niet tot de Minderbroeders-
orde beperkt bleef10. Kennelijk was de tijd in de vijftiger en zestiger jaren 
der 15e eeuw nog niet rijp voor een dergelijke hervorming; en al was Brug
man nóg zo welbespraakt, ook hij heeft die ontwikkeling niet kunnen for
ceren, niet met handig praten, niet met heftige betogen als zijn Speculum 
Imperfectionis en ook niet met machtige helpers van buitenaf, zoals de 
Hertogen van Bourgondië, Gelder en Kleef. De scheiding van 1517 mag 
men in zekere zin zelfs zien als de definitieve erkenning, dat de pogingen om 
de Orde bijeen te houden èn grondig te hervormen mislukt waren11. 

In dit verband wijzen wij nogmaals12 op het opvallende stilzwijgen der 
oude franciscaanse bronnen - die konden het toch nog weten! - over Brug-

1 Axrais III (1956), 282. 
1 POST II (1957), 157 met foutieve namen en jaartal 1472. 
3 Monasticon Batavum I (1941), 121-122. 
4 O.a. gesuggereerd door ROOIER (1964:,), I, 57, maar deze bedoelt strikt genomen al

leen Amsterdam. 
5 BOTS (1882), 40. 
β HOEVENAARS (1927), 350. 
7 POST II (1957), 158. 
8 VAN DEN BORNE (1931), 162-167. 
* VAN DEN BORNE (1931), 137-152 over Frankrijk en Italië. 

10 POST II (1957), 97-175, vooral 175. 
11 VAN DEN BORNE (1931), 168. 
11 Zie p. 54. 
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man's verdiensten voor de hervorming: de Antwerpse Provinciekroniek 
(maar deze, hoe kostbaar en betrouwbaar ook, werd bijna honderd jaar 
na Brugman's dood opgesteld, zodat men een zeker verbleken van de her
innering zou kunnen aannemen), maar vooral de recensus van het Generaal 
kapittel te Sint Omaars in 1475. Brugman werd daar niet herdacht als theo
loog; toch bewijzen zijn sermoenen en vooral zijn Devotus Tractatus, dat 
hij de toenmalige theologie goed beheerste, en ook WILLOT 1 en diens af
schrijver POSSEVINUS2 hebben hem als theoloog betiteld. Evenmin werd 
Brugman in 1475 herdacht als „olim vicarius provincialis provinciae 
Coloniae". Men kan dat toen en in dat milieu toch onmogelijk al vergeten 
zijn! Noch ook werd zijn werk voor de Regelobservantie geroemd, alleen 
zijn preektalent. Nu is dit in zijn beknoptheid veelzeggende bericht ons 
juist overgeleverd door WADDING, die in hetzelfde zesde deel van zijn 
Annales Brugman een der pioniers van de Keulse Observantenprovincie 
noemt3 . Het zwijgen van deze recensus kan niet aan WADDING gelegen heb
ben ; deze zou een eervolle vermelding van met succes bekroond Observan-
tiewerk zeker hebben opgenomen. In het licht van bovengenoemde geringe 
aantallen hervormde kloosters krijgt dit verzwijgen meer reliëf. 

Onze voorlopige slotsom moet dus luiden: de aureool van kampioen der 
kloosterhervorming, die de figuur van Brugman in de traditie sedert 1648 
omringt, valt vrijwel weg. Althans is deze grote rol onbewezen gebleken; 
latere auteurs zullen hun waardering voorzichtiger moeten formuleren. Wij 
menen echter verder te kunnen gaan en het volgende te kunnen aantonen. 
De door WADDING gesuggereerde grote rol is minder waarschijnlijk, en wel 
op grond van de reeds besproken kloosteraantallen, van het opvallende 
zwijgen van de recensus van 1475, van Brugman's eigen uitlatingen, van de 
gegevens die wij bezitten over zijn temperament en manier van denken en 
optreden, en tenslotte van de berichten over zijn optreden. Wij werken dit 
beneden verder uit. 

Eerst stellen wij nog de vraag : waar kan WADDING zijn bewering vandaan 
hebben? Deze Ierse Minderbroeder kreeg te Rome uit de diverse provincies 
gegevens toegezonden ter completering van het door GONZAGA in 1587 uit
gegeven werk der geschiedenis van de Orde4 . In de voormalige Keulse 
provincie was sedert 1630 Jakob POLIUS als „chronograaf" belast met het 
verzamelen en opzenden der gegevens5. De anonieme Descriptio Coloniae 
die inderdaad naar WADDING'S klooster is opgestuurd6, moet door POLIUS 
zijn geredigeerd (de tekst is door zijn secretarissen uitgeschreven7). Nu 
was POLIUS een vurig bewonderaar van Brugman en, geboortig van Düren, 
streekgenoot van andere priester-schrijvers als de bisschoppelijke Commis-

1 WILLOT (1598), 207. 
2 POSSEVINUS (1608J), I, 829; afschrijver d.i. voor dit bericht. 
3 WADDING VI (1648), 823 resp. 198. 
4 VERBEEK-VAN DEN BORNE (1931), 27-29. 
5 Ibid., 35. 
6 POLIUS (ms. 1647), fol. 1г : „foliatim Romam transmissa" ; inderdaad zijn de vouwen 

nog zichtbaar. 
7 VERBEEK-VAN DEN BORNE (1931), 38; inderdaad onderscheidt men in de codex ver

schillende handen. 
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sarius Johannes WILMIUS1 en de bisschoppelijke historicus Aegidius GELE-
Nius2, beiden geboren te Kempen3. Deze twee blijken overtuigd te zijn ge
weest, dat Brugman zich vaker, zo niet voornamelijk, te Kempen heeft op
gehouden", en dat de sermoenen uitzijn mond opgetekend, die de Tertiaris
sen van Sint Anna aldaar bezaten, ook te Kempen bij verschillende gele
genheden waren uitgesproken. Het lijkt nu wel, dat hetzij WILMIUS hetzij 
GELENius tegenover POLIUS het vermoeden heeft uitgesproken, dat Brug
man ook uit Kempen afkomstig zou zijn. In 1633 werd aldaar een Henricus 
Brughman gekozen tot „Groten Honnen"5. POLIUS heeft deze gissing niet 
verworpen6. 

Nu is Brugman inderdaad in het Rijnland populairder geweest en ook 
lang gebleven, dan men tot nu toe heeft geweten7, al kwam de bekende 
zegswijze er niet in zwang8. Dat de drie genoemde priesters in hun bewon
dering het slachtoffer zijn geworden van convergentie- en harmonisatie-
neigingen, mag ons dan ook niet verwonderen. Brugman was om zijn wel
sprekendheid een beroemd Observant geweest; de Observantie had in de 
tweede helft der 15e eeuw in de Nederlanden en het Rijnland een geweldige 
verbreiding gevonden - dit las men bij GONZAGA' - dus (en hier schuilt het 
anachronisme) moest Brugman daarin natuurlijk een werkzaam aandeel 
hebben gehad, ja was hij zelfs een der eerste en voornaamste grondleggers 
resp. hoekstenen der Keulse Observantenprovincie geweest, POLIUS getuigt 
zelf nog eens duidelijk van deze opvatting in zijn Chronotaxis Vitae R. P. 
Theodorici a Monasterio van 1654, opgesteld voor de Bollandisten: in één 
adem met de grote kopstukken der Observantie Bemardinus van Siena, 
Johannes van Capistrano en Jacobus de Marchia noemt hij Jan van der 
Goes, Hendrik Berninck, Jan Brugman („praedicator admirabilis, spiritu 
prophetico clarus"), Machiel van Liere, „omnes vicarii provinciales, pri-
mipili et columnae per eos fundatae novellae provinciae Coloniensis, in 
qua nova claustralia loca acceperant et antiqua reformarant..."10. Nu is 
het ondenkbaar, dat POLIUS deze gegevens heeft ontleend aan het boek van 
WADDING, waarvoor hij zelf enkele jaren tevoren de voornaamste bouw
stenen voor de Keulse provinciegeschiedenis had geleverd. Kort voor zijn 
dood in 1656 is POLIUS nog positiever: „ q u i . . . unus de electis primis Pro
vinciae lapidibus celebratur"11. 

Het is dus wel duidelijk, dat naast de overlevering van Kempen als ge
boorteplaats ook die van Brugman als kampioen der Observantie in de 

1 Zie over hem: ROTH (1922), 239-241. 
2 TERWELP I (1894). 
3 GELENius was familie van WILMIUS, wiens vader sedert 1615 burgemeester te Kempen 

was en die zelf van 1612-1641 als vicaris aldaar woonde. 
4 Zie p. 37; ook GELENIUS (1645), 754. 
5 VAN DIJK (1948), VII. 
' POLIUS (ms. 1647), fol. Ι00Γ: „an Kempensis sub dubio manet". 
7 Vgl. p. 37; ook noot 5 aldaar. 
8 RUH (1956), 60 suggereert ten onrechte van wel; echter zeggen zowel POLIUS (ms. 

1647), fol. 100v, als коек (1801), 196 overduidelijk, dat de zegswijze resp. de herinnering 
aan Brugman beperkt is gebleven tot „Hollandia". 

' GONZAGA (15871), passim. 
1 0 POLIUS (ms. 1654, ed. SCHLAGER 1907), 19. 
1 1 POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 53. 
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Keulse provincie afkomstig moet zijn, via POLIUS, „ex vetustis traditionibus 
gravissimorum Virorum ab annis circiter 30и haustis"1 d.i. van de beide 
van Kempen geboortige geestelijken WILMIUS en GELENIUS. Locaalpatriotis-
me heeft hun parten gespeeld, begrijpelijk; maar het wordt wel tijd, dat er 
een einde komt aan het kritiekloos napraten van deze fantasierijke 17e-
eeuwse Kempenaren! 

Zo blijkt Brugman's eretitel „een der pioniers en hoekstenen der Keulse 
Observantenprovincie" afkomstig te zijn uit het Rijnland en niet ouder te 
zijn dan circa 1630, ofwel bijna 160 jaar na Brugman's dood. Vóór die tijd 
vindt deze bewering geen steun, noch bij de auteurs (vooral het zwijgen van 
Classis XIen SEDULIUS is opmerkelijk), noch bij de objectieve gegevens over 
de kloosterhervormingen. Dit alles samen wettigt dus maar één conclusie: 
Brugman kan geen grote rol gespeeld hebben bij de hervorming der be
staande Conventuelenkloosters. Dit verwondert ons wel bij een man die al 
bij zijn leven een legende van overredingskracht was geworden en ook 
werkelijk krasse staaltjes van ompraten op zijn naam heeft staan2. Maar 
de Conventuelen bleven onvatbaar voor elke hervormingsarbeid van de 
Observanten, ook van Brugman. Later zien wij hem en zijn confraters dan 
ook overschakelen op de vruchtbaarder gebleken taktiek van nieuwe stich
tingen3. Uit zijn eerste reisperiode (1451-6) echter, alsmede uit zijn Specu
lum Imperfectionis van omstreeks 1451, leren wij, dat hij aanvankelijk wel 
degelijk geloofd heeft in de mogelijkheid van kloosterhervorming4. Zelf 
was hij immers ook zo'n „bekeerling" der strenge Observantie, en te 
Mechelen had hij vanaf het begin persoonlijk de strijd met de Conventuelen 
meebeleefd5. Weliswaar is nooit ondubbelzinnig aangetoond, dat de auteur 
van het Speculum Imperfectionis, tevens tot 1454 gardiaan van het zojuist 
op de Conventuelen gewonnen Mechelse convent, zich inderdaad tijdens 
zijn bezoeken aan Groningen (1452), Bolsward (1455), Kampen (1455), 
Deventer (1455) en Middelburg (1456) ook voor de reformatie der plaat
selijke Conventuelen heeft ingespannen, maar het omgekeerde is - vooral 
voor Kampen - nog veel minder waarschijnlijk. Voor de tweede reisperiode 
(1458-63) is dit minder duidelijk; vele gegevens wijzen erop, dat hij toen 
van meet af aan de nieuwe taktiek heeft toegepast, al zal hij in steden met 
Conventuelenkloosters nog wel moeite voor het bereiken van het oude 
hervormingsideaal hebben gedaan, echter vruchteloos6. 

Het volgende punt van onderzoek moet dus zijn: waarom heeft zelfs 
Brugman zo weinig succes kunnen boeken bij de overredingsarbeid onder 
zijn conventuele Ordebroeders? De oorzaken schuilen in de structuur van 
zijn tijd en land, en anderzijds in zijn eigen temperament en dus in zijn aan
pak van de zaak. Wij beperken ons tot het laatste. 

1 POUUS (ms. 1647), fol. 100v. 
2 Het meest overtuigend o.i. te Bocholt medio november 1458, waar hij erin slaagde, 

van de stad belastingvrijdom los te krijgen voor zusters die met haar textielarbeid de ge
wone wevers zwaar beconcurreerden zie ρ 24. 

3 In Frankrijk en Italie was deze omschakeling al sedert de dertiger jaren een feit: 
VAN DEN BORNE (1931), 137-152. 

« Zie p. 15-21. 
5 Ziep.12-15. 
6 Zie p. 22-34. 
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3. Brugman's temperament, zoals het uit de bronnen naar voren treedt. 

Brugman's wijze van optreden is maar zelden beschreven. De eerste echte 
biografieën dateren uit de 17e eeuw en zijn niet altijd letterlijk te nemen1. 
Aan eigentijdse berichten kennen wij dit negental: EMMIUS' Groningse 
kroniekexcerpt2, het Sneker Kroniekje3, de oude bron van PETRUS en 
HENDRIK VAN THABOR4, het Kamper Stadsdagboek1, de Deventer sermoen-
proloog6, DIONYSIUS CARTUSIANUS' proloog tot De Doctrina1, HEYMERICK8, 
het Amsterdamse stadsprotocol over 1462', en tenslotte (dubbel zo uitvoerig 
als alle andere berichten samen) de beide verklaringen van magistraat en 
klerus van Amsterdam10. De uitvoerigste berichten zijn echter tendentieus. 

Verschillende berichten spreken van overal preken, anderen voegen daar
aan toe dat Brugman sprak over vrede en liefde, of vreselijke hellestraffen 
aan de verharden aankondigde. Voor ons van belang zijn de trekjes: te 
Groningen noemde Brugman als oorzaken der rampen: „vitiosam vitam 
sacerdotum, iniustitiam principum et magistratuum, coenobitarum avari-
tiam & curam rerum secularium, postremo subditorum in Ecclesia viven-
tium peccata contra legem Dei". Hetzelfde vertelt HEYMERICK voor het 
Rijnland: „Perterruit plures Johannes Brugmannus ambonis sui auditores 
varus malorum pro diversitate scelerum sempiternisque penis quam con
vertit". Iets positiever is de sermoenproloog: „fiducialiter verbum Dei 
universis civitatibus et villis inferiorum partium predicavit; nullius per
sonam accipiens, omni condicioni, sexui, statui sua peccata manifestavit, 
instantissime laborans hominum mores corrigere, timorem Dei mentibus 
eorum incutere et quecunque Christiane fidei necessaria et congrua sunt 
inspirare". 

Dit alles komt uit de 15e eeuw, toen scherpe predicaties en dreigingen 
met hellestraffen de regel waren. Waarom is dit optreden dan vermeld? 
Het enige antwoord kan zijn: omdat Brugman welsprekender, raker, bij-
tender dan anderen in zijn dagen het kwaad bij de naam heeft genoemd, 
zonder wie dan ook te sparen11. Hij moet dus een bij uitstek strijdbare na
tuur hebben gehad, fel opstuivend wanneer er iets in strijd was met de eisen 
van het christelijk leven. Bij dit laatste betrok hij evengoed priesters als 
vorsten, stadsbestuurders als gewone burgers, en met name - althans te 

1 poLius (ms. 1647), fol. 100r-103v; ook de enigszins anders vertelde, in wezen gelijk
luidende perikopen bij POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 37, 50, 53, 68, 69, 70, 78-80, 
337; BÜRVENICH (ms.1659), 22, 32, 33, 35, 70-74, 75; BÜRVENICH (ms.1666), 78, 100, 
113-114,116,117,130-133. 

2 Rerum Groningensium Commentarti Breves (ms. 1589), 21-22. 
3 Sneker Kroniekje (ms. 1464/76, ed. BRUCH 1952), 4?. 
* Zie p. 55 noot 6. 
5 Digestum Vetus (ms. 1454-1473), fol. Х1Х\ XXXIr. 
* VAN DIJK (1948), 156. 
1 DioNYsrus CARTUSIANUS Opera Omnia XXXIX (1910), 497. 
» HEYMERICK (ms. 1487, ed. OEDIGER 1939), 190-191,199, 216, 222, 298. 

» Vgl. MOLL (1854) 11,235. 
1 0 Thans Univ. Bibl. Leiden, ms. Lett. 821 " , ed. BRANDT (1671), 43-49 met vele storen

de fouten. 
1 1 Zo bv. Rerum Groningensium enz. en Deventer sermoenproloog reg. 7-8; vgl. 

POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 37 : „poenitentiam praedicans, sine interpolatione". 
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Groningen - „de gierigheid en bezorgdheid voor aardse zaken bij de 
kloosterlingen"1. Hier komt de Observant om de hoek kijken. Men reali-
sere zich echter, dat de Groningse Conventuelen in 1452 niet merkbaar on
der de indruk van zijn donderpreken zijn gekomen. Hun reformatie mis
lukte nog in 1469 ondanks overheidsingrijpen en vond pas plaats tussen 
1502 en 1516, en dan nog via de Coletanen-richting2. Het hekelen van de 
onverschilligheid en hebzucht bij zijn Ordebroeders heeft derhalve niet veel 
uitwerking gehad. 

Dat dit, bij alle beknoptheid, niet maar toevallige berichten zijn, wordt 
duidelijk, wanneer wij de ons bekende sermoenen hier naast leggen. Zelf 
zegt Brugman te Deventer, dat hij jarenlang het volk „nunc aspera, nunc 
blanda propinavit" en hij vraagt zich af, of hij ooit iemand echt heeft be
keerd3. In de sermoenen zien wij hem bijna altijd de „blanda" hanteren -
geen wonder, alleen stichtelijke taal tekende men op! Bovendien waren de 
Tertiarissen of Zusters van het Gemene Leven voor wie hij preekte, geen 
publiek voor felle strafpreken. En toch kon hij het niet laten, als vurig 
Observant de minder streng in armoede levende zusters onder zijn gehoor 
te wijzen op haar tekortkomingen in deze; in een laat sermoen geeft hij zelf 
toe, dat zijn opmerking overbodig is", POLIUS signaleert in de Descript io 
met nadruk hetzelfde streven naar armoede bij de „paupertatis zelantissi-
mus amator" Brugman5 . Deze, zelf streng levend, kon het niet laten de
zelfde gestrengheid ook van anderen te eisen. Verachting en afschuw voor 
de slappe kloostertucht en Regelonderhouding breken dan ook door 
tegenover een bij uitstek onschuldig auditorium: de scholieren te Deven
ter6. Voor Franciscus was immers de armoede de koningin der deugden 
geweest7. En dus werd die zonder pardon ook geëist van hen die Francis
cus wilden navolgen, hoe dan ook. 

Deze onstuimige en min of meer onberaden ijver heeft Brugman ver
teerd. Zijn Devotus Tractatus vangt zeer karakteristiek aan met het psalm
woord, dat hij terstond op zichzelf betrekt: „Quoniam obliti sunt verba 
legis inimici Dei, tabescere me fecit zelus meus"8 , DIONYSIUS CARTUSIANUS 
heeft Brugman gewaarschuwd tegen de kwalijke gevolgen van zijn over
matige inspanning9, maar blijkens de berichten en zelfs de toch veel kal
mere sermoenen, kon Brugman het eenvoudig niet laten, te ijveren voor wat 
hij eenmaal als goed en heilig had leren erkennen. Wij worden die ijver 
duidelijk gewaar in zijn geschriften, wanneer hij in de Devote Oefeninge uit
valt tegen de moordenaars van Jesus10, en in zijn brieven aan de Fraters te 

1 Zie p. 61 ; EMMIUS (16162), 374 vertelt dit aldus : „cum videret... monachorum ava-
ritiam et πολυπραγμοσύνην,...". 

2 POST II (1957), 159. 
3 DUMBAR I (17191), 184, vgl. aldaar 177: een zuiverder weergave van de sermoentekst 

bij VAN DIJK (1948), 158. 
4 VAN DIJK (1948), 18-19 reg.375-385; ook 8 reg.98-102. 
5 pouus (ms.1647), fol.l02v, vermoedelijk hetzelfde sermoen, vgl. p.36-37. 
6 VAN DIJK (1948), 165 reg. 425^30. 
7 CELANO Vita II Francisa (ed. 1927), 200; OPTATUS (1946), 42-47, vooral 46. 
8 Ziep. 163 reg.4-5. 
9 Zie p. 25 ; ook p. 61 noot 7. 

1 0 MOLL (1854) II, 334 enz. 
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Deventer1 en 's Hertogenbosch2, waar hij zich kwaad maakt over degenen 
die zijn nieuwe vrienden verdacht maken. Beide kategorieën, moordenaars 
en verdachtmakers, zijn hem even onverdraaglijk en in deze vier overigens 
rustig gestelde geschriften vormen zij als het ware kleine herinneringen aan 
vroeger, toen Brugman nog rondreisde. 

Nergens blijkt echter zijn bittere afkeer van het kwaad in heel zijn ge-
drochtelijke gedaante zó overduidelijk als in de beide tractaten die wij 
hierbij uitgeven. Het meest verwondert ons dit eigenlijk in de Devotus 
Tractatus valde incitativus ad exercicia passionis domini. Deze vrome titel 
moet het werk al in 1487 hebben gedragen3. Dit ascetisch geschrift wordt 
ingeleid en verder nog herhaalde malen onderbroken met beschouwingen 
over hen die 's Heren Lijden niet vereren, waarvan de wrangheid en sarkas
tische heftigheid in het hele oeuvre van Brugman hun weerga niet hebben". 
Slechts het Speculum Imperfectionis wordt gekenmerkt door dezelfde toon, 
menigmaal door dezelfde stijl, woordkeus en citaten. Zó moet hij dus wel 
gesproken hebben over mensen en instellingen die niet met daden waar 
maakten, wat zij met de mond beleden. Beroemden zij zich op hun vader 
Franciscus? Dan hadden zij ook diens liefde tot „de arme gekruiste Chris
tus" te volgen5. Armoedebeleving en Lijdensdevotie waren voor Brugman 
dan ook de twee grondpijlers der ware Regelobservantie. Wie daarin niet 
eerlijk naar het voor hem bereikbare maximum streefde, was geen zoon 
van Franciscus. Dat er zoveel lauwheid en halfheid op dit gebied bestond, 
lag aan de slechte selectie en de veel te slappe tucht onder de novicen6. 

Dit rechtlijnig en echt-Observant denken komt natuurlijk vooral sterk 
tot uitdrukking op bijna elke bladzijde van het Speculum Imperfectionis, 
dat ook juist als Observantiegeschrift bedoeld is en als eigenlijke titel ge
had schijnt te hebben Quod Observantia minatur ruinam1. SCHLAGER8 en 
BRANDSMA9 hebben het uitvoerig besproken. Ons gaat het hier vooral om 
de geest van de schrijver, die eruit naar voren treedt. Hier is een man aan 
het woord, wie heil en zuiverheid van de Orde uitzonderlijk sterk ter harte 
gaan. Zozeer is hij door dit ideaal gegrepen, dat hij niet aarzelt, elk mar
chanderen met de door Franciscus bedoelde „spiritus devotionis" te brand
merken als iets dat de Orde regelrecht naar de ondergang voert. Voor elke 
groep der kloosterbevolking heeft hij speciale argumenten voor zijn stel
ling, dat door slapheid in de Ordetucht „de zon dreigt onder te gaan"10. 
De misstanden die hij opsomt, zijn niet gering. Al was dan de vijftiende 
eeuw een tijd van overlading en overdrijving op tal van terreinen, wij doen 
goed te rekenen met de mogelijkheid, dat veel ervan helaas waar is geweest, 

1 MOLL (1854) 1,206,220. 
1 WYBRANDS (1885), 227. 
3 Zie de inleiding op de uitgave, p. 141. 
4 Met name artikelen 1 en 2, p. 163-179. 
5 OPTATUS (1946), 3 5 ^ 2 . 
β Speculum Imperfectionis, passim, vooral § 2 en § 4, p. 118-119 resp. 121. 
7 Volgens de transscriptie van POLIUS circa 1640, zie inleiding op de uitgave, p. 

107-108. 
8 SCHLAGER (1910), 401^09. 
9 BRANDSMA Spiegels (1941). 

1 0 Speculum Imperfectionis § 12, p. 135 reg. 8. 
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bv. te Mechelen1. Brugman kan het niet laten, alles te noemen dat volgens 
hem een gevaar voor de Observantie inhoudt. In zijn ijver dist hij hele lijsten 
van wantoestanden op; een stijlfiguur die wij ook vinden bij zulke gegre-
penen als Paulus en BERNARDUS. Er blijkt eenzelfde onstuimige aard uit 
als de beide heiligen hebben bezeten. Veel minder sterk spreekt dit tempe
rament uit het Supplement over de plichten van gardiaans, magisters der 
clerici en novicenmeesters2. De toon is daar aanmerkelijk rustiger en posi
tiever. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Brugman deze positieve benade
ring van het Observantievraagstuk later bijgeschreven (in elk geval na 
juni 14513), op verzoek van diversen die de intussen reeds vrij druk circu
lerende kritiek in twaalf punten, de eigenlijke „Spiegel van Onvolkomen
heid", hadden gelezen. Veroordeling en bittere spot gaan in het tractaatje 
hand in hand. Men krijgt er een indruk uit, hoe degenen die zich aan non
chalance in de Regelonderhouding schuldig maakten, in sermoenen en 
tijdens visitaties onder handen genomen moeten zijn! Het is wel een heel 
andere Brugman dan die van de bewaarde kloostersermoenen, van de 
Vita Lijdwine en de Devote Oefeninge, van de liederen en brieven en de 
Ontboezemingen. Maar het is precies de Brugman die de boven opgesom
de schaarse 15e-eeuwse berichten4 ons beschrijven: brandend van ijver, 
integer tot het uiterste, buitengewoon scherp in het aan de kaak stellen 
van de grote fouten, geen enkele kategorie sparend, alles en iedereen 
metend naar de maatstaf van Evangelie en Regel. 

Zulk een optreden zal naast instemming bij derden („de pater heeft eens 
goed gezegd waar het op staat"), zeker ook verzet hebben opgeroepen bij 
hen die iets te verliezen hadden5. Vooral de Conventuelen hebben het 
moeten ontgelden, omdat zij de vrijwillig aanvaarde armoede en de Lijdens
devotie niet voldoende in praktijk brachten. Wat de laatste betreft worden 
zij in de Devotus Tractatus bijwijlen geducht onder handen genomen6. 
Brugman geeft toe dat hij ooit heeft gedacht als zij7, maar ziet daar nu geen 
enkel excuus meer in en eist eenvoudig van elke Minderbroeder met een 
stroom van argumenten een even volledige inzet voor de Lijdensoefeningen 
als van zichzelf8. Weliswaar moet ieder daarbij volgens zijn gezondheid 
en leeftijd handelen, zodat er geen uniforme voorschriften te geven zijn9, 
maar met minder dan ieders totale overgave aan dit werk kan Brugman 
onmogelijk genoegen nemen. 

1 Ziep. 12 en 14. 
2 Ziep. 136-138. 
3 Inleiding op uitgave, p. 113; vgl. p. IS. 
* Zie p. 61. 
5 Hetzelfde bü Geert Groóte: POST (19502), 22. 
6 Vooral weer artikelen 1 en 2, p. 163-179; ieder die niet leeft volgens de beginselen 

van het christelijk leven, is „vijand van Christus' Kruis" en handlanger van de Antichrist, 
een algemene middeleeuwse notie: LUBAC 2e, I (1961), 532-533. 

7 Devotus Tractatus, art. 7, p. 216 reg. 24 — p. 217 reg. 8. 
8 Ibid., art. 7, art. 9, feitelijk het hele tractaat door, vanaf art. 3. 
» Ibid., art.8, p.228 reg.13-31, p.231-235; art.10, p.248 reg. 16-29, p.251 reg. 

23-30. 
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4. Brugman's intransigente aard in verband met het Observantiewerk. 

Wij stoten hier dus op een belangrijk aspect van Brugman's persoonlijk
heid, merkwaardigerwijs zelden benadrukt1 : deze innig-gevoelige natuur 
met onmiskenbaar poëtische aanleg werd plotseling strijdbaar als een leeuw 
en volslagen intransigent, wanneer de Observantie-idealen in het geding 
waren. Elke tact en elke nuancering waren dan plotseling verdwenen. De
zelfde onvermoeide maar vooral heftige bestrijding van het kwaad in al 
zijn vormen, als volgens de ooggetuigen tot uiting kwam in de volksser
moenen (die wij niet kennen!2), legt hij ook aan de dag ten opzichte van ge-
schipper met de Regel. Nemen wij de gebeurtenissen onder de loep. 

Elders beschrijven wij de voorvallen rond de overname van het Mechelse 
Conventuelenklooster in 1447 en volgende jaren3 . Hoewel Brugman's rol 
in deze trieste affaire nergens aanwijsbaar is, weten wij zeker, dat hij van 
1447 tot 1454 tot de kloostergemeenschap aldaar heeft behoord, de laatste 
jaren zelfs als gardiaan". Het is uitgesloten, dat hij niet ten nauwste bij de 
moeilijkheden te Mechelen betrokken is geweest, ook al heeft hij het con
vent soms voor langere tijd verlaten: 1451 Delft5, 1452 Groningen6 , 1453 
Hamm 7 . Een gematigd gardiaan zou wellicht de gemoederen wat hebben 
doen bedaren. Maar van de Observanten was toen geen gematigdheid te 
verwachten; van Brugman, juist in diezelfde jaren opsteller van het Specu
lum Imperfectionis, wel het minst. Wellicht heeft hij de moeilijkheden te 
Gouda in januari 14478 en te Antwerpen in 14489 en 146010 niet zó direct 
meebeleefd, maar samen met de felle strijd om de overwinning te Meche
len hebben zij zeker mede zijn houding bepaald. Óf Brugman heeft zelf 
de tegenstellingen mee toegespitst, óf de zich toch al toespitsende tegen
stellingen hebben zijn opinie onweerstaanbaar in de richting van radicalis
me gedreven. Beide invloeden zullen zich hebben doen gelden, waarbij het 
onze aandacht verdient, dat juist wanneer Brugman steeds meer de leiding 
te Mechelen in handen krijgt, de enige tot Observant bekeerde Conventueel, 
Nikolaas Roelands, er genoeg van krijgt11. Uit heel deze geschiedenis is 
slechts de gevolgtrekking te maken, dat Brugman tijdens zijn Mechelse jaren 
op zijn minst even intransigent is geweest als zijn medekloosterlingen, 
waar het de strenge Regelobservantie betrof. De verdreven Conventuelen 
werden driester, de enige „bekeerde" liep weg; van een vermindering der 
spanningen is althans tot 1455 niets te merken. Daartussendoor Brugman's 

1 Wel door VAN DEN BORNE (1931), 161. 
2 Zie p. 61. 
3 Zie p. 12-15. 
4 Zie p. 12. 
5 Zie p. 14-15. 
« Zie p. 16. 
7 Zie p. 17. 
β Classis XI (ms. 1629), 26 over 8 januari 1447, toen moeilijkheden rond het Goudse 

convent aanleiding gaven tot de spoedige oprichting van een eigen Keulse Observanten
provincie: VAN DEN BORNE (1931), 159. 

9 DiERCXSENS 11(17732), 306-321. 
1 0 VERSCHUEREN (1931), 352. 
11 Ziep. 13. 

5 
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optreden te Groningen, waarvan de rechtlijnigheid en Observantieijver, 
zoals wij zagen, niet aan de minste twijfel onderhevig zijn1. 

Men heeft vanaf 1909, te beginnen met GOYENS 2, meer dan eens opge
merkt, dat de in het Speculum Imperfectionis gehekelde misstanden niet 
allemaal in de praktijk zullen zijn voorgekomen en zeker niet in één klooster 
bijeen3. De feitelijke toestand in vele kloosters was niet zo hemeltergend. 
Zo moeten wij ook de partijdige, harde klank van Brugman's klachten 
zeker wat verzachten. De 15e eeuw uitte zich graag in superlatieven en 
daarom zou men de felle passages in de Devotus Tractatus en het hele 
Speculum Imperfectionis als overdreven kunnen bagatelliseren. De vraag 
is echter hier: welke indruk heeft Brugman's bittere aanklacht gemaakt op 
zijn Ordegenoten? Het merkwaardige feit doet zich voor, dat de veel be
langrijker en positiever Devotus Tractatus bij de Minderbroeders, voor wie 
hij met zorg was geschreven, in het vergeetboek is geraakt4 , terwijl het 
wrange en sarkastische Speculum Imperfectionis zich bijna onafgebroken 
in hun belangstelling heeft mogen verheugen. Niet minder dan vier tekst
vormen zijn er, hoewel vaag, te onderscheiden in POLIUS' tijd; omstreeks 
1542 en 1640 is het werkje nog gecopieerd (de laatste maal door POLIUS zelf, 
die het in de Descriptio roemt) ; zijn invloed op de Statuten van 's Hertogen-
bosch 1524 en de Litterae Provinciales uit 1515-40 is aanwijsbaar; zelfs 
circa 1790 nog signaleert Pieter VAN DEN HAUTE verschillende varianten 
ervan te Keulen, die daar toen met onderscheiding werden bewaard5 . Nu 
komen wij wel niet meer zo onder de indruk van Brugman's opeenstapeling 
van verwijten, maar de Observanten hebben deze lectuur kennelijk graag 
gelezen en van wezenlijk belang geacht. Van de Conventuelen kon men dit 
moeilijk verwachten, het was één doorlopende aanklacht tegen hun levens
wijze. Niet velen van hen hebben zich - blijkens de kloosteraantallen6 -
door dit soort scherpe verwijten laten ompraten. Als Brugman hen ook 
mondeling zó aansprak (en er is geen reden om te veronderstellen dat hij 
dat niet deed), moeten zij zich eerder verbitterd en beledigd hebben afge
wend. Een briljant man als DÖRING moest niets van de Observanten hebben7 . 
In feite heeft Brugman met zijn Speculum Imperfectionis niet méér bereikt, 
dan dat het vrij druk gelezen werd in kringen die het zeker niet het hardst 
nodig hadden. 

Zoals alle hervormers ging Brugman uit van het axioma, dat de vol
maaktheid ook hier op aarde wel degelijk dicht te benaderen was, als men 
maar eerlijk en vasthoudend zijn best deed en zonder reserve. Maar „de 
mendicanten waren uitnemende theoretici, doch slechte practici"8 . Slimme 
politiek en marchanderen met de heilige Ordebeginselen waren de 15e-
eeuwse Observanten ten enen male vreemd. In dat opzicht waren zij duide-

1 Ziep. 61-62. 
2 GOYENS (1909), 614. 
3 Zo SCHLAGER (1910); VAN DEN BORNE (1931), 160-161 ; BRANDSMA Spiegels (1941). 
* Zie de inleiding op de uitgave, p. 159-160. 
5 Zie de inleiding op de heruitgave, p. 107-108. 
« Ziep.56. 
7 ÖLIGER (1922), 203-236. 
8 Een woord van Paus Sixtus IV (1471-1484) die Generaal der Minderbroeders is 

gsweest: JONGKEES (1942), 67. 
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lijk de minderen van vele wereldheren. Steeds weer begaven zij zich onder 
het gewone volk, om het afwisselend met schokkende en ontroerende mid
delen tot een hoger zedelijk leven te brengen. Zowel de schokken als de 
ontroeringen waren evenwel als strovuren: nauwelijks had de predikant 
de stad verlaten, of men herviel in de oude ondeugden1. Op deze regel is 
Brugman geen uitzondering geweest, al heeft hij met zijn onmiskenbare 
redenaarstalent wel de mensen bijzonder kunnen schokken en bijzonder 
ontroeren2. Van beide stijlen van aanspreken bezitten wij nu enige voor
beelden; zij maken duidelijk, dat hij zowel de „aspera" als de „blanda" 
goed wist toe te passen. Maar evenmin als de meeste hervormers heeft hij 
tijdens zijn leven blijvende omvormingen in de samenleving kunnen be
werkstelligen. Daarvoor stelden de zelf zo idealistische Observanten, ook 
al waren zij veel minder extreem dan de oude Spiritualen, te hoge eisen aan 
de gemiddelde mensen. Wie onder het volk religieus dacht, belandde vaak 
spoedig in een klooster. Een echte levenskrachtige /efce/jspiritualiteit heeft 
de 15e eeuw in feite nauwelijks gekend : vroeg of laat zochten zulke idealis
ten elkaar op en dan ontstond er een meer of minder kloosterlijke samen
leving. De stichtingen van Geert Groóte laten deze gang van zaken heel 
duidelijk zien3; de enorme toename der Tertiarissenkloosters toont het
zelfde4. Het resultaat was, dat de achterblijvende samenleving feitelijk 
haar edelmoedigste en onbaatzuchtigste leden verloor. Des te resoluter 
pakten de boetepredikers haar aan en de eenvoudigen kwamen dan spoedig 
en diep, maar kortstondig, onder de indruk van hun woorden. De verorde
ningen tegen het dobbelen, de prostitutie en de zondagsontheiliging moes
ten overal telkens weer vernieuwd worden, ook waar Brugman had ge
preekt. 

Dat de Observanten hoge eisen stelden, komt bijzonder tot uiting in hun 
eigen gelederen : de meergenoemde Nikolaas Roelands kon de strengheid 
van leven te Mechelen niet volhouden en verdween5. Brugman zelfwijst 
erop, dat velen die de Observantie aanvaarden, niet radicaal genoeg zijn 
in hun idealisme en haar dus eerder ondermijnen dan bevorderen6. Later 
waarschuwt hij in zijn Devotus Tractatus en sermoenen tegen de gevaren 
van overdreven ascese7. Maar wie het ideaal niet grotendeels kan volbren
gen, is voor hem een valse broeder. Dus vindt hij, dat er te veel, vooral veel 
onwaardige Minderbroeders zijn en dat komt door onvoldoende strenge 
selectie, tucht en indoctrinatie8. Als alle rechtgeaarde idealisten klaagt hij 
bitter over zóveel bederfin zijn dagen en hij citeert met evenveel grimmige 

1 Vgl. de verzuchting in deKoelhoff-kroniek (1499) : hierboven p. 25-26 ; ook ZANTFLIET 
(ms. 1461, ed. MARTENE enz. V, 1729), 483: over een Italiaanse Observant die te Luik in 
1454 een zeer kortstondige inkeer bewerkte. 

2 Zie p. 16, 18,19, 25,26, 27, 29. 
3 POST (19502), 29-30. 
* Monasticon Batavum I (1941) en Supplement-DE κοκ (1942), passim. 
5 Ziep. 13. 
6 Speculum Imperfectionis § 4 en § 8, p. 120-121 resp. 126-127. 
7 Ziep.64 noot9. 
" Speculum Imperfectionis § 2-5, p. 118-123. 
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instemming de psalmist1, Jeremías2 en de Hebreeënbrief3 als CHRYSOSTO-
Mus4, BERNARDUS5 en AL VARUS6, waar dezen, ieder in hun eigen tijd, de 
wantoestanden hekelden. Maar een samenleving met gevestigde belangen 
omvormen vereist nog iets anders dan een kortstondige, min of meer de
magogische greep op de mensen door middel van het snel-verklinkend 
woord. Daarom is het onjuist, wanneer schrijvers vanaf Valerius ANDREAS7 

(1623) tot Sophronius CLASEN8 (1958) steevast beweren, dat Brugman erin 
geslaagd zou zijn, waar dan ook de burgertwisten te bezweren. Zelfs 
PETRUS en HENDRIK VAN THABOR (resp. 1504 en 1522) en Jancko DOUWAMA 
zijn daarin slachtoffers van hun bewondering voor Brugman geworden9, 
om te zwijgen van de tallozen die hun verhaal overnamen, tot de huidige 
dag10 . 

Wanneer wij zien, hoe Brugman te Bolsward, Bocholt, Geldern, Wesel, 
Culemborg en Amsterdam verordeningen aangenomen kon krijgen, en hoe 
ook de stadsrekeningen van Zwolle, Kampen, Deventer, Arnhem, Zutfen, 
Munster en Kempen bewijzen, dat men daar soms vrij grote bedragen over 
had voor een waardige ontvangst - van hoevele steden blijven ons deze 
dingen helaas onbekend? - dan heeft hij zonder twijfel op volk en stadsover-
heden een aanzienlijke greep gehad en moeten wij erkennen, dat hij kort
stondig enthousiasme virtuoos wist los te slaan11. Maar wanneer zijn doel 
tevens was een snelle en doeltreffende doorvoering van de Regelobservantie, 
moet ons oordeel luiden, dat hij in aile plaatsen waar vanouds Minder
broeders gevestigd waren, bij deze „Gaudenten" met bekeringspogingen 
niets heeft kunnen bereiken. De verordeningen hadden meestal maar een 
uiterst korte werkingsduur, de kloosters zijn niet hervormd. Kwam Brug
man later in een stad terug, dan kon zijn zielzorgelijke arbeid weer vrijwel 
van voren af aan beginnen, en de geweldigste indruk was dan al lang weer 
verleden tijd. Men merke op, dat in alle plaatsen waarvan wij weten dat 
hij er vaker kwam, de volgende bezoeken met minder eerbetoon gepaard 
gingen12. Daarom is zijn verzuchting, „of hij wel één mens echt bekeerd had 
in al die jaren van kanselvuurwerk"13, wellicht iets letterlijker te nemen dan 
men gewoonlijk met zulke uitlatingen doet. De feiten, voorzover bekend, 
kloppen er namelijk geheel mee. 

Nu is het even jammer als begrijpelijk, dat van Brugman's overredings-
arbeid bij de Conventuelen geen verslagen bestaan. Hij werkte het liefst 

1 O.a. Devotus Tractatus art. 1, p. 163. 
2 O.a. Speculum Imperfeclionis § 7, p. 125. 
3 O.a. Devotus Tractatus art. 2, p. 169 reg. 31-32. 
4 O.a. ibid. art. 4, p. 194-195. 
5 O.a. ibid. art. 1, p. 166-168. 
6 Ibid. art. 4, p. 196. 
7 ANDREAS (1623), 46<M61. 
8 CLASEN (1958), een zeldzaam slordige samenvatting! 
9 Vgl. p. 18. 

10 O.a. DE HAAN (1944), 29-30; VOETS (1945), 53-54; zie ook noot 8. 
11 Zie p. 16,18-34, passim. 
12 Af te lezen uit de stadsrekeningen van Kampen (Digestum Vetus), Deventer, Amhem, 

Wesel (hier was het tweede bezoek het hoogtepunt) ; ook Zutfen, ondanks het langdurige 
preekbezoek in januari 1463, zie p.33. 

13 DUMBARI (17191), 177,184. 
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mondeling en kon dan allerwegen verbazingwekkende geestdrift opwekken. 
Maar zijn confraters van de ruimere Regelobservantie bepraten lukte niet. 
Natuurlijk hebben tal van andere Observanten ook zulke pogingen in het 
werk gesteld, voorlopig met even weinig succes. Toch verwondert ons dat 
bijzonder bij Brugman, die niet alleen goed kon praten, maar daarnaast ook 
de theologie en de Ordesgeschriften grondig kende. Het Observantenmilieu 
is voor deze heftige natuur niet bevorderlijk geweest om verstandige ge
matigdheid aan te leren. Zijn temperament was - dat is wel overtuigend ge
bleken - van dien aard, dat hij volkomen intransigent was tegenover het 
kwaad, en de Observanten konden destijds onmogelijk inzien, dat een 
minder strenge Regelonderhouding óók een eerlijke vorm van Franciscus-
navolging kon zijn. „Alles of niets" was hun devies; het klinkt ons ook 
tegemoet uit de conflicten met saeculieren in tal van steden1. Het Speculum 
Imperfectionis veroordeelt elke menselijke onvolmaaktheid in deze als 
zondig en slecht. Het is de opvatting uit een anoniem advies van een Obser
vant aan de stad Mechelen : de Conventuelen heten daarin „reformacionem 
ut diabolus crucem fugientes, sicut experimur"2, een wel wat naar fana
tisme en ernstige waarheidsvertekening zwemende karakterisering. Van 
Nikolaas Roelands weten wij zeker, dat hij het niet vol kon houden : was 
deze daarom een slecht mens? 

Om Observant te worden en blijven, moest men een bepaalde persoon
lijkheidsstructuur hebben; blijkbaar hebben „bekeerlingen" als Brugman, 
Herp en Coelde die wel bezeten. Men merke op, dat de beide laatsten hun 
ervaringen met andere religieuze communiteiten hadden opgedaan, vóór 
zij Minderbroeder werden3; dat zal hun later als Observant een zekere 
evenwichtigheid hebben gegeven. Brugman echter is altijd Franciscaan 
geweest; zijn ervaringen met andere Orden en met name met de Fraters 
dateren van veel later; het effect daarvan is in de latere tractaten en brieven 
duidelijk afte lezen. Vóór die tijd was het hem onmogelijk, neutraal te staan 
tegenover „het kwaad", maar wij zien in het Speculum Imperfectionis dui
delijk, dat wat hij zag als kwaad, nuchter beschouwd alleen de ruimere 
Regelobservantie was. In die tijd en dat milieu en met die aard moest hij 
die wel zien als verraad en zonde. 

Wie zó de zaken in zwart en wit voorstelde, mocht niet verwachten, dat 
veel redelijk goedwillende Conventuelen animo hadden zich aan te sluiten 
bij een zo fanatiek aandoende groep als de Observanten in Brugman's 
dagen nog vormden, getuige het grote aantal botsingen met andere insti
tuten. Toen eindelijk de Conventuelen bereid waren tot hervorming, ging 
de meerderheid over tot de gematigder Coletanen (die trouwens de een
heid van de Orde niet verbraken), maar die ontwikkeling zette in de Neder
landen pas in in 14904. Zo wordt het begrijpelijk, dat tussen de twee ge
dwongen reformaties - lees: ontruimingen - van 1447 Mechelen en 1474 
Bolsward niet meer dan twee Conventuelenkloosters overgingen tot de 

1 Het sterkst te Antwerpen en Mechelen in 1448 en 1460, vgl. p. 12-13, 27, 78. 
2 CEYSSENS (1937), 398. 
3 Zie voor Негр: VERSCHUEREN (1931), 346-350; voor Coelde: GOYENS (1929). 
4 POST II (1957), 158-159. 
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strenge Observantie1. Nog in 1472 weigerden de Kamper Conventuelen, 
ondanks zware druk van de magistraat, in hun door brand verwoeste 
klooster na herbouw de Observantie door te voeren. Pas acht jaar later 
kwam die tot stand op dezelfde wijze als te Mechelen en Bolsward was ge
schied: nadat de Observanten door hun lijsten van klachten de stedelijke 
overheid van de noodzaak der hervorming hadden overtuigd, werden de 
Conventuelen op hoog bevel verjaagd en vervangen door Observanten van 
elders2. 

Is het redelijk, het hardnekkige verzet tegen overgang naar het Obser
vantisme alléén toe te schrijven aan laksheid en wereldsgezindhcid, en 
eventueel aan een goedbedoeld maar misschien gemakzuchtig verlangen 
om de Orde één te houden3? Of moeten wij het ook wijten aan te grote 
felheid en strengheid, gebrek aan tact en andere overdrijving bij de Obser
vanten? Het antwoord is niet twijfelachtig: de Observanten zelf hebben 
aan hun geringe bekeringssucces ook schuld gehad4, en Brugman heeft tot 
de verwijdering tussen de twee groepen het zijne bijgedragen. Men mag dus 
WADDING 5 beslist niet (met AXTERS6 en vele anderen) zo verstaan, dat 
„vooral" oude conventen hervormd werden, menigmaal door toedoen van 
Jan Brugman. Wel had hij een machtige greep op overheid en volk in de 
meeste plaatsen waar hij optrad, en van deze mensen heeft hij de opinie wel 
kunnen beïnvloeden, zodat zij uiteindelijk de Conventuelen wel wegjoegen. 
Maar dat geschiedde overal pas na zijn dood 7! Op de mentaliteit der paters 
hadden deze leken echter even weinig of nog minder invloed dan de Obser
vanten. 

Brugman zelf en zijn superieuren hebben bemerkt, later dan in Italië en 
Frankrijk overigens, dat bekeringspogingen zinloos waren. Beter kon men 
proberen, de Observantie te vestigen door de oprichting van geheel nieuwe 
kloosters - en dat nog wel in de steden, waar de overheid in die jaren vrijwel 
overal beducht was voor nóg meer concurrentie en nóg meer goederen in 
de dode hand 9 . Die „novellae plantationes" moesten dan bevolkt worden 
met merendeels jonge, streng geselecteerde9 en opgeleide monniken, die 
van meet af aan in de strikte Regelobservantie waren opgegroeid. Het is bij 
lezing duidelijk, dat de schrijver van de anonieme brief aan de Mechelse 
magistraatin 1445/610 en die van het Speculum Imperfectionis beiden (nog) 
heilig geloven in de bekeerbaarheid der Conventuelen, in de noodzaak èn 
de mogelijkheid èn de heilzame gevolgen ervan, ook al wijzen de twee ge
schriften daarvoor verschillende middelen aan: in 1446 wordt aan de 

1 Ziep. 56. 
2 POST И (1957), 157-158. 
3 VAN DEN BORNE (1931), 137. 
4 Ibid., 139; Frankrijk had deze ontwikkeling al doorgemaakt in 1409-1415. 
5 Ziep.55. 
6 Zie p. 56-57. 
7 N1. Bolsward 1474, Kampen 1478/80, Deventer zelfs pas 1569, Harderwijk en Roer

mond nooit: POST II (1957), 159; vgl. over de laatste twee echter ROGIER (1964*), 58. 
8 JONGKEES(1942), 18-20. 
* Deze strenge selectie kon men tot ver in de 16e eeuw handhaven : POST II (1957), 159. 

1 0 CEYSSENS (1937), 397-399; VAN DIJK (1948), XIII noot 8 gelooft dat Brugman de 
auteur is, maar de stijl is nauwelijks die van Brugman. 
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Mechelse magistraat ingrijpen door de Hertog aanbevolen1 ; in het Specu
lum Imperfectionis daarentegen hebben wij te maken met een zuiver intern 
Ordesgeschrift en wordt niet van overheidsmaatregelen gerept. Later, in de 
Devotus Tractatus1 en het latijnse sermoen te Deventer (1458/60)3 toont 
Brugman weinig vertrouwen meer te hebben in die bekeerbaarheid. De 
omschakeling in zijn persoonlijk handelen moet hebben plaatsgehad circa 
1455/6, al dan niet op bevel van hogerhand; zij is uit zijn levensloop afte 
lezen4. Deze vrij plotselinge wijziging in de aanpak der Observantiebewe
ging, die in de Keulse provincie dus later viel dan in de zuidelijker landen5, 
is nog niet geheel onderzocht. 

Toen de Keulse Observanten eenmaal tot de nieuwe aanpak waren ge
komen, werd o.a. Brugman erbij ingeschakeld, eerst bij de opleiding der 
novicen te Sint Omaars6, spoedig (vanaf april 1458) opnieuw in de Keulse 
provincie, maar nu als volksprediker7. Helaas ontgaat ons ook nu weer de 
exacte rol die hij vijfjaar lang gespeeld kan hebben bij het bewerken van 
de publieke opinie, teneinde Observanten in de steden in kwestie toe te 
laten. Daarover is veel gefantaseerd8. Slechts te Amsterdam is het proces 
te volgen, maar, zoals terecht door MOLL en allen na hem benadrukt : in 
een tendentieus relaas9. 

In elk geval ging het nu met het vestigen van de Observantie beter; men 
kan dit enigszins uit de volgende berekening afleiden. Over de stichting der 
eerste zes Observantenconventen in de Keulse provincie had men 15 jaren 
gedaan10 ; in de volgende 15 jaren ontstonden niet minder dan dertien nieuwe 
conventen, waarvan zeven alleen al in de jaren 1458-63 van Brugman's 
tweede reisperiode11; daarop volgdein 1471 nog één convent12. Vanaf de 
komst der Observanten te Gouda, januari 1439, tot Brugman's dood eind 
1473, verliepen 35 jaren met twintig nieuwe kloosters, waartegenover wel
geteld drie hervormde13 en zeker vijf en twintig nog onhervormde, ook nog 

1 CEYSSENS (1937), 398-399. 
2 In een citaat van pseudo-CHRYSosTOMUs in art. 4, p. 194-195. 
3 VAN DIJK (1948), 158 reg. 113-114, 165 reg. 425-430. 
* Zie p. 20-21. 
s In Frankrijk circa 1408-1415, in Italië circa 1421-1446: VAN DEN BORNE (1931), 

137-152. 
* Vermoedelijk om zijn theologische vakkennis, in vroeger jaren te Parijs opgedaan; 

de Observanten waren niet rijk aan vaktheologen: ÖLIGER (1922), 211; POST II (1957), 
216-217; zie p.21-22. 

7 Vgl. p. 22-34. 
8 Volstrekt ongegrond bv. SCHLAGER (1902), 129 over de vestigingen der Observanten 

te Gorkum 1454, Nijmegen 1455 en Haarlem 1456; voorzichtiger BRANDSMA (Beaken 
1939), 170 en VERBEEK (1953), 7-8 over de komst der Observanten naar Leeuwarden in 
1457. 

9 Zie de bespreking bij MOLL (1854) 1,129-141. 
10 N1. 1439 Gouda, 1445 Leiden en Alkmaar, 1446 Antwerpen, 1449 Delft, 1453 

Hamm: SCHLAGER (1904), passim. 
11 N1.1454 Gorkum, 1455 Nijmegen en Wamsveld, 1456 Haarlem (en Lichtenberg?), 

1457/9 Leeuwarden, 1459 Düren, 1461 Weert, 1461/3 Herentals, 1462 Amsterdam, 1463 
Emmerik en Lemgo, 1464 Bergen op Zoom, 1467 Boetendaal. 

11 N1.1471 Amersfoort. 
13 Zie p. 56 en noot 17 aldaar. 
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niet tot de Coletanen overgegane kloosters1. Zoals men weet heeft de strijd 
tussen Conventuelen en Observanten om de leiding in de ene Orde ge
duurd van 1415 (officiële erkenning der Observantie op het Concilie van 
Konstanz) tot 1517 (samenvoeging Coletanen en Observanten, algehele 
afscheiding van de Conventuelen)2. Toen Brugman stierf, was de eind
overwinning in deze „Franciscaanse Honderdjarige Oorlog" nog niet in 
zicht. 

Het is van belang ons te realiseren, waarom Brugman's Observantiewerk 
duidelijk beter kon slagen via de weg van nieuwe stichtingen. In het alge
meen geldt, dat de Observantiebewegingen in de verschillende Orden het 
meest succes hebben gehad met hun nieuwe kloosters, terwijl hervorming 
der bestaande moeilijk was3. Bezien wij deze ontwikkeling nu met behulp 
van onze kennis omtrent Brugman's greep op de leken en geringe invloed 
op de klerus en a fortiori op de Conventuelen, dan is zijn aandeel in het 
Observantiewerk slechts in zoverre groot en origineel te noemen, dat hij de 
goedwillende leken extra handig wist te bepraten, maar de onwillige Con
ventuelen juist door zijn bijtende kritiek extra tegen de Observanten in het 
harnas joeg. Het eerste verdient nog enige toelichting. 

Brugman bezat een groot talent om eenvoudige mensen van goede wil te 
bepraten en de lauwen onder hen met apokalyptische schrikbeelden kort
stondig uit hun gezapige rust te halen. Naast leken bevatte deze groep ook 
een idealistischer kategorie, die „dus" het kloosterleven had gekozen: de 
duizenden Tertiarissen, of een leven dat dit kloosterleven zeer nabij kwam: 
de Broeders en Zusters van het Gemene Leven. Het gewone volk heeft de 
arme Minderbroeders steeds erg gewaardeerd, mits zij echt arm waren; er 
bestaat in alle eeuwen een soort omgekeerde evenredigheid tussen hun 
bezit en hun prestige bij het volk . . . De Observanten droeg het op handen, 
omdat dezen ook deden wat zij met de mond beleden. Brugman heeft, ge
tuige de eigentijdse berichten èn zijn populariteit, die eenheid van leer en 
leven zeker verwezenlijkt. 

Het stedelijk patriciaat en zelfs edele families hebben uiteraard weer 
andere redenen gehad om de Observanten te steunen met hun geld en -
indien nodig- geweld, maar bewondering voor hun sobere, onthechte leven 
heeft daarbij altijd meegesproken. Wel uitte zich nog een aanvankelijke 
reserve4 in de merkwaardige contracten die uitwijzing der Observanten be
valen, zodra zij - „dat Godt verhuede" - hun Regel ontrouw zouden wor
den5. In feite is dit in de 15e eeuw alleen te Gouda gebeurd, met de eerste, 
nauwelij ks echte Observanten van 1418 ; dit geval is moeilij к te beoordelen6. 

1 N1. Bolsward, Kampen, Dordrecht, Middelburg, Groningen, 's Hertogenbosch, 
Maastricht, Zierikzee, Utrecht, Deventer, Harderwijk, Roermond, Diest, Brussel, Leu
ven, St. Truiden, Kleef, Duisburg, Neuss, Aken, Keulen, Bonn, Siegburg, Dortmund, 
Munster, Soest e.a. 

2 VAN DEN BORNE (1931), 140-175. 
3 POST II (1957), 175. 
4 VAN DEN BORNE (1931), 154 noot 3 gelooft daar niet in. 
5 Inderdaad worden ook veel later nog zulke garanties gevraagd, vgl. POST II (1957), 

153 over Gouda 1419, 158 over Kampen 1480 en Dordrecht 1520. 
6 Ibid., 154. 
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Toen men echter merkte, dat de Observanten werkelijk leefden zoals 
zij beloofd hadden, was het resultaat spoedig grote steun en sympathie, 
letterlijk overal behalve aanvankelijk in Amsterdam. Maar lang niet in 
alle steden waar Observanten, c.q. Brugman, optraden, is het tot vestiging 
van een Observantenklooster gekomen. Wij weten niet, of daar ook overal 
telkens echt moeite voor gedaan is. 

Tenslotte hebben de landsheren zich van de Observanten bediend, zowel 
de Dominicaanse als de Franciscaanse, om weer andere motieven, die men 
het beste kan betitelen als een naar onze opvattingen wonderlijk mengsel 
van eerlijke overtuiging en politieke berekening1. Bij dit laatste zijn te 
rekenen : centralisatiepogingen, het breken van privileges, het scheppen van 
invloedrijke „bruggehoofden" van gunstige gezindheid t.o.v. de lands
heer2, het ondermijnen van de plaatselijke machtsposities der saeculieren. 
Zo kwam het tot een merkwaardige, maar voor de Observantieverbreiding 
belangrijke wisselwerking: met name Philips de Goede steunde de Obser
vanten intensief, zodat zij bij het nastreven van hun hervormingsplannen 
steeds meer zijn steun gingen zoeken3. Zonneklaar blijkt dit uit de ontwik
keling te Gouda, Sluis, Leiden4 en vooral het vrij goed onderzochte geval 
van Mechelen5. Zo werd het zelfvertrouwen en de vrijmoedigheid der Ob
servanten vanzelfsprekend groter. 

De culminatie kwam in de botsing tussen de Observanten en de stad 
Amsterdam6, waar de belangenparalleliteit van Bourgondiërs en Obser
vanten wel heel kras tot uiting kwam. Men bedenke, dat hier twee invloed
rijke maar intransigente figuren vochten voor hetzelfde : Karel de Stoute en 
Jan Brugman. Des te feller reageerden de locale belangengroepen; zij 
zochten, typerend genoeg, argumenten voor hun verweer in : 

a. oude privileges, 
b. een beroep op het fatsoen7. 

Het verdient opmerking, dat zij op 20 en 22 oktober 1462 niet refereerden 
aan de plechtige toezegging van Karel de Stoute op 2 september daarvóór, 
dat hij met de Hollandse steden steeds overleg zou plegen over nieuwe 
kloostervestigingen8 : kennelijk voelde men de grond onder zich wegzinken. 
Met zó duidelijke steun van een zó machtig man als Karel van Charoláis 
toen al was, moesten de Observanten het altijd winnen. Minder drastisch 
was de invloed van de Hertogen van Kleef9 en Gelre op de vestigingen in 
hun gebieden, maar daar zowel als in het Graafschap Mark zullen politieke 

1 POST II (1957), 163-164. 
2 Een sprekend voorbeeld is Gouda in 1428: TAAL (1960), 104-105. 
3 Bv. in de anonieme brief aan de magistraat van Mechelen ± 1445-1446, ed. 

CEYSSENS (1937), 397-399. 
4 SLOOTS(1947), 16. 
5 CEYSSENS (1937). 
6 Besproken bij MOLL (1854) I, 129-141. 
, N1. in de verweerschriften, ed. BRANDT (1671), 43-49. 
8 JONGKEES(1942), 154. 
* Hertog Johan probeerde tussen 1467 en 1481 op verzoek van de Observanten, echter 

tevergeefs, de Kleefse Conventuelen tot de Observantie over te halen: SCHLAGER (1904), 
230-233. 
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oogmerken wel hebben meegespeeld, hoe diep-godsdienstig de vorsten -
vooral Arnold - ook waren. 

Is het niet opvallend, dat bij zó algemene steun en sympathie als de Ob
servanten bij de lekenbevolking van hoog tot laag en bij de Tertiarissen en 
Devoten ontmoetten, de Conventuelen eigenlijk nergens eigener beweging 
tot de strengere Regelonderhouding overgingen? Men heeft Brugman voor 
de Keulse provincie wel op één lijn gesteld met de geweldige Observantie-
pioniers Bemardinus van Siena en Johannes van Capistrano1. De feiten 
geven echter geen aanleiding, hem deze eretitel toe te kennen als hervormer 
in letterlijke zin. Wel kwamen er vele nieuwe stichtingen tot stand, al weten 
wij Brugman's nauwkeurige aandeel daarin óók niet. Wanneer POLIUS en 
WADDING dit bedoeld hebben, d.w.z. de langzame overwoekering van de 
oude Conventuelen door de steeds talrijker Observanten, kunnen zij gelijk 
hebben met hun lofprijzing. Het „bekerende" effect van die toename is 
overigens pas goed na Brugman's dood te merken, toen Негр de leiding had 
en Coelde steeds actiever werd : andere typen mens in een andere tijd, die 
rijper was voor werkelijke hervorming. Men denke in dit verband aan de 
maar zeer gedeeltelijk geslaagde reformatiereizen van Nikolaas van Cusa 
samen met Dionysius de Karthuizer, waaruit blijkt dat in 1451-2 de geesten 
echt nog niet rijp waren voor de hervorming2. 

Het is dus zeker niet alleen Brugman's schuld, dat zijn geweldige over
redingskracht stukbrak op zijn medebroeders, wat een knauw zou kunnen 
betekenen voor zijn spreekwoordelijke reputatie als pleitbezorger, door de 
eeuwen heen zo vaak kritiekloos opgehemeld. Zelfs hij is niet in staat ge
bleken iets tot stand te brengen waarvoor in zijn jaren de tijd nog niet ge
komen was. 

5. Is er verband tussen Brugman's aarden de korte duur van ziJnProvincialaat? 

Het Provinciaal kapittel te Hamm (zomer 1462) koos Brugman tot 
Vicaris-provinciaal over de Keulse provincie, voor de normale duur van 
driejaar3. Maar wegens „twee jaar ziekte" trad hij al in mei 1464 af op het 
kapittel te Mechelen4; daarna is hij, voorzover wij weten, niet meer in het 
openbaar opgetreden5. Twee vragen roept dit op: waarom koos men juist 
hem in 1462, en waarom werd hij voortijdig van zijn ambt ontheven? 

Ongetwijfeld heeft men te Hamm juist Brugman gekozen om zijn enorme 
succes als volksprediker, dat misschien ook een grote oogst aan nieuwe 
Observantenkloosters heeft opgeleverd. Ook militairen zijn wel tot be
stuurstaken geroepen op grond van successen op hun vakterrein ; succes op 
bestuursgebied is dan evenwel niet bij voorbaat verzekerd. Brugman's grote 
populariteit bij het volk en zijn leiders moet zijn verkiezing vroeg of laat 
onvermijdelijk hebben gemaakt. Van die populariteit is ons maar een 
fractie overgeleverd, maar zelfs uit deze schamele resten rijst het beeld op 

1 Vooral POLIUS (ms. 1654, ed. SCHLAGER 1907), 19. 
2 POST II (1957), 123-127; MOLL (1854)1,127 stelt de zaak te optimistisch voor. 
3 POLIUS (ms. 1647), fol. KXK. 
4 Ibid., fo l . l00 r enl03 v . 
' Ziep.34-35. 
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van een monnik die heel anders sprak dan wat men gewoonlijk te horen 
kreeg, en die vooral de foutieve dingen naar ons gevoel soms onbeschaamd 
oprecht bij hun naam durfde noemen1. Wie zó pakkend wist te zeggen waar 
het om ging en al zóveel goodwill bij de lekenbevolking had opgebouwd, 
moest wel de geschikte figuur zijn voor Vicaris-provinciaal, in een tijd 
waarin de Observantie het voor haar uitbreiding steeds meer moest hebben 
van sympathie, geld en machtsmiddelen van datzelfde volk; de Conventu
elen bekeren via interne franciscaanse propaganda was toch, hier als overal 
elders, onmogelijk gebleken. Er is niet veel fantasie voor nodig om in te 
zien, dat in 1462 moeilijk een meer veelbelovend man te vinden was dan 
Brugman. Met de voortvarendheid, zijn temperament eigen, ging hij ter
stond aan de slag en resultaten bleven niet uit. 

Moeilijker te beantwoorden is de vraag, waarom zijn ambtsperiode zo 
kort heeft geduurd: goed 22 maanden. De bewering „hij lag twee jaar ziek 
te Gorkum"2 is ongegrond, want in Classis XI, onze oorspronkelijkste 
bron in dit verband, staat alleen: „A° 1463° Gorcomü R.P.F. Joannes Brug
man Vicarius Provincialis infirmitatibus continuis allegatus mediante Com
missario a se delegato Congregationem capitularem habuit"3. Dat hijzelf 
nog tot juni 1463 actief door de provincie reisde, staat onomstotelijk vast4. 
Het Provinciaal kapittel te Mechelen (15 mei 1464) werd echter gepresi
deerd door de Ultramontaanse Vicaris-generaal Zeger Hunslare van Diks-
muide, die zelf drie dagen later zou aftreden5. Normaal was, dat de Vicaris
provinciaal zelf het kapittel voorzat, maar de aanwezigheid van Hunslare 
te Mechelen i.v.m. het aanstaande Generaal kapittel verklaart diens voor
rang. Men kan zich ook voorstellen, dat Brugman sedert enige tijd, hooguit 
elf maanden, ergens in een kloosterziekenverblijf lag (Gorkum?) en niet 
in staat was naar Mechelen te reizen. Maar wat blijft er dan over van het 
ondubbelzinnige „Infirmatur biennio" in de Antwerpse Provinciekroniek 
van circa 1565/86, die uiteraard over de gebeurtenissen in de Belgische 
kloosters het best geïnformeerd is en zeer betrouwbaar wordt genoemd7? 
POLIUS'8 Descriptio en de Keulse Ordesannalen van POLIUS-BÜRVENICH 
hebben alle9 de tweejarige ziekte vermeld, WADDING slaat de plank mis 
met zijn bericht, dat Brugman al op 18 oktober 1461 te Nijmegen gekozen 
zou zijn10, maar noemt anderzijds de tweejarige ziekte niet. Erg duidelijk 
en overtuigend is de overlevering niet, vooral als men haar confronteert 
met de vaststaande archivalische gegevens. Er is in mei 1464 te Mechelen 
iets ongewoons gebeurd, dat is zeker. Helaas is reconstructie ervan bij de 
huidige bronnenschaarste bijna ondoenlijk. 

1 Ziep. 61-62. 
2 VAN ουκ (1948), IX. 
3 Classis XI (ms. 1629), 43. 
4 Ziep.34. 
5 POLIUS (ms. 1647), fol. 103v. 
6 SCHOUTENS (1906), 14; de terminus ante quem is van VAN WELY (1961), 21. 
7 VERBEEK-VAN DEN BORNE (1931), 22. 
8 POLIUS (ms. 1647), fol. KXK. 
• POLIUS-BÜRVENICH (ms. 1650-1660), 70; BÜRVENICH (ms. 1659), 33; BÜRVENICH (ms. 

1666), 117. 
10 WADDING VI (1648), 198. 
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Dat Brugman's ambtsperiode daar en toen eindigde, wordt behalve door 
het eenstemmige getuigenis van alle auteurs ook nog aannemelijk gemaakt 
door het voortaan totaal ontbreken van gegevens over Brugman's volks
preken. Men zal een Vicaris-provinciaal toch geen preekverbod hebben op
gelegd? Maar het is aan geen twijfel onderhevig, dat Brugman's persoon
lijkheidsstructuur de oorzaak moet zijn geweest van zijn opvallende ver
vroegd aftreden. Óf hij heeft zich „doodgewerkt" en door zijn opstuivend 
karakter zijn gezondheid definitief ondermijnd (het is wel zeker, dat hij de 
raad van de Roermondse Karthuizerprior DIONYSIUS, vóór 1464 gegeven1, 
in de wind heeft geslagen : hij kon het ijveren niet laten!) ; vrijwel alle latere 
auteurs hebben dit inderdaad als reden aangenomen, temeer omdat hij 
immers al twee jaar bedlegerig zou zijn geweest; wij hebben echter gezien 
dat dit laatste onhoudbaar is2. Óf zijn rechtlijnigheid en onbuigzaam ijveren 
voor de strenge Regelobservantie heeft te velen binnen en buiten de Orde 
tegen hem ingenomen . . . Men herinnere zich zijn optreden te Amsterdam 
in oktober-november 14623. Opmerking verdient verder, dat de voortgang 
bij de bouw van het Emmerikse convent na een snelle start in maart 1463 
óók niet zo vlot verliep als men van een doelbewust, actief man als Brugman 
mocht verwachten4. Is hij soms het slachtoffer geworden van beschuldi
gingen? 

De omstandigheden waaronder zij η aftreden plaatshad, doen wat vreemd 
aan. Om te beginnen is er een besluit van het Generaal kapittel, te Mechelen 
gehouden onmiddellijk aansluitend aan het Provinciale in mei 1464. 
GLASSBERGER, wiens verslag wij bij gebrek aan originele stukken als onze 
eerste bron moeten beschouwen (en die vaak betrouwbaar is gebleken5), 
formuleert het aldus : „Statuit etiam idem capitulum generale, ut secundum 
provisionem sanctissimi domini Eugenii IV. eodem modo fiat quoad 
depositionem, absolutionem et electionem Vicariorum Provinciali urn, 
sicut de Vicario Generali, non obstante statuto Barcinonensi, cui tunc solum 
quoad istum articulum fuit derogatum"6. Men schafte dus juist daar juist 
toen juist dat ene artikel van de Statuten van Barcelona (1451) af, waar 
sprake was van afzetten, aftreden en verkiezen der Vicaris-provinciaals, 
en greep terug naar de Provisie van 23 juli 14467. Nu kennen wij uit de 
jaren 1462-4 geen enkel geval van een Vicaris-provinciaal die zijn ambts-

1 Zie p. 25, 61,62. 
2 P.75. 
3 Zie p. 31-32. 
4 Zie ρ 33. 
3 VERBFEK-VAN DEN BORNE (1931), 13-14, 18. 
6 GLASSBERGER (ms. 1508, ed. 1887), 412. De hiervan onafhankelijke samenvatting 

der kapittelbesluiten in een Naams handschrift (beschreven door LIPPENS (1949), 278-303) 
zegt: „Item statuii capitulum generale ut secundum provisionem sanctissimi domini 
eugenii pape 4ti per omnia eodem modo fiat quo ad depositionem et absolutionem et 
electionem vicariorum provinciahum sicut de vicario generali, non obstante statuto bar-
chinonensi cui quantum ad istum articulum auctontate nostra certis ex causis derogamus. 
Istud autem „per omnia" non debet intelligi quo ad numerum vocum quia sufficit vica-
num generalera eligí a maion parte numero omnium m eadem electione vocem haben-
tium", Namur, Musée Archéologique, ms. 166 (ca. 1540), fol. 184г. 

1 Bulle Ut sacra Ordims Minoriim religio van Eugemus IV, ed. Bullarium Francisca-
num. Nova Series I (1929), nr. 1007, p. 495-500. 
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termijn niet normaal voltooit, behalve de Keulse: Brugman. Terwijl er bij 
GLASSBERGER geen namen worden genoemd en lateren Brugman's aftreden 
aan „gezondheidsredenen" toeschrijven, lijkt dit eerder op een afzetten: 
„ideo deponitur" in de Antwerpse Рго іпсіекгопіек}. 

De Barcelonese Statuten hadden bepaald, dat een Vicaris-provinciaal 
alleen op een Generaal kapittel kon aftreden: „In hoc autem capitulo ( = 
generali) vicarii provinciales semper per se, si praesentes fuerint, vel per 
literas si absentes, renuntiare suis officiis debeant, quorum renuntiatio a 
vicario generali, vel ab eo, qui tenet capitulum loco ejus, cum assensu gene
ralis capituli, si videbitur, admittatur"2. Nu weten wij immers niet, of 
Brugman persoonlijk naar Mechelen is gegaan; ook niet of hij in het andere 
geval het vereiste verzoek om aftreden schriftelijk heeft ingediend. Wel was 
de brief waarin Brugman het verzoek van Heer Willem van den Bergh (dd. 
18 juni 1464) om het behoud van de bouwpater Jakob Gruter voor het pro
ject te Emmerik ondersteunde, gericht aan de nieuwe Vicaris-generaal, ge
kozen direct na het Provinciaal kapittel, dat - kennelijk zonder Brugman's 
weten of tegen zijn wil - had besloten tot overplaatsing van Gruter3. Van 
den Bergh laat duidelijk uitkomen, dat Brugman zijn aanbeveling niet 
vóór het kapittel heeft geschreven ; verder - minder duidelij к - dat Brugman 
het verzoek van Van den Bergh aan de Vicaris-generaal „aanbood" (letter
lijk: „die dat op u leide"). 

Een van twee kan nu zijn gebeurd, maar in beide gevallen is er iets ab
normaals voorgevallen : óf Brugman is naar Mechelen getogen en was daar
voor dan blijkbaar niet te ziek, maar toch zat hij het Provinciaal kapittel 
niet voor; óf hij is thuis (te Gorkum?) gebleven en heeft dan schriftelijk zijn 
ontslagaanvrage ingediend, welke door de Vicaris-generaal, ingevolge het 
bepaalde op het Generaal kapittel van Fontenay-le-Comte van 14574, 
normaal is geaccepteerd: maar wat was dan de afwijking t.o.v. de Statuta 
Barcinonensia, door GLASSBERGER en de Naamse Codex zo uitdrukkelijk 
vermeld? Blijft o.i. alleen de derde mogelijkheid over: Brugman is niet ge
gaan, maar heeft ook niet om ontslag geschreven; dit is hem, in strijd met 
de Statuten, ongevraagd verleend (deponitur). Het raadsel blijft onopge
lost, maar een gewoon vervroegd emeritaat om gezondheidsredenen wordt 
hierdoor wel minder vanzelfsprekend. 

Paus Pius II had op 11 februari 1464 een brief gezonden aan de Vicaris-
generaal der Ultramontaanse Observanten, waardoor deze het volste recht 
kreeg, Minderbroeders die dwalingen verkondigden, te corrigeren en te 
straffen, zelfs te absolveren en weg te zenden5. In een waarschijnlijk gelijk
tijdige brief werd Hunslare verzocht, zijn Fraters de liefde en matiging te 
doen betrachten bij het bestrijden van het kwaad en het terugwinnen van 
de zondaars6. Er staat niet bij, op welke provincie dit sloeg, evenmin of het 
ging over de Vicaris-provinciaals dan wel hun onderdanen. Maar uit 

1 SCHOUTENS(19CI6), 14. 
1 HOWLETT (1882), 113-114. 
3 VAN DE VEN (1931), 198. 
4 SLOOTS (1947), 105. 
5 Bij GLASSBERGER (ms.1508, ed. 1887), 403-404. 
* Ibid., 404. 
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hoofdstuk I hebben wij geleerd, dat naast mannen als Hendrik van 
Utrecht ook Brugman op verschillende plaatsen nogal fanatiek is opge
treden en niet zonder ernstige kritiek en verzet uit te lokken1. Dit wordt 
ook door HEYMERICK gemeld2 en door Brugman's eigen uitlatingen in zijn 
Speculum Imperfectionis en Devotus Tractatus bevestigd. Verder bedenke 
men, dat tot Brugman's opvolger werd gekozen de Antwerpse gardiaan 
Machiel van Liere3; deze had in augustus 1460 met Herp een soort „com
missie van goede diensten" gevormd ter regeling van het scherpe conflict tus
sen de Antwerpse Observanten en de kanunniken aldaar4. Van Liere was 
toen Vicaris-provinciaal en zijn optreden tegen liefdeloos fanatisme heeft 
zeker een goede indruk achtergelaten: had men hem anders in 1462 uitge
rekend te Antwerpen gardiaan gemaakt5? Zowel de laatstgenoemde functie 
als zijn verkiezing in 1464 tot Vicaris-provinciaal wijzen erop, dat hij een 
gematigd man moet zijn geweest. Zou men daar op dat moment bijzondere 
behoefte aan hebben gehad? 

Bij gebrek aan ruim bronnenmateriaal blijft het allemaal onbewezen, 
maar het is zeker met elkaar in overeenstemming. Op grond van al wat wij 
boven uit Brugman's aard en leer en leven hebben afgeleid, mogen wij aan
nemen, dat hij, streng voor zichzelf, eenmaal bestuurder der Keulse pro
vincie geworden, met weinig soepelheid moet hebben geregeerd. De Obser
vanten bekritiseerden elkaar nooit erg zachtzinnig6 en Brugman was uit
gesproken van mening, dat de Regel veel te slap werd beleefd, ook door 
Observanten7. Deze man was een vlot spreker en schrijver en een geïnspi
reerd predikant. Maar het Observantisme was, ofschoon ontstaan uit ra
dicale denkbeelden, op dat moment beter gebaat bij wat meer gematigd
heid in de leiding. De onbekeerbaarheid van nagenoeg alle Conventuelen-
kloosters8, de desertie van Roelands uit het Mechelse convent omstreeks 
de tijd dat Brugman daar gardiaan was', het gezelschap van Hendrik van 
Utrecht op zijn preekreis in het Rijnland in 146010, het venijnige conflict te 
Amsterdam spoedig na zijn aankomst in oktober 1462n, het wijst allemaal 
in dezelfde richting. 

Weerstanden van buiten de Orde, weerstanden wellicht ook van binnen. 
Brugman's ziekte kon op deze manier een welkome aanleiding worden 
om, vóór er groter onheil geschiedde, zonder deining af te komen van een 
bestuurder, die niet de juiste man op de juiste plaats was gebleken. 

1 Ziep.27, 29, 31-32. 
1 HEYMERICK (ms. 1487, ed. OEDIGER 1939), 191. 
3 FOLIUS (ms. 1647), fol. 103v. 
4 VERSCHUEREN (1931), 352. 
5 Ibid., 353. 
6 VAN DEN BORNE (1931), 161. 
7 Het hele Speculum Imperfectionis handelt hierover. 
8 Ziep.56-57. 
» Zie p. 13-14. 

10 Zie p. 27. 
11 Zie p. 31-32. 
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Verder dan tot deze nog slecht sluitende reconstructie kunnen wij ech
ter niet komen, zolang de handelingen van het Mechelse kapittel niet in een 
uitvoeriger verslag dan dat van GLASSBERGER en de Naamse codicesl be
schikbaar zijn. Uit die summiere berichten is de ware reden van Brugman's 
vervroegde emeritaat niet met voldoende zekerheid af te leiden ; en ziedaar 
dus een „Pater Brugman-probleem" erbij ! 

1 Ms. 142, fol.21r-v en ms. 166, fol. 183r-184r. 



HOOFDSTUK IV 

Brugman's theologie en spiritualiteit 

Belangwekkender dan nauwkeurige gegevens over Brugman's jeugd en 
itinerarium zijn de geest en opvattingen van waaruit hij zijn tijdgenoten 
onderrichtte. Dit werk is subtieler en met verloop van tijd ook sterker aan 
herinterpretatie onderhevig; bovendien kan men de geestelijke spreker en 
schrijver Brugman benaderen vanuit litterair, historisch, theologisch stand
punt, vanuit de Minderbroedersorde of vanuit de Moderne Devotie; zelfs 
wordt hij honderd jaar na MOLL nog opgeëist voor de Reformatie1. Met het 
uitgangspunt verschillen dan bewondering en kritiek, zodat ook het eind
oordeel verschillend uitvalt en dit verandert weer met de jaren, zoals met 
Brugman inderdaad gebeurd is2 . 

In dit hoofdstuk doen wij een voorzichtige poging tot karakterisering, 
thans voor het eerst grotendeels gebaseerd op een vrij omvangrijk werk van 
Brugman, dat pas nu gepubliceerd wordt en belangrijke hiaten in onze 
kennis opvult : de Devotus Tractatus, voor dit onderwerp wel te beschouwen 
als Brugman's hoofdwerk3. Uiteraard hebben wij niet de pretentie, dat 
hier reeds alles gezegd wordt; wij willen slechts de studie op gang brengen. 
Latere ontdekkingen van geschriften èn diepergaande studie van het reeds 
bekende zullen nog wel meer aan het licht brengen. 

Men herinnere zich in dit verband, hoe MOLL zijn oordeel over Brugman 
vooral baseerde op de door hem gepubliceerde Devote Oefeninge4, hoe 
later neerlandici daar vele interessante dingen in meenden te ontdekken, 
tot invloeden op Vondel en de beeldende kunst toe 5 ; hoe vervolgens 
KNIPPING sterke parallellen met de anonieme Meditationes Vitae Christi 
aantoonde6 , en hoe tenslotte GROOTENS7 en vooral OPTATUS8 ontdekten, 
dat Brugman's Jesusleven grondig afhankelijk is van de Arbor Vitae Cruci-
fixae Jesu van de militante Spirituaal HUBERTINUS DE CASALI9. 

Daarmee was Brugman van een typische nederlandse „Devote", haast 
nog meer Windesheimer dan Minderbroeder, stap voor stap teruggebracht 
tot een typische vertegenwoordiger der 15e-eeuwse Observanten van 
Franciscus. Deze geleidelijke ontdekking was weliswaar niet zó spectacu-

1 DON (1953/4), 224. 
2 Vgl. VAN DEN HOMBERGH (1957), 329-341. 
3 Zie de uitgave p. 139-299. 
4 MOLL (1854) II, 287-407. 
5 O.a. VAN oiNNEKEN (1939), 250-251, bestreden door MOLKENBOER (1940), 78; deze 

meent echter op p.72 weer andere invloeden te signaleren, vgl. MAXIMILIANUS (1949), 
112-113. 

6 In: GOOSSENs(1947), 53-54, 63-76. 
7 GROOTENS (1948), LI-LII, LXIIw, LXIX-LXX enz. 
8 OPTATUS (1947), 113-114; sterker (1949), passim; men merke op, dat in dezelfde 

jaargang van Ons Geestelijk Erf VAN HERREWEGHEN nog spreekt van „het oorspronke
lijke Leven van Jesus door pater Brugman o.f.m." (p.227). 

* HUBERTINUS DE CASALI (ms. 1305, ed. 1485). 
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lair, maar het feit dat MOLL en anderen lang hebben kunnen menen, dat 
Brugman eigenlijk een nederlandse „Devote" was 1 , demonstreert intussen, 
dat zijn werk met de Moderne Devotie verwante trekken bevat. In de 19e 
eeuw werden die door de toevallige stand van de kennis noodzakelijk wat 
overbelicht, terwijl nu de oorspronkelijk franciscaanse kleuren van inter
nationale herkomst weer sterker opvallen, VAN DEN BORNE 2 wees hier al op 
in 1942; VAN DIJK toonde het aan voor de Vita Lijdwine3, GROOTENS voor 
een groep sermoenen 4, OPTATUS voor de Devote Oefeningen. Wij menen dit 
te kunnen aantonen voor de Devotus Tractatus. 

Voor een duidelijk onderscheid splitsen wij dit hoofdstuk in een kort 
eerste deel „Theologie", dat vooral Brugman's (verspreide!) opvattingen 
nagaat over de theologische kwesties van zijn tijd, voorzover de niet-theo-
loog hierover kan oordelen, en een uitvoeriger deel „Spiritualiteit", dat 
vooral zijn aanpak van het geestelijk leven onderzoekt. In werkelijkheid 
hebben zij elkaar aangevuld als theorie en praktijk. Het zal niet twijfel
achtig blijven, op welk van de twee terreinen Brugman zich het meest thuis 
voelde en welk van beide dan ook het sterkst benadrukt uit zijn oeuvre 
naar voren treedt. Hoewel zijn sermoenen hierover al het een en ander heb
ben geleerd, komen zijn opvattingen in de werken van zijn eigen hand nog 
veel overtuigender naar voren. Gezien de niet vlekkeloze wijze van opteke
ning der sermoenen dienen wij voor een spiritualiteitsbepaling verre de 
voorkeur te geven aan Brugman's eigen geschriften. Ook ERASMUS was 
van mening, dat „την κρείττω < ε ί κ ό ν α > τα συγγράμματα δείξει": het 
beste beeld zullen de geschriften tonen ' . 

/. Brugmarfs theologische opvattingen. 

Omdat wij niet alle werken van Brugman's hand bezitten7, blijft het mo
gelijk, dat zijn theologische ideeën ergens systematisch behandeld zijn, bv. 
in zijn colleges te St. Omaars, maar in de beschikbare litteraire nalaten
schap vindt men nergens een expliciete uiteenzetting van zijn visies8. Voor
uitlopend op een analyse van dit werk durven wij nog verder te gaan en 
op grond van zijn uitlatingen in het bekende werk te stellen, dat hij er hele
maal de man niet naar was om zich diepgaand bezig te houden met de spe
culatieve scholatieke theologie van zijn tijd. Hij was een der zeer velen, die 
„de breuk tussen theologie en vroomheid"9 in die zin hebben verwerkt, 
dat zij, meer of minder bewust, kozen vóór de vroomheid en de theologen 
lieten redetwisten. Onmiskenbaar treedt deze keuze uit Brugman's werk 

1 Men heeft wel meer voorvechters van een zuiverder geestelijk leven te gemakkelijk 
schatplichtig aan de Moderne Devotie genoemd, vgl. ROOIER (19643), I, 81. 

2 VAN DEN BORNE (1942), 212-219. 
3 VAN DIJK Lidwina (1948), 301-302; ook (1964), 267-269. 
4 Zie p. 80 noot 7 of p. 82 noot 2. 
5 Zie p. 80 noot 8. 
' Zinspreuk o.a. op een portret-houtsnede door Albrecht Durer 1526. 
7 De verloren werken worden opgesomd door VAN DUK (1948), XI, waar Cantio de 

extremo ludicio ontbreekt, zie p. 84. 
8 Met één uitzondering, zie p. 101-102. 
» AXTERS III (1956), 19-27. 

б 
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naar voren : altijd geeft hij de voorkeur - soms met evenveel woorden - aan 
de toewijding van de mens aan God boven de subtiliteiten van het verstand1. 
Wanneer de copiïsten of rubricators der sermoenen hem dan al eens „een 
hoge doctoer inder godheit" noemen2 , dienen wij te bedenken, dat de 
Tertiarissen al gauw iemand een geleerde vonden! 

Door deze duidelijke voorkeur vinden wij in zijn werk niets uitdrukke-
lijks over de grote controversen van zijn tijd, zoals de vinnige strijd tussen 
via antiqua en via moderna3 , realisme contra nominalisme4, Paus of Con
cilie5, pauselijke feilbaarheid of onfeilbaarheid ; zelfs niets van een gelief
koosd franciscaans leerstuk, destijds met veel vuur verdedigd door de 
Scotisten: de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, toen nog geheel een 
vrije kwestie6. Deze zaken in tractaten uit te werken heeft hij kennelijk niet 
als zijn taak beschouwd en wij zien nu ook wel in, dat het niet zou hebben 
gestrookt met zijn aard en aanleg7. Men vraagt zich af, of hij wel met veel 
geestdrift te Sint Omaars het lectoraat in de theologie heeft vervuld8, resp. 
of hij deze lessen zal hebben besteed aan dogmatiek of meer aan exegese' 
en moraal, of nog liever aan favoriete onderwerpen der franciscaanse spiri
tualiteit10. De vorming der jonge Observanten in de „spiritus devotionis" 
zal hem meer hebben gelegen. In elk geval bewijzen zijn sermoenen over
duidelijk, dat hij zich vaak liet gaan, als het om geliefde onderwerpen 
ging11! Wie dan ook de grote theologische strijdvragen van zijn tijd bij hem 
zoekt, vindt ze niet, of zozeer bedekt en terloops, dat men er gauw teveel 
betekenis in legt, doordat men de wens tot vader van de gedachte maakt1 2 . 

1 Bv. Vita Lijdwine, Prologus (ed. DE MEUER 1963), 3; ook Devotus Tractalus art. 10, 
p. 247 reg. 3-12, reg. 36-p 248 reg. 8. 

I Bv GROOTENS (1948), 78, 110, 183, 195, 215. 
3 De wens van POST (1964), 18 wordt voor Brugman voorlopig negatief vervuld: 

rechtstreekse invloed der „Moderni" is bij hem moeilijk aanwijsbaar; zie ook p.86 
noot 1. 

4 Wel had hij bewondering voor GERSON, vgl. VAN DIJK (1948), 156-157, en wantrouw
de de wetenschap als bron voor ware Godskennis nominalistische trekken? Vgl. POST 
(1964), 15-16. 

5 Na 1449 (emde Concilie van Basel) was de kwestie niet direct actueel meer; men 
merke echter op, dat Brugman m de Devotus Tractalus met kennelijke instemming ci
teert uit (en verwijst naar) ALVARUS PELAGIUS De pianeta Ecclesiae, (ms. ± 1330), ge
schreven ter verdediging der pauselijke suprematie; ook waren de Observanten in de 
Bourgondische landen grote voorstanders van de Pausen. 

« EMMEN (1958), 165-190. 
7 Vgl. dit en wat volgt met het overeenkomstige beeld van Geert Groóte bij POST 

(19502), 33-35. 
8 Waarschijnlijk 1454-1458, vgl. p. 17, 21-22. 
9 Zie p. 37 noot 5 een aanwijzing, dat Brugman als exegeet blijkbaar wel als een 

autoriteit is beschouwd. 
10 Ook aan de duitse universiteiten was de theologische belangstelling meer gericht op 

exegese en praktische kerkelijke doeleinden dan op theoretische dogmatiek, wat bewezen 
wordt door de 15e-eeuwse bibliotheek-inventarissen: RTTTER (1922), 49-50. 

II Bv. GROOTENS (1948), LXI-LXII, LXXXVIII, XCV, XCVII, CII, CIV, CXV. 
12 Bv. EMMEN (1958), 172-174 een weinig overtuigende poging om Brugman de Imma

culata-gedachte te laten verkondigen. 
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1. Sermoenen. 

D a n k zij verspreide opmerkingen in de sermoenen kennen wij wel iets 
van Brugman's opvattingen. Ergens beantwoordt hij de vraag, waarom 
Christus niet eerder op aarde kwam, met: „omdat de mens de zonde goed 
moest voelen" en volgt daarin BONAVENTURA en LUDOLPHUS DE SAXONIA; 

Christus kwam ook niet later „teneinde de de duivel te verrassen", zegt 
Brugman, met een merkwaardige exegese van „novissimus" in Арок. 
1 : 171. Elders stipt hij, in het voetspoor van LEO MAGNUS e.a. (waar
schijnlijk via LUDOLPHUS) aan, dat de verheerlijking op de Thabor móést 
eindigen, omdat de wereld slechts door Christus' bloed gereinigd kon wor
den2 . Of hij gaat met THOMAS AQUINAS na, welke vruchten het ontvangen 
van de Eucharistie ons geeft3. Maar de in de teksten aangekondigde reek
sen van vruchten, gevaren enz. worden vaak niet alle uitgewerkt-vermoede-
lij к wegens tijdnood bij de predikant 4 - zodat het dus wel zeker is, dat wij 
bijna altijd achteraf samengestelde reportaties voor ons hebben. En hoe 
zullen zijn toehoorsters zijn redeneringen begrepen hebben 5 ? 

Er zijn nog meer restricties, GROOTENS meent terecht, dat de door hem 
gepubliceerde sermoenen door een oud man moeten zijn uitgesproken 6. 
In het zgn. „Gentse handschrift" en andere teksten in de Verspreide Ser
moenen vinden wij talrijke aanwijzingen voor hetzelfde7. Diverse collecties 
stammen waarschijnlijk uit circa 1466 en uit het Rijnland 8. Kennelijk is 
men in de kloosters Brugman's preken pas gaan noteren, toen hij al be
roemd geworden was, dus na 1455/6 en nog waarschijnlijker pas in en na 
1458-14639. De sermoenen leren ons dus vooral zijn latere ideeën kennen, 
maar altijd spaarzaam, in bewust eenvoudige termen, verspreid en dus nooit 
in onderlinge samenhang, en bovendien in een optekening door anderen, 
meestal minder geschoolden. 

2. Andere werken. 

Hetzelfde bezwaar geldt voor Brugman's andere geschriften: zij leren 
ons wel iets, maar veel te fragmentarisch. In de Devote Oefeninge wil Brug
man met opzet ingewikkelde theologische problemen vermijden10, maar 
natuurlijk neemt hij, met alle aan HUBERTINUS, LUDOLPHUS, de Meditationes 
e.a. ontleende gedachten, wel hun opvattingen over. Zo stelt hij, dat de 
Verlossing alleen door de God-mens kon geschieden, om volledige genoeg
doening te schenken11; deze kwestie werkt hij echter niet verder uit, alleen 

1 GROOTENS (1948), 15-16. 
I Ibid., 80. 
3 Ibid., 107-109 ; vgl. VAN DIJK (1948), 32-33 voor de verschillende uitwerking ervan. 
4 GROOTENS (1948), LV, LVII. 
J Vgl. VAN ουκ (1948), XV. 
* GROOTENS (1948), L. 
7 VAN DIJK (1948), 2, 6,19,21. 
8 Ziep.37-38. 
' Zie p. 22. 

1 0 MOLL (1854) Π, 288. 
I I Ibid., 296. 
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wijst hij er even op, dat God met opzet de mens lang op de Verlossing liet 
wachten „dat hi om hulpe roepen solde" (dus dezelfde gedachte als in het 
bovengenoemde sermoen1). De andere tractaten bevatten nog veel minder 
theologische uitlatingen, maar dit kan ook niet verbazen. Wat wij tot nu 
toe bezaten, was allemaal voor een vrijwel ongeschoold publiek, en mede 
daarom nauwelijks theologie te noemen: brieven, liederen, devote „oefe
ningen" over leven en lijden des Heren, een heiligenleven, een disciplinair 
werkje over de strikte Regelobservantie. Ook De Doctrina van DIONYSIUS 

CARTUSIANUS maakt ons niet veel wijzer, per slot is het niet letterlijk van 
Brugman zelf en het heeft meer van een zedekundig handboekje voor ver
schillende groepen van gelovigen2. Wanneer wij tenslotte afgaan op de 
titels der verloren werken, is ook daarin niets expliciet theologisch te be
speuren: Loei Communes, Brugmanni Regula, Puncto 25 Spiritualia, 
Cantío de extremo ludido3. 

Het enige echt voor medepriesters bestemde werkje was tot nu toe het 
Speculum Imperfectionis*, maar het is een polemisch geschrift en draagt 
geen theologisch karakter. 

Het tot dusver medegedeelde levert een schrale oogst. Toch verzekeren 
Incipit en Explicit der Vita Lijdwine ons, dat Brugman lector theologiae 
was, en nog wel te Sint Omaars, het studieklooster der Observanten5. 
Lang of erg opvallend zal zijn theologische lectoraat zeker niet geweest zijn, 
want de recensus der overleden Observanten op het Generaal kapittel van 
14 mei 1475, juist te Sint Omaars, noemt hem wèl „disertissimus conciona-
tor", doch niet theoloog6. Deze laatste titel kreeg Brugman dan ook van 
wiLLOT7, POSSEVINUS8 en POLius9 uitsluitend op grond van de vermelding 
van het lectoraat in de Vita Lijdwine. 

3. Devotus Tractatus. 

Brugman blijkt nu inderdaad in de theologie van zijn tijd goed belezen 
te zijn; hij demonstreert dit duidelijk in de Devotus Tractatus, vooral in 
art. 11 over de noodzaak van Christus' Lijden10 en ook in art. 9, waar hij 
zich omtrent de Verlossing min of meer Scotist toont11. Nergens blijkt zó 
uitdrukkelijk als in dit werk zijn aversie tegen intellectualistische subtili-

1 oPTATus (1949), 319 tekent terecht aan, dat hier niet HUBERTINUS, maar BERNARDUS 
de bron is. 

2 Opera Omnia XXXIX (1910), 497-572. 
3 pouus (ms. 1647), fol. 103r. 
4 Ed. OOYENS (1909 en 1911), heruitgave p. 105-138. 
3 DE MEUER (1963), 1,173. 
6 WADDING VI (1648), 823 ; vgl. ook p. 54, 58. 
7 wiLLOT (1598), 207. 
8 POSSEVINUS I (16082), 829. 
• POLIUS (ms.1647), fol. 103r noemt alleen POSSEVINUS als bron, maar schijnt diens 

bron wiLLOT niet te hebben gekend. 
10 Zie p. 254 reg. 5 — p. 260 reg. 24. 
11 Wel wat slordig onder woorden gebracht, zie p. 238 reg. 20-21 ; vgl. GROOTENS (1948), 

17-18,19-20. 
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teiten en hun pretenties 1. D o o r zijn studie te Parijs moet hij toch minstens 
elementair van de speculatieve theologie op de hoogte zijn geweest2, maar 
als goed Observant heeft hij zich er - althans later - bewust van afgekeerd3. 
Terwijl in de sermoenen en de Devote Oefeninge de theologie slechts ter
loops aan bod komt en in de overige geschriften soms in het geheel niet, 
vermeldt Brugman in de Devotus Tractatus vaak de argumentatie erbij, al 
dan niet met de auteursnaam, soms zelfs met de boektitel, alsmede de 
conclusies uit de redenering. 

Al is ook dit geschrift weer bedoeld als een stimulans voor de ascese, het 
is tevens zeer nuttig voor de kennis van sommige van zijn theologische 
achtergronden. Het is een tractaat voor priesters, vooral voor Minder
broeders 4 . De laatsten zijn er echter niet zuinig op geweest: in geen geval 
hebben zij het druk gelezen en toegepast, uitgewerkt of zelfs maar geci
teerd ; kort na Brugman's dood is het weggegeven en spoedig vergeten en 
het had gemakkelijk verloren kunnen gaan 5 . 

De Devotus Tractatus biedt ons een belangwekkend venster op enige 
theologische meningen van de auteur. Vooral het enigszins vreemd ge
plaatste artikel 11 „Quare Christum oportuit p a t i " is een stukje theologie 
temidden van de aansporingen tot affectieve Lijdensdevotie. Het bewijst, 
dat Brugman de theologische literatuur, over dit onderwerp althans, goed 
beheerste6, al neemt hij telkens stelling tegen eigenwijze theologen die de 
vroomheid wel bespreken, maar niet beoefenen. De vele expliciete en im
pliciete citaten uit oudere werken suggereren een opmerkelijke belezenheid 
voor een volksprediker. Het blijkt evenwel, dat vele citaten zonder meer 
zijn overgenomen uit andere werken, bv. woorden van AUGUSTINUS via de 
Legenda Aurea1. Daar waar Brugman meer zelf aan het woord is, noemt hij 
gewoonlijk behalve de auteur ook het tractaat, waaruit hij dan vrij accuraat 
blijkt te citeren. Wij menen o.a. op grond hiervan, dat de Devotus Tractatus 
in zijn definitieve vorm niet ti jdenseendrukkepreekreisperiodeontstaanis 8 . 

4. Evaluatie van de theologie in de geschriften. 

Brugman blijkt, de eretitel „doctoer inder godheit" ten spijt9, niet of 
nauwelijks een origineel theologisch denker te zijn geweest. Getrouw volgt 
hij de oude paden en citeert, vaak via andere schrijvers, de kerkvaders, als 
vormden hun woorden evenzovele onomstotelijke bewijzen: vooral BER-
NARDUS, BONAVENTURA, AUGUSTINUS, HIERONYMUS, THOMAS AQUINAS СП 

1 Bv. art. 10, p.247 reg. 36-p. 248 reg. 8. 
1 VAN DIJK (1948), 165. 
3 Brugman's Epistola Maior (ms. 1470, ed. MOLL (1854) I, 205); vgl. POST II (1957), 

216-217; ÖLIGER (1922), 211. 
4 Zie de inleiding op de uitgave, p. 150. 
5 Ibid., p. 159-160; vgl. p.42. 
6 Hij steunt vooral op ALEXANDER HALENSIS en BONAVENTURA. 
7 Bv. artikelen 11,12en 13 ; vgl. ook het overzichtje p. 98-99. Ook LUDOLPHUS DE SAXO-

NIA heeft hem aan vele citaten geholpen, wat steeds ter plaatse is aangegeven: bv. p. 189-
190 bij de reeks „dicta doctorum". 

β Zie de inleiding op de uitgave, p. 145-149. 
9 Ziep.82. 
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vele anderen1. Zorgvuldige bewerking der reeds uitgegeven werken zal het 
aantal impliciete citaten ongetwijfeld nog belangrijk kunnen vergroten. 
Momenteel blijkt uit hetgeen de uitgevers hebben opgespoord al duidelijk, 
hoezeer Brugman in het veilige klassieke franciscaanse spoor is gebleven. 
Hij kende menigmaal de gangbare opvattingen - voorzover voor zijn on
derwerp van belang - maar koos in de grote actuele strijdvragen niet uit
drukkelijk partij. Wel indirect, doordat hij alle wetenschap het geloof wilde 
laten dienen: een scotistisch-augustinistisch standpunt. 

De Devotus Tractatus bevestigt dit beeld nu volkomen. Brugman blijkt 
zijn ideeën te ontlenen aan de genoemde kerkleraren en tevens aan 
ALEXANDER HALENSis. Deze wordt zorgvuldig gevolgd, met nauwkeurige 
opgave van diens boek, bij het antwoord op de kwestie, waarom Christus 
lijden moest, en hoe wij dat „lijden" en „moeten" hebben te verstaan. Dit 
alles is te vinden in art. 11, het meest theologisch getinte en qua bronnen-
verwijzing verzorgdste hoofdstuk van het hele tractaat2. Als daarin toch 
een controverse ter sprake komt, bv. de tegenstrijdige openbaringen over 
Jesus' doornenkroon aan verschillende visionnairen3, windt Brugman zich 
daarover opvallend weinig op, nadat hij eerst de critici der visioenen be
titeld heeft als „godslasteraars"4, en hij constateert rustig: „non facio 
magnam vim". Hetzelfde antwoordt hij op het probleem, of de oprichting 
van het Kruis vóór dan wel ná de vastnageling plaatsvond. Hij geeft aan 
de verschillen tussen de beschrijvingen van BIRGITTA en die van HILDE-
GARDis (? vermoedelijk bedoelt hij MECHTILDIS) een enigszins subjectieve 
uitleg: „behoudens een beter oordeel meen ik, dat Christus zich in zijn 
openbaringen aan de vromen die zich oefenen, op verschillende wijze 
openbaart, al naar het hem belieft tot vertroosting van zijn dienaren en 
dienaressen, elk naar hun eigen aard"5, voor een middeleeuwer een tamelijk 
ruim standpunt. Iets dergelijks merkt hij op over de verschillen tussen de 
evangelisten. Hij stipt deze befaamde kwestie6 eigenlijk maar terloops aan 
en vindt de afwijkingen geen argument tegen hun autoriteit, integendeel. 
Het is eerder een teken van betrouwbaarheid van de evangeliën, omdat men 
er blijkbaar niet harmoniserend aan heeft gewerkt („ze hebben dus niet 
samengezworen", zegt Brugman7), een modern klinkend argument, al be
treft zijn verweer meer de litteraire authenticiteit dan de volstrekte waar
heid van de inhoud, die voor hem geen probleem kón zijn. Echt middel
eeuws is in deze kwestie alleen zijn redenering, dat AUGUSTINUS immers een 
boek Over de overeenstemming der Evangelisten heeft kunnen samenstellen, 
een bewijs dat die overeenstemming er dus moet zijn8! De ongelovige kri-

1 Van een benutten der „Moderni" is weinig te bespeuren, met uitzondering van de 
door hem hoog vereerde GERSON ; vgl. de inleiding op de uitgave van de Devotus Tractatus, 
p.154. 

3 Ziep.253-264. 
3 Zie p. 263 reg. 28-30. 
* Zie p. 253 reg. 10-29. 
5 Zie p. 264 reg. 2-12. 
• Vgl. bv. ERASMUS' uitvoerige bespreking in zijn Ratio Verae Theologiae (Opera ed. 

CLERICUS, V (1704), 94). 
7 Zie p. 263 reg. 26-28. 
8 Ibid., reg. 25-26. 
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tiek, waartegen Brugman aldus schijnt te reageren, zou evenwel pas in de 
18e eeuw in alle ernst loskomen. 

Andere kwesties die hij bespreekt, zijn o.a. : 

a. Waarom moest Christus mens worden? Brugman antwoordt: de mens 
moest de zonde uitboeten, maar kon niet; God kon dat wel, maar hoefde 
het niet; dus moest een God-mens boeten (naar ANSELMUS, HALENSIS 
e-a.)1. 

b. Waarom moest Christus ons verlossen door te sterven? Antwoord : de 
Verlossing eiste een genoegdoening en deze vereiste het Lijden; er was 
dus sprake van een doel-oorzaak voor de noodzaak van Christus' Kruis
dood (naar HALENSIS)2. 

c. Leed aan het Kruis alleen de mens Christus, of ook zijn Godheid? Ant
woord van Brugman: beide waren noodzakelijk om de duivel te ver
schalken: deze meende de mensheid te kunnen vangen, maar werd zelf 
onschadelijk gemaakt door de Godheid (met het beeld van de vishaak 
en het aas, ontleend aan AUGUSTINUS of PETRUS LOMBARDUS) 3 . Genoemde 
vragen worden dus vakkundig, maar traditioneel beantwoord. Aan 
SCOTUS herinnert in de verte : „Genus humanum redemit, quod a principio 
redimere disposuit", maar met een slordige identificatie van de van 
eeuwigheid besloten Menswording met de na Adam's val gerealiseerde 
Verlossing4. Deze kwestie vindt men uitvoeriger in een sermoen terug 
met een soortgelijke beantwoording, maar de tekstoverlevering schijnt 
corrupt.5 

5. Geen intellectualisme. 

Behalve deze paar kwesties en enkele andere, meestal reeds door GROO-
TENS in zijn inleiding gesignaleerd, interesseert Brugman zich naar het lijkt 
niet erg voor theologische disputen6. Waarom zou hij ook? Zijn taak èn 
zijn uitgesproken aanleg waren immers : vulgariseren van de heilsboodschap 
en het aankweken van waarachtig christelijk leven bij de mensen, om hen 
zo te brengen tot „daden, die beter dan woorden de ware Christen demon
streren"7 . Voor medepriesters wilde hij wel de argumenten leveren, waar
óm zij het Lijden moesten verkondigen en er de godsvrucht voor aanmoe
digen, maar het ging er uiteindelijk om, dat die verkondiging gebeurde 
en de godsvrucht toenam. 

Brugman is geen overtuigd scholasticus, maar evenmin neemt hij zijn toe
vlucht tot de mystiek8. Moet hij de filosofie ter sprake brengen, dan gaat 

1 Zie p. 254 reg. 24-26 ; door de beperkte opzet van het tractaat blijkt niet, of Brugman 
de gehele scotistische visie op het doel der Menswording huldigde (nl. allereerst de ver
heerlijking der Drieëenheid), omdat hij zich tot het Lijdensaspect wil beperken. 

2 Zie p. 257 reg. 16-p. 258 reg. 6; ook p. 259 reg. 5-11. 
J Zie p.256 reg. 10-13. 
4 Art. 9, p. 238 reg. 20-21. 
5 GROOTENS(1948), LVII. 
6 Misschien bevatten de (verloren) Loei Communes (zie p. 84) wel theologische stof; 

heeft Brugman die stukken opgenomen in de Dévolus Tractatust 
7 Devotus Tractatus, art. 2, p. 171 reg. 24. 
' POST I (1957), 406. 
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dat met reserves en soms duidelijke weerzin, zoals wij beneden zullen aan
tonen. Dit is merkwaardig voor een lector theologiae ; en dat hij weinig 
verwantschap vertoont met de mystiek, moet opmerkelijk heten bij een 
Orde- en tijdgenoot van Hendrik HERP, die hij ongetwijfeld goed gekend 
heeft1. Brugman's aanleg was blijkbaar niet mystiek en zo zien wij hem 
er even uitdrukkelijk als de Broeders van het Gemene Leven halt voor 
maken, ook al keurt hij de mystiek in anderen niet af2. Van de nederlandse 
mystieke school (van RUUSBROEC via HERP en de Feerie tot PULLEN) nam 
de Moderne Devotie alleen de praktische ascetische gedachten over en 
juist niet de mystieke3; precies hetzelfde deed Brugman, die daarmee wel 
zijn nuchterheid en praktische inslag bewees, HERP en PETERS waren mystici 
die evenals MANDE de Broeders vaarwel zeiden4; daarentegen voelde de 
nuchtere Brugman zich naarmate hij ouder werd, steeds meer tot hen 
aangetrokken. Instructief in deze is ook de Devotus Tractatus: weliswaar 
spreekt Brugman in niet minder dan zes artikelen over „transforman in 
Christum" als hoogste graad van vereniging met de Heer5 - hij denkt daar
bij kennelijk aan de trappen adhaerere - unir i - transforman' die BONAVEN
TURA heeft aangegeven6 - maar slechts éénmaal beschrijft hij even de mys
tieke ervaringen waarmee dit gepaard zou gaan ; hij voegt er echter meteen 
aan toe, dat hij zich bij de laagste trap het meest thuis voelt7. Ook consta
teert hij vrij nuchter, dat de gave van contemplatie tenslotte afhankelijk is 
van Gods gunst, die Hij aan deze wel en aan gene niet schenkt, en dat nie
mand daardoor de moed moet laten zakken: iedereen vindt immers in zijn 
eigen levensomstandigheden overal stof genoeg tot lijdensmeditatie8. Veel
eer moeten wij ook dankbaar zijn, dat God telkens weer nieuwe bijzondere 
gunstelingen uitkiest en met het teken der stigmatisatie merkt9. 

Anti-filosofische of althans anti-intellectualistische uitlatingen vinden 
wij legio bij hem. Het hele tractaat Vita Lijdwine is een lofprijzing op de 
toewijding aan God tegenover het menselijk verstand; direct al in de „Pro-
logus" worden goden- en heldenverhalen, alsmede vele filosofen en geleer
den (O.W. HIPPOKRATES, PTOLEMAEUS, GALIENUS, PLATO, AVICENNA СП 
AVERROËS) als ijdel bestempeld10; vijfmaal wordt in deze geest de woord
speling „philosophi/philopompi" gebruikt, telkens om een aanval te doen 
op intellectualistische pretenties11. Lidwina wordt om haar volstrekte over-

1 Ziep. 17. 
2 Devotus Tractatus, art. 8, p.229 reg, 4-13; vgl. voor Van Herxen: KNIERJM (1926), 

141-142; voorZcrbolt:GOOSSENS(1952), 28; voor Radewijns: VAN WOERKUM (O.G.E. 
1950), 368-369. 

3 GOOSSENS(1952), 28. 
4 Zie voor Herp: VERSCHUEREN (1931), 349-350; Peters en Mande: POST I (1957), 388. 
5 Art.6, p.215 reg.27; art.8, p.228 reg.25-26, p.229 reg.4-5,10-11; p.231 reg. 18; 

art.9, p.240 reg.20, 24; art.10, p.248 reg.28; art.ll, p.264 reg.9-10; art.12, p.269 
reg. 10,13,15. 

« Het drietal letterlijk : art. 8, p. 229 reg. 4-13. 
7 Art.8, p.229 reg.4-13. 
» Art. 8, p. 235 reg. 26-28. 
» Art.6, p.216 reg.3-21. 

10 DE MEIJER (1963), 3. 
11 Ibid., 120, 152 (2x), 167 (2x). 
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gave aan Gods wil ten voorbeeld gesteld aan iedereen, met name aan de 
geleerden van Brugman's tijd1. In het Speculum Imperfectionis wijt Brug
man het verval van de Observantie o.a. hieraan, dat de zojuist geprofesten 
zich spoedig wijden aan allerlei geleerde en ingewikkelde zaken, inplaats 
van zich eenvoudig te houden aan de vrome meditatiestof, bv. de Imitatio ; 
daardoor wordt de „spiritus devotionis" snel uitgedoofd2. Ook in zijn 
Epistola Maior aan de Fraters te Deventer bedient Brugman zich weer van 
de woordcombinatie „philosophi/philopompi", ditmaal om uit te varen 
tegen de verwaten geleerden die menen de eenvoudige Fraters te mogen 
verachten3. 

In de sermoenen treft ons de uitlating, dat Brugman niet voor het leken
volk kan of wil preken „om-dat si mijnen mallen sotten geest niet verstaen 
en cunnen", waaraan hij een lofrede verbindt op de eenvoud van geest naar 
het voorbeeld van Franciscus4; elders zegt hij „curiose bueke (maken) 
cleyne devocie"5 ; en de scholieren te Deventer houdt hij met BERNARDUS 
voor, dat een goed zedelijk en deugdenleven nuttiger is dan alle wetenschap 6. 

Tenslotte vinden wij sporen van anti-intellectualisme ook weer, meer
malen zeer uitgesproken, in de Devotus Tractatus op verschillende plaatsen, 
het sterkst wel in art. 11, juist het meest theologisch getinte hoofdstuk van 
het hele tractaat. Eigenaardig is dit in de Devotus Tractatus zeker, want 
overigens ontleent deze vaak redeneringen aan de logika. Het verschil met 
de filosofie zit in het doel dat hij met zijn beschouwingen wil nastreven ; hij 
is daarin verwant met GEERT GROÓTE7. Al redenerend wil hij niet de hoogte 
en diepte van God of het wezen der dingen zelf peilen, maar alles staat in 
dienst van de affectieve godsvrucht, in dit geval de echt-franciscaanse tot 
het Heilig Lijden, waarmee hij zich een volgeling van BONAVENTURA 
toont8. Daartoe moet alles leiden, en men krijgt uit dit tractaat de indruk, 
dat het hoognodige eerherstel aan de Heer hem veel meer ter harte gaat 
dan de persoonlijke stichting of intellectuele verrijking van degene die zich 
„in het Lijden oefent". Onnodig te zeggen, dat dit alles sterk geïnspireerd 
is door HUBERTiNUS DE CASALI, aan wie Brugman ook in ander opzicht 
schatplichtig is, en hij niet alleen9. 

II. Brugman's spiritualiteit, haar bronnen en ontwikkeling. 

Tot nu toe was de spiritualiteit van Brugman afte lezen uit 44 vaak uiterst 
framentarische sermoenen, 2 liederen, 3 brieven en uit de beide tractaten 
Vita Lijdwine, onlangs opnieuw uitgegeven, en Devote Oefeninge (alias 

1 Vooral in de Prologus, DE MEUER (1963), 1-8. 
2 In§5, p. 122 reg. 4-11. 
3 In §6, MOLL (1854) 1,203. 
4 GROOTENS(1948), 16. 
5 VAN ουκ (1948), 18. 
6 Ibid., 165. 
7 Vgl. GROOTENS (1948), 78-79; voor Geert Groóte: SASSEN (19482), 103. 
β SASSEN (19482), 26, 88. 
» OPTATUS (1952), 17-20. 
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Leven van Jesus), dat aan heruitgave toe is 1 . Daarnaast geeft het korte 
Speculum Imperfectionis een belangrijk houvast in zijn (thans compleet 
gepubliceerde) lijst van aanbevolen lectuur 2. De Ontboezemingen over het 
H. Lijden zijn feitelijk uitgebreide gebeden, en delen de bezwaren der andere 
aan Brugman toegeschreven gebeden: ongepubliceerd, in verschillende 
redacties overgeleverd, nog niet grondig onderzocht op authenticiteit en 
integriteit3. Tenslotte verschaft de hierbij uitgegeven Devotus Tractatus 
ons zulke waardevolle gegevens over Brugman's idealen en aanbevolen 
methodes voor het geestelijk leven van zijn confraters 4, dat wij ons in het 
onderstaande voornamelijk op zijn uitlatingen in dat tractaat zullen ba
seren. Met nadruk zij herhaald, dat het hier slechts een eerste benadering 
betreft. 

1. Sermoenen. 

OPTATUS heeft de sterke afhankelijkheid der Devote Oefeninge t.o.v. de 
Arbor van HUDERTiNus aangetoond 5 . N u zijn er vele overeenkomsten met 
diverse late sermoenen (wijst dit op gelijktijdig ontstaan?), zodat wij voor 
de laatste ook dikwijls de Arbor als bron mogen beschouwen 6. Maar zolang 
niet alle sermoenen even grondig op ontlening zijn „uitgekamd" als 
GROOTENS deed 7 , moeten wij voorlopig afgaan op expliciete ontleningen. 
De eveneens in 1948 verschenen schooluitgave Verspreide Sermoenen* is 
minder goed bruikbaar en moet worden overgedaan, liefst zoals de editie-
OROOTENS9. Op het ogenblik zij η het qua praesentatie twee geheel ongelijke 
collecties. Bovendien zijn van de 44 bewaarde sermoenen en fragmenten 
er zeker 22 (misschien wel 35) voor zusters gehouden, die van Brugman's 
woorden uiteraard onthielden wat zij ervan begrepen 1 0 . Reconstructies en 
toevoegingen deden de rest 1 1 . Ook zijn de meeste sermoenen uit zijn laatste 
tijd, toen hij al beroemd was. 

Deze dus voorzichtig te hanteren teksten kenmerken zich door: gedétail-

1 Vgl. VAN DUK (1948), X-XV, aan te vullen met 4 korte sermoen fragmentjes bij 
HEYMERICK (ms.1487, ed. OEDIGER 1939), 190-191, 199, 216, 298; Vita Lijdwine (ed. DE 
MEIJER 1963); twintig sermoenen (ed. GROOTENS 1948), waarvan nr. 10 = ed. VAN DIJK 
(1948), nr. 12. 

2 Zie § 5, p. 121 reg.8-p. 122 reg. 4. 
3 Wij zien daarom hier af van een bespreking van Ontboezemingen en gebeden, zie 

o.a. BRANDSMA Considerationes (1939), 71-85 met voorbarige conclusies, vgl. VAN DUK 
(1948), XI. Zie ook p.234 noot 3. 

4 O.a. artikelen 7 en 8 passim. 
s OPTATUS (1949). 
6 GROOTENS (1948), inleiding. 
7 Ibid., CXXII de verzuchting dat er nog veel te doen overblijft. 
• Ed. VAN DUK (1948). 
9 O.a. met bibliografische noten, consequentie in de taalkundige noten en minder 

fouten daarin, opname van alle bekende fragmenten, collationering met andere hand
schriften, uitgave naar handschriften i.p.v. naar uitgaven (nl. nr. 15, zie boven p.38), 
consequentie in de emendaties, vermijden van drukfouten, een up to date bijgewerkte 
inleiding (zie noot 1 en p. 81 noot 7), enz. 

10 GROOTENS (1948), LVII, 78-79; misschien moeten wij Devotus Tractatus, art. 9 ook 
tot de sermoenen rekenen, zie p.97 en de inleiding op de uitgave, p. 151. 

11 VAN DUK (1948), XV. 
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leerde uitwerkingen, lange reeksen en naar onze smaak overladen opsom
mingen; veel citaten uit de Bijbel met allegorische of typologische uitleg; 
tal van aanhalingen (uit de tweede hand?) uit de kerkvaders, die samen met 
de Bijbelcitaten op de eenvoudigen een geleerde indruk maakten. Maar na 
al die geleerdheid altijd een kernachtig en kort slot: vertrouwt op God, 
lastert niet, doet Uw best, geen woorden maar daden1 . Brugman sprak hier 
voor kloosterlingen, tegenover wie hij natuurlijk de franciscaanse spiri
tualiteit vertolkte, maar „perfecti" sprak hij anders aan dan het gewone 
volk (de „incipientes"); wij weten dit nu ook van hemzelf2, MOLL prees te
recht „de man die zóó spreken kon" 3 , maar deze preektrant klopt niet met 
de „donderpreken" tegen het kwaad die de tijdgenoten volgens hun zeggen 
meestal te horen kregen4. 

Expliciet citeert hij vooral BERNARDOS, AUGUSTINUS, GREGORIUS, HIE-
RONYMUS en BONAVENTURA ; daarnaast sporadisch nog 29 anderen, onder 
wie slechts 6 Minderbroeders5 . De vier eerstgenoemden werden door 
iederéén het vaakst aangehaald, maar in werkelijkheid nam men vaak el-
kaars werk letterlijk over en dan ook de citaten; ook Brugman heeft aan 
deze gewoonte meegedaan6. Uit een getal van 18 expliciet „franciscaanse" 
aanhalingen op een totaal van 154 blijkt niet de werkelijkheid: dat Brug-
man's denken namelijk geheel doordrenkt was van de franciscaanse traditie. 
Behalve haar geest had hij zich ook haar taalgebruik eigen gemaakt7 . In het 
Speculum Imperfectionis ergerde hij zich dan ook danig aan de opper
vlakkigheid waarmee vele jongeren kennis namen van de geest der grote 
voorgangers: „zonder vleugels willen zij naar de sterren vliegen", klaagt 
hij, „terwijl ze niet eens gegrondvest zijn in de eerste beginselen"8. 

2. Speculum Imperfectionis. 

Het Speculum Imperfectionis is allereerst een disciplinair geschriftje; 
door aard en omvang bevat het weinig expliciete citaten, maar voor ons 
doel is van belang de opsomming der door Brugman zelf aan de novicen 
(en priesters!) aanbevolen geestelijke schrijvers9. Het is vrijwel hetzelfde 

1 Bv. GROOTENS (1948), 194 en ini. LXI-LXII; VAN DUK (1948), 4, 12, 13, 15, 77, 
118-120. 

2 Devotas Tractatus, art. 7, p. 218 reg. 1-2. 
3 MOLL (1854)1, 191. 
4 O.a. te Groningen en in het Rijnland, vgl. p. 61 ; de meeste volkspreken gingen toen 

over de hellestraffen en de Antichrist-in-onze-dagen, ondersteund door citaten uit de 
Apokalyps, vgl. LUBAC 2e, II (1964), 359. 

5 N 1 . br . AEGIDIUS VAN ASSISI O.F.M., AMBROSIOS, ANSELMOS, THOMAS AQUINAS, ARISTO
TELES, BEDA, BENEDICTUS, BERNARDINUS SENENSIS O.F.M., BOETHIUS, HUBERTINUS DE CASALI 
O.F.M., JOANNES CASSIANUS, JOANNES CHRYSOSTOMUS, JOANNES CLIMACUS, JOANNES DUNS 
SCOTUS O.F.M., EPIKTETUS, FULGENTIUS, JOANNES GERSON, ALEXANDER HALENSIS O.F.M., 
CAESARIUS VAN HEISTERBACH, INNOCENTIUS Ш, NICOLAUS DE LYRA O.F.M., MAIMONIDES, 

ORÍGENES, SENECA, JOANNES TAULER, HENRICUS TOTTING AB OYTA, HUGO A SANCTO VIC
TORE, RICHARDUS A SANCTO VICTORE, GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN. 

6 Zie GROOTENS (1948), 27 noot 198, 41 noot 139, 55 noot 397 enz.; vgl. ook Devotus 
Tractatus, zie inleiding op uitgave, p. 158. 

7 Bv. Vita Lijdwme, zie p. 92 ; ook Devotus Tractatus, art. 10, zie p. 97 noot 11. 
β In §5, p. 122 reg. 7-9. 
• Ibid., p. 121 reg.l3-p.l22reg.4. 
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beeld als bij de sermoenen1. Verder ademt het werkje begrijpelijk een fel-
observante franciscaanse geest; zijn invloed is vanaf 1451 (kapittel Meche-
len) tot ver in de 16e eeuw te volgen2. 

3. Vita Lijdwine. 

In de Vita Lijdwine van 1456 spreekt een jongere Brugman dan in de 
meeste sermoenen, VAN DIJK toonde aan, dat het leven der Schiedamse 
maagd daarin gemodelleerd is naar de bekende drie trappen van volmaakt
heid uit DAVID AB AUGUSTA'S Profectus Religiosorum3. Zij was voor Brug
man de ware navolgster van Franciscus en een ideale lijderes; dus (is men 
geneigd aan te vullen) moest zij óók gestigmatiseerd worden". De taal is 
dikwijls bonaventuriaans, weer met de bedoeling Lidwina's navolging van 
Franciscus te accentueren5. De Profectus wordt door Brugman met soe
vereine zelfstandigheid gehanteerd6, maar BONA VENTURA'S Legenda Maior 
volgt hij soms letterlijk. Waarom meende hij Lidwina's lof te moeten ver
kondigen door haar levensloop zo te paralleliseren met die van zijn Orde
stichter7, waartoe de objectieve feiten van Lidwina's leven niet direct aan
leiding gaven? Blijkbaar was er voor hem destijds geen hogere graad van 
volmaaktheid dan Franciscus: uit deze aanpak van het Lidwina-leven, zo
zeer verschillend van de andere, springt dus juist zijn eigen franciscaanse 
visie en heilige bewondering voor zijn serafijnse Vader duidelijk in het oog. 
Brugman kón dit virtuoze omcomponeren van Lidwina's levensfeiten niet 
als een bezwaar zien ; in de Devotus Tractatus ijkte hij telkens de ware medi
tatie van Christus' Lijden aan het voorbeeld van Franciscus8; men merke 
echter op, dat laatstgenoemd werk bedoeld was voor Observanten. 

Wij concluderen, dat althans in 1456 voor Brugman heiligheid en geeste
lijke voortgang gelijkstond met Franciscus-navolging: dit had hij van 
HUBERTiNUS9. Zo wordt het moeilijk te begrijpen, dat MOLL meende Brug
man te mogen rekenen bij de nederlandse „Devoten". Omtrent 1456 blijkt 
diens kijk op het geestelijk leven juist authentiek-franciscaans, met een 

1 Zie de lijst p.91 noot 5; daarbij komen nog DAVID AB AUGUSTA O.F.M., fr. LEO O.F.M., 
JACOBUS MEDioLANENSis O.F.M. en de Windeshcimcrs THOMAS A KEMPIS en GERLACH 
PETERS; wederom blijkt, dat hij ook „Devoten" van belang achtte voor de vroomheid. 

2 Zie p. 66. 
3 VAN DIJK Lidwina (1948), 292-298. 
4 De stigmatisatie, in deze Vita pars II, cap. 8 (ed. DE MEUER 1963), 83 ontbreekt in 

andere biografieën. 
5 O.a. juist in de stigmatisatie-beschrijving (zie vorige noot); vgl. VAN DIJK Lidwina 

(1948), 297 noot 37; nadrukkelijker VAN DUK (1964), 268. 
6 VAN DUK Lidwina (1948), 295. 
7 In de 17e eeuw dacht men in Minderbroederskring wel, dat Lidwina Tertiaris in het 

Schiedamse klooster was geweest: zo b.v. Classis XI(ms. 1629), 22: een ernstig anachro
nisme, want het klooster werd pas in 1461 gesticht op de plaats waar Lidwina in 1433 
was gestorven, vgl. p. 29. 

8 Zie p. 96 noot 5. 
* OPTATUS (1952), 14; lang niet alle 15e-eeuwers zagen dit zo: tussen 1440 en 1480 

gingen 25 nederlandse Tertiarissenconventen over van de franciscaanse naar de augus-
tijnse Regel, tegen 7 die franciscaans werden: Monasticon Batavum I (1941) en Supple-
menl-DE κοκ (1942), beide passim. 
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nuchterder werkelijkheidszin dan die van de Windesheimers; ook hierop 
heeft VAN DIJK overtuigend de aandacht gevestigd1. 

Voor wie was deze merkwaardige Vita dan wel bedoeld? Had het zin, 
aan zijn Schiedamse vriend Sonderdanck jr., geen Minderbroeder, een bio
grafie naar franciscaanse snit te presenteren? Men merke ook op dat het 
boek pas na 42 jaar is gedrukt, in opdracht van de Stad Schiedam, maar 
naar een oud handschrift uit een Observantenklooster2. Waarschijnlijk 
heeft het werk eerst in Observantenkringen gecirculeerd en daar begrijpe
lijkerwijs de aandacht getrokken; als het niet voor hen geschreven is, dan 
toch zeker voor „franciscaans-denkende intellectuelen". Dit alles stelt wel 
buiten elke twijfel, dat Brugman in 1456 geheel en al franciscaans dacht -
zijn lectoraat te Sint Omaars kan dat alleen versterkt hebben - en op dat 
moment van geest en methodiek der Moderne Devotie ver af stond. 

4. Devote Oefeninge (alias Leven van Jesus). 

Hoewel als Observant nauwelijks minder militant voorvechter der zui
vere Observantie dan de Spiritualen3, laat Brugman in het Jesusleven bij 
het volgen van de Arbor telkens de heftige polemieken weg4. Blijkbaar is hij 
intussen wat bezadiger geworden; de parallelle sermoenen tonen dit ook5. 
In zijn werken voor medebroeders doet hij telkens weer driftige uitvallen 
naar de valse broeders die de Regel niet onderhouden6: het Jesusleven is 
dan ook zeker voor anderen geschreven7. Alleen de voorvallen zelf en de 
korte uitweidingen van HUBERTINUS grijpt hij aan en beschrijft en bemedi-
teert ze dan op zijn eigen manier8. Het is dus meditatie n.a.v. puntjes die 
door dit excerperen hun polemische bitterheid hebben verloren. Vrome 
niet-Franciscanen wil Brugman niet vermoeien met voor hen niet actuele 
kwesties. 

Intussen heeft hij de wens naar concrete „methodiek" der Devoten be
grepen en neemt daarom de hun goed bekende ̂ rèor-proloog vrijwel geheel 
over'. Bij herhaling prijst hij hen die (als HUBERTINUS) steeds Jesus voor 
ogen hebben ; daarin volgt hij LUDOLPHUS DE SAXONIA10, maar blijft tevens 
zoon van Franciscus, wiens totale gerichtheid op de Lijdende Heiland ook 
zijn ideaal is11. Al brengt Brugman's Jesusleven niets écht nieuws, het is 

1 VAN DIJK Lidwina (1948), 300-302. 
2 Zie ed. DE MEUER (1963), Introductie VI-VII. 
3 Vgl. p.63-64; vooral ook het Speculum ¡mperfectionis, p. 118-138. 
4 Détailvergelijking bij OPTATUS (1949). 
5 De Observantiestrijd zelf duurde fel voort: VAN DEN BORNE (1931), 160-162. 
6 N1. het hele Speculum /mperfectionis; ook Devotus Tractatus, vooral de artikelen 1, 

2 en 4. 
7 Brugman zegt dit zelf in zijn proloog: MOLL (1854) II, 288. 
" Vele voorbeelden bij OPTATUS (1949). 
• HUBERTINUS DE CASALI Arbor, Prologus (ed. 1485), fol.2r-v is identiek met MOLL 

(1854) II, 288-293; AXTERS III (1956), 287 vergist zich dus: de bedoelde geestelijke man is 
niet Brugman zelf, maar Hubertinus, die zich van 1273-1287 zo had „geoefend": OP
TATUS (1952), 94-98. 

1 0 Vgl. KNIPPING, in: GOOSSENS (1947), 38. 
11 Vgl. OPTATUS (1946), 41-42. 
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frappant om te zien, hoe MOLL hem opeist voor de Moderne Devotie1 en 
KNIPPING hem op grond van hetzelfde werk een echt franciscaan noemt2. 
Brugman's verdienste ligt allereerst in de onmiddellijk aansprekende taal 
en de affectieve godsvrucht. Vooral Devoten zijn erdoor gesticht, terwijl de 
Minderbroeders het tractaat volkomen zijn vergeten of het nooit in handen 
hebben gehad3. 

5. Liederen. 

Brugman's twee liederen getuigen van „franciscaans" optimisme en 
Marialiefde; ook van ouderdom en berusting en van spijt over een ver
keerd besteed leven : allemaal elementaire gedachten, die dan ook de een-
voudigen altijd hebben aangesproken4. 

6. Brieven. 

De drie brieven uit 1470 en 1471/2 zijn gelegenheidsgeschriften vol lof 
voor de Fraters5; van belang is hier, dat Brugman er ondubbelzinnig in 
zegt, dat hij zich vroeger heeft vergist met hen te bestrijden6. In termen van 
spiritualiteit betekent dit, dat hij intussen geleerd heeft, in hen even serieuze 
navolgers van Christus te herkennen als in zijn eigen Orde. BONAVENTURA, 
DAVID AB AUGUSTA en HUBERTiNUS stonden bij de Devoten hoog aange
schreven ! η Maar bij de toepassing van de bernardij ns-franciscaanse spiritua
liteit hebben de laatsten met de nederlandse neiging tot systematisering 
en perfectionisme kunnen weerstaan8. De onvruchtbaarheid van die verre
gaande schematisering schijnt Brugman tegen het einde van zijn leven niet 
meer scherp te hebben gezien. In Speculum Imperfectionis en Dévolus 
Tractatus had hij daartegen heftig geageerd9! Maar rond 1470 gaf hij zich 
aan de Moderne Devotie gewonnen, al kon hij ook figuurlijk onmogelijk 
„zijn franciscaanse kap afleggen en bij de Broeders intreden"10. 

7. Voorlopige conclusies. 

a. Tussen 1450 en 1470 blijkt Brugman van gedachten te zijn veranderd 
en de aanvankelijk veroordeelde Broeders van het Gemene Leven steeds 
meer te waarderen : een evolutie naar de Moderne Devotie in haar meest 
pretentieloze vorm toe, begonnen in de herfst van 145511. 

1 MOLL (1854) II, 46, 55, 59-61. 
1 In :GOOSSENS (1947), 74-76. 
3 Getuige de bewaarde handschriften en het feit, dat tot 1854 dit Jesusleven in francis

caanse kring onbekend is gebleven. 
4 Zie o.a. MOLL (1854) II, 205-217; vgl. ook p. 38-39. 
5 MOLL (1854) I, 198-217, 218-221 ; WYBRANDS (1885), 226-228. 
« MOLL (1854) I, 210; WYBRANDS (1885), 228. 
7 POST (19502), 139-140. 
8 Ten top gedreven door GANSFORT en MAUBURNUS, vgl. POST I (1957), 397,403. 
• O.a. tegen de zo populaire „rapiaria" in Speculum Imperfectionis § 5, p. 122 reg.9-

p. 123 reg. 14; tegen starre schematisering in Devotus Tractatus, art. 10, zie p. 97 noot 1. 
10 DUMBAR I (17191), 177; authentieker: VAN DIJK (1948), 158. 
" Vgl. p . 18-19. 
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b. Voora l zijn nuch te re ontvankel i jkheid maakte deze ontwikke
ling mogelijk en deed hem niet zweren bij zijn Orde alléén. Hij zag bij de 
Broeders oprechte Christusliefde, deugdenbeoefening, Schriftlezing, naas
tenliefde, opvoedingsarbeid1. Vooral de laatste heeft terecht zijn hart ge
stolen en hem min of meer blind gemaakt voor de zwakke kanten der 
Moderne Devotie. 

c. De verschuiving betrof niet zozeer de inhoud der sp i r i tua l i t e i t ; 
deze bleef, volkomen begrijpelijk, vooral geïnspireerd op BERNARDUS, 

FRANCiscus, BONAVENTURA en HUBERTiNus, die - met oudere schrijvers -
ook voor de Fraters toonaangevend waren2. 

d. Duideli jk gebrekkig geïnformeerd zijn wij tot nu toe gebleven 
omtrent Brugman's opvattingen over de te volgen methodiek van het 
geestelijk leven. Lidwina wordt immers beschreven als een uitzonderlijk 
begenadigde vrouw, wier weg naar Christus dus moeilijk na te volgen is. 
Wel verraadt Brugman in verschillende sermoenen een afkeer van rigorisme 
bij het nastreven van de volmaaktheid, maar het blijft bij vaagheden, zodat 
het tot dusverre gepubliceerde oeuvre weinig houvast biedt3. 

e. Het blijft merkwaard ig , dat een intelligent, bereisd en ruimdenkend 
man als Brugman, zoon van de eeuwenoude en internationaal gevoede 
franciscaanse spiritualiteit, en staande in de machtige stroom der Obser
vantiebeweging, zich thuis heeft kunnen voelen in het toch altijd wat be
krompen milieu der Broeders. In 1451 en 1456 stond hij toch nog ver van 
de geest der Moderne Devotie af. Herp, zijn opvolger als gardiaan te Meche-
len in 1454, was kort tevoren de omgekeerde weg gegaan en heeft daar nooit 
spijt van gehad. Brugman zelf echter heeft zijn eigen evolutie van het „ori
gineel-franciscaanse, internationaal-geïnspireerde type" vroomheid naar 
het „origineel in Nederland ontwikkelde type" zozeer als een verbetering 
beschouwd, dat hij zich later meermalen verweet, ooit tegen de Broeders 
te hebben „geblaft"4. Dit toegroeien naar de Fraters is tot nu toe onvol
doende verklaard, mede door het chronologische hiaat tussen 1451/6 (de 
„franciscaanse" tractaten SpeculumImperfectionis* resp. VitaLijdwiné) en 
1464/7-1470/1 (de Devote Oefeninge en de brieven). De tijd 1458-63/4 
was te druk bezet met preek- en organisatiereizen voor een bezonken weer
gave van zijn gedachten; bovendien was Brugman niet sterk6. Dubbel 
waardevol worden dan geschriften uit de zgn. tweede schrijfperiode 
1456-8, omdat zij ons in staat stellen het verschuivingsproces enigszins te 
volgen7. 

1 POST (19502), 143-144. 
2 Ibid., 141. 
3 O.a. VAN DIJK (1948), 77. 
4 MOLL (1854) I, 199,210; vgl. WVBRANDS (1885), 228. 
5 Zie onze dateringshypothese inzake Speculum Imperfectionis, inleiding op de her

uitgave, p.112-113. 
6 DiONYSius CARTUSIANUS De Doctrina, prologus (Opera Omnia XXXIX (1910), 497). 
7 De Vila Lijdwiné is voor dit doel tezeer vanuit een vooropgezet franciscaans ge

zichtspunt geschreven, wat MEUFFELS (1925), 23 fel afkeurt als „tout l'appareil d'une 
rhétorique pompeuse et quelque peu naïve et enfantine" ; vgl. VAN DIJK Lidwina (1948), 
299. 
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ΠΙ. Een nieuwe bron voor de kennis van Brugman's ideeën. 

Het zojuist gesignaleerde hiaat in onze kennis van Brugman's gedachten 
over de methodiek en van zijn eigen evolutie daarin wordt nu gedeeltelijk 
opgevuld door de publicatie van het belangrijke, tamelijk omvangrijke 
tractaat Devotus Tractatus valde incitativus ad exercicia passionis domini, 
per artículos distinctus, dat al sinds 1899 bekend was, maar door de ongunst 
der tijden nooit gepubliceerd i s l . Wij aarzelen niet, hier van een hoofdwerk 
van Brugman te spreken, anders van opzet en minder strak naar één voor
beeld geschreven dan de Vita Lijdwine en de Devote Oefeninge, maar in zijn 
soort even goed en - bijzonder welkom - grotendeels uit de jaren rond 
1457 en eerder, maar met latere aanvullingen. Voor datering, indeling en 
wordingsgeschiedenis verwijzen wij naar de inleiding op de uitgave. 

Zowel de heftige apologie tegen de vijanden van Christus' Kruis (art. 1, 
2) als de rustiger beredeneerde methodiek (art. 12, 13) en motivering (art. 
9, 11) der oefeningen zijn zeer waardevol voor onze kennis van Brugman. 
Zij tonen ons enige nieuwe aspecten waarvan wij tot nu toe nauwelijks iets 
wisten, of slechts zijdelings. Hier horen wij hem: 

a. als theoloog tegenover medebroeders2 (iets nieuws dat wij nog niet van 
hem kenden); 

b. als grensfiguur tegenover eenzijdig-franciscaanse visies: hij put veel ge
dachten, devotie en ascetische praktijken uit woord en voorbeeld van 
niet-Franciscanen, o.a. Dominicanen3 en Windesheimers4 (de Orde
broeders die hem later prezen, hebben deze veelzijdige oriëntatie soms 
te weinig benadrukt); 

с als Minderbroeder tegenover de specifieke Moderne Devoten : hoewel 
hij dezelfde Kerkvaders citeert als zij, wortelt hij veel meer in de oude 
bernardijns-franciscaanse spiritualiteit dan zij, ook meer dan MOLL kon 
vermoeden ; het vroomheidsideaal ziet hij telkens bij uitstek belichaamd 
in Franciscus en zijn eerste gezellen5 (een echt-observante idealisering); 

d. als gepassioneerd pleitbezorger der Lijdensoefeningen tegenover skep-
tici, waarbij het gepassioneerde zeker zo boeiend is als de argumenten 
zelf; het spreekt vooral uit de eerste „helft" 6 (dezelfde heftige Brugman 
van het Speculum Imperfectionis1 en de nog steeds onvoldoende bekende 
volkspreken) ; 

e. als voorvechter van nuchterheid en „personalisme" in de ascese tegen
over rigorisme en schematisering, zoals dat met name bij de Devoten 

1 Zie de inleiding en uitgave, p. 139-299. 
2 Art. 11, p. 254 reg. 6 - p. 260 reg. 24. 
3 Met name HUGO DE SANCTO CARO (art.l passim), HENMCUS suso (art.7, p. 221), 

JACOBUS A VORAGINE (art. 13 passim). 
4 Met name JAN VAN SCHOONHOVEN (art. 7 en 8, p. 226-227). 
5 O.a. art. 7, p. 226 reg. 14-21 ; art. 9, p. 239 reg. 33-p 240 reg. 17, p. 208 reg. 25-p. 209 

reg. 8. 
6 Met name artikelen 1,2,4 en 11 ; hij citeert daar veel uit geestverwante auteurs, bv. 

BERNARDUS e n ALVARUS PELAGIUS. 
7 Tot in woordkeuze en Bijbelcitaten toe, zoals telkens ter plaatse aangegeven. 
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vóórkwam : hij toont een open oog te hebben voor het beperkte mense
lijke vermogen tot ascese en de wisseling der omstandigheden1 ; 

ƒ. als predikant voor medebroeders2 (nu eens niet in door toehoorders op
geschreven fragmenten). 

Stuk voor stuk dus kanten aan de figuur van Jan Brugman waarop vroe
ger onvoldoende licht is gevallen, zodat met dit ene tractaat onze kennis 
van 's mans persoonlijkheid, capaciteiten, ideeën en zelfs evolutie in ver
schillende opzichten tegelijk toeneemt. Tevens is het, algemener, een inter
essante bron voor de 15e-eeuwse vroomheid3. 

Volgens de redeneermethode van die tijd worden de argumenten einde
loos verdeeld en onderverdeeld4, maar lang niet alle bladzijden zijn zo 
vermoeiend en dor; het is goed mogelijk dat diverse punten bv. op Brug-
man's colleges verder zijn uitgewerkt. 

Om tal van redenen staat het vast, dat het tractaat in zijn nu gepubli
ceerde gedaante - de enige die wij kennen - niet in één ruk is genoteerd en 
dat Brugman er later (na 1464?) nog vele aanvullingen in heeft aangebracht, 
zonder de bestaande perikopen te herschrijven5. Die latere arbeid mag ons 
niet verwonderen, want het betreft een hem bij uitstek dierbaar onderwerp, 
dat bovendien op het Generaal kapittel te Mechelen in 1464 aan de Obser
vanten is aanbevolen*. Het is niet waarschijnlijk, dat Brugman dit tractaat 
in opdracht heeft samengesteld ; daarvoor is de toon te vaak agressief, de 
opbouw te ongelijk en trouwens het hele werk in franciscaanse kring veel 
te gauw vergeten7. 

Wat leert de Devotus Tractatus nu over Brugman's spiritualiteit? Men 
zou verwachten, dat hij ook hier een bekwaam toepasser van DAVID AB 
AUGUSTA'S Profectus* en BONAVENTURA'S De Triplici Via resp. Lignum 
Vitae9 is, of van HUBERTINUS' Arbor10. Uiteraard zijn er verwante trekken 
met deze klassieke werken - Brugman kende zijn Profectus en Arbor goed -
maar echte afhankelijkheid blijkt niet11. Het onderwerp wordt grondig aan
gepakt en in een geleidelijk van negatief naar positief overgaande rede
nering betoogt Brugman, dat Christus nog steeds lijdt door de zonden der 
mensen, maar dat er gelukkig velen zijn die zich „oefenen" in het Lijden. 
Zowel de daarbij optredende belemmerende omstandigheden als de metho-

1 Met name art. 10: niet iedereen is voorbestemd voor Lijdensoefeningen (p.250 reg. 
20-23); per slot moesten de Apostelen niet treuren, maar juist de glorie van het Kruis 
verkondigen (p.250 reg.24-25); ook moet men geen scrupules hebben, wanneer men 
door slaap overmand wordt (p. 251 reg. 21-22). 

2 N1 art. 9, p. 237-243. 
3 Zie de inleiding, p. 158-159. 
4 Met name in de artikelen 6, 7 en 10 passim. 
5 Zie de inleiding op de uitgave, p. 147-152. 
« Ibid., p. 147 ; vgl. ook p. 100. 
7 Zie de inleiding, p. 159-160. 
" In de Vita Lijdwine, vgl. VAN OuviLidwina (1948), 293-295. 
9 In de Devote Oefeninge, vgl. KNIPPINO, in: GOOSSENS (1947), 65-66. 

10 In de Devote Oefeninge, vgl. OPTATUS (1949). 
11 Zo doet art.lO, p.246 reg.4 - p.252 reg.22 (de dertig hinderpalen) voortdurend 

denken aan de Profectus, o.a. door het woordgebruik: „devoti, proficientes, perfecti" 
(vgl. SMITS (1927), 185-188,192), maar zonder directe citaten. 

7 
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dieken worden, zo niet diepgaand geanalyseerd, dan toch in grote ver
scheidenheid opgesomd. Hij vindt talrijke typologieën in de H. Schrift die 
uitnodigingen inhouden tot het mede-lijden, ook buiten art. 3; daarmee 
en met zinsneden van kerkvaders probeert hij zijn franciscaanse lezers te 
doordringen van noodzaak en nut van Lijdensmeditatie, uit oogpunten van 
eigentijdse vroomheid, van eerherstel en van genade ver werving. Naar de 
geest van zijn eeuw hecht hij veel waarde aan droefenis en tranen, maar hij 
ziet wel in, dat het geen alleen-zaligmakende vormen zijn1. Een strikt 
recept voor het „oefenen" is volgens hem niet te geven, maar om aan elke 
persoonlijkheid tegemoet te komen geeft hij aan het slot twee voorbeelden: 
een korte „chronologische" oefening (een der voorstadia van de latere 
Kruisweg?) in vijf meditatiethemata, en een zeer lange „systematische" in 
niet minder dan 33 punten volgens een „quis, quid, ubi"-reeks. Bij beide 
ligt veel meer de nadruk op wil en affectie dan op het nieuwsgierige ver
stand; het tractaat is dan ook in eerste instantie bedoeld voor eenvoudige 
goedwillenden. Hen die tegenwerpingen dreigen te maken, dient hij echter 
deskundig van repliek. Hierbij vooral blijkt duidelijk, dat hij in de litera
tuur over zijn onderwerp goed thuis moet zijn geweest2. 

Ter staving van zijn redeneringen neemt Brugman behalve honderden 
Bijbelwoorden niet minder dan 120 expliciete citaten op, van in totaal 27 
met name genoemde auteurs, soms ook met de titel van het tractaat van 
herkomst. Zo wordt een citatenlijstje gemakkelijk : BERNARDUS (25 citaten) ; 
AUGUSTINUS (17); BONAVENTURA (11); HiERONYMUS (7); en minder vaak: 
ALEXANDER HALENSIS, AMBROSIUS, ANSELMUS, BOËTH1US, CHRYSOSTOMUS, 
HUGO DE S.CARO, HUGO DE S. VICTORE, JAN VAN SCHOONHOVEN (allen 3) ; 
ALVARUS PELAGIUS, NICOLAUS DE CORRAN, THOMAS AQUINAS (2) ; BIRGITTA, 
DIONYSIUS CARTUSIANUS, GREGORIUS MAGNUS, HRABANUS MAURUS, JOANNES 
DAMASCENUS, NICOLAUS DE LYRA, NICOLAUS DE AUSTRIA ( = DINKELSBÜHL?), 
ORÍGENES, PETRUS LOMBARDUS, ROBERTUS ANGLICUS ( = GROSSETESTE?), 
SÉNECA, suso (1 citaat); plus nog een aantal anonieme „quidam". Hoewel 
deze lijst er weer weinig oorspronkelijk uitziet en sommige citaten zonder 
meer uit andere werken zijn overgeschreven3, vallen sommige dingen op: 

a. een ongewoon schaars expliciet citeren van GREGORIUS MAGNUS (1 ci
taat)4; 

b. verzwijgen van DA VID AB AUGUSTA en (nog veel opvallender) HUBERTINUS, 
van wie hij geen expliciete citaten opneemt, ook geen toch voor de hand 
liggende teksten, bv. over Franciscus en zijn gezellen5. 

Dat BONAVENTURA'S Legenda Maior vaak wordt aangehaald, is te ver
klaren uit Brugman's gewoonte, telkens het voorbeeld van Franciscus te 
noemen als norm voor de voortreffelijkheid van een bepaald soort „oefe
ning"6. Van vele schrijvers geldt, dat zij vaker worden geciteerd dan uit 

1 Ook in een laat sermoen : VAN DUK (1948), 20-21. 
2 Vooral art. 11, passim. 
3 Vgl. de inleiding op de uitgave, p. 158. 
4 Daarnaast wel ongenoemd: art.6, p.208 reg. 11-14. 
5 Bv. Profectus, lib. Ill, cap. 43, nr.3 (ed. Quaracchi 1899, 267-268). 
« Ziep.96noot5. 



99 

bovenstaande opsomming zou blijken, zo BONAVENTURA1, ALEXANDER 
HALENSIS2, ALVARUS PELAGIUS3, GREGORIUS MAGNUS4 СП HUGO DE S.CARO5. 
Onder de ongenoemde, wel benutte auteurs merken wij o.a. op : LUDOLPHUS 
DE SAXONIA6, JACOBUS A VORAGINE7, BASILIUS MAGNUS8, JORDANUS A 
QUEDLINBURG 9 . Van toekomstige bestudering van de Devotus Tractatus 
mag men dus enerzijds een nog sterker wortelen in de franciscaanse traditie 
verwachten : een waardevolle correctie op MOLL en zijn naschrijvers ; ander
zijds mogen de niet-franciscaanse invloeden niet onderschat worden : zo is 
art. 1 een boeiende omcomponering van de postille op Ps. 31/30, niet van 
NICOLAUS DE LYRA O.F.M., destijds dè grote toonaangevende exegeet10, maar 
van de Dominicaan HUGO DE S. CARO. In de artt. 11, 12 en vooral 13 wordt 
de Legenda aurea meer gebruikt dan de Arbor, wat toch niet voor de hand 
ligt. 

Bij vergelijking met de lectuur, door Brugman aanbevolen in het Specu
lum Imperfectionis11, bleek ons geen duidelijke afhankelijkheid van de 
Devotus Tractatus t.o.v. deze werken. Uiteraard zal later détailonderzoek 
nog veel aan het licht brengen. Voorlopig mag als nogal verwonderlijk 
gelden, dat er geen aanwijsbare, met de constructie der Vita Lijdwine of 
Devote Oefeninge vergelijkbare, vormafhankelijkheid bestaat ten opzichte 
van algemeen verbreide en in Brugman's tijd en kring als bij uitstek gezag
vol geldende werken van bv. BERNARDUS12, AUGUSTINUS13 of BONAVENTURA14, 
waarvan overname van hele stukken tekst voor de hand lag. Dit laatste is 
meer geschied uit de Vita Christi van LUDOLPHUS1 5 . 

Het tractaat is interessant met het oog op de methode van ascese. In een 
tijd, vol van allerlei overdreven zelfvernederingen en ascetische kracht
toeren16, neemt Brugman daartegen herhaaldelijk stelling, duidelijker dan 
in de sermoenen. Hij breekt meermalen een lans voor een meer „persona
listische" ascese17 en verraadt daarmee dezelfde nuchterheid, wars van 
scrupules en overdrijvingen, die hij ook demonstreert in de Vita Lijdwine en 
verschillende sermoenen18. Dat hij daar in dit tractaat vaker op terugkomt, 

1 Bv. art. 6, p.210reg.31-p.211 reg. 2, p. 214 reg. 5-7, 30-31. 
2 Bv. art. 11, p. 257 reg. 29-p. 258 reg. 6. 
3 De „zondarenkataloog" in art.2, p. 172-177, doet denken aan ALVARUS PELAGIUS 

De planctu Ecclesiae, lib.I, cap. 48. 
4 Zie p. 98 noot 4. 
5 Zie beneden. 
* Bv. art.2, p. 169 reg.4-26 (niet letterlijk); art. 13, p.278 reg. 1-6. 
1 Bv. art. 13, p. 269 reg. 21-22, p. 274 reg. 27-p. 275 reg. 1. 
8 Via JOANNES DAMASCENUs: art. 7, p. 222 reg. 9-10. 
» Bv. art. 13, p.283 reg. 17-18. 

10 LUBAC 2e, II (1964), 355. 
11 In § 5, p. 121 reg. 13-p. 122 reg. 4. 
12 Bv. diens Liber de Passione Domini Christi (PL 183: ПЗЗ ). 
13 Bv. pseudo-AUGUSTINUS Meditationes (PL 40: 901 w). 
14 Bv. De Triplici Via, Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 3-28; Lignum Vitae, ibid., 

68-88. 
15 Vita Jesu Christi (ed. RIGOLLOT 1878). 
16 POST (19502), 145-146; AXTERS III (1956), 103-105,128. 
17 Art. 8, p. 228 reg. 13-29 ; art. 10, p. 248 reg. 16-29. 
18 Bv. VAN DIJK (1948), 77. 
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moet wel een reden hebben gehad. Blijkbaar heerste er tussen 1450 en 1470 
een grote verscheidenheid in intensiteit en methodiek1 van Lijdensmedi
tatie, zowel bij de Observanten zelf als bij degenen over wie zij de zielzorg 
hadden, o.a. de vele Tertiarissen. Naast onverschilligheid die Brugman's 
verontwaardiging gaande heeft gemaakt, moet een welhaast fanatieke be
oefening zijn voorgekomen; maar wanneer de bekentenis in de proloog 
van art. 7 2 niet slechts een frase is, gebeurde dit laatste niet in franciscaanse 
kring: anders had hij er wel eerder van geweten. Het is vrijwel zeker, dat 
Brugman bij zijn waarschuwingen tegen ongezonde overdrijving gedacht 
heeft aan de Broeders resp. Zusters van het Gemene Leven, van wie over
drijvingen in het geestelijk leven, vooral in de methodiek, maar al te goed 
bekend zijn3. 

Telkens komt ook de strijdbare Observant om de hoek kijken: wanneer 
hij al redenerend constateert dat velen gevangen zitten in sleur en wan
begrip voor de werkelijke waarden van Christus' Lijden, maakt hij zich 
steeds weer kwaad, ofschoon in de „latere" artikelen aanzienlijk minder 
dan in de eerste twee4. Uit de sfeer van het werk is de geest van Franciscus' 
observante zonen duidelijk te herkennen. Typerend is ook, hoe hij met 
logische argumenten poogt de affectieve devotie tot het H. Lijden aantrek-
kelijk te maken5. Of in andere termen : door wil en verstand - afzonderlij к ! -
in te schakelen, krijgt men op den duur de affectie ook mee. Brugman doet 
veel moeite, met Bijbelcitaten (soms even eigenaardig toegepast als in het 
Speculum Imperfectionis6), woorden van kerkvaders en anderen en enkele 
malen ook eigen argumenten bewijzen aan te voeren voor de juistheid van 
zijn standpunt en - belangrijker - voor de propaganda voor het „zich oefe
nen in het Lijden des Heren". 

Waarom deze nadruk? Waarom deze inspanning voor een zaak die de 
Minderbroeders vanaf de eerste tijd na aan het hart heeft gelegen7? Wan
neer het de bedoeling was, om een al dan niet vermeend manco bij zijn 
confraters weg te nemen, kan dit tractaat hebben bijgedragen tot de Kapit-
telbesluiten te Mechelen in 1464, maar het is aannemelijker, dat het in zijn 
definitieve vorm daar juist door is geïnspireerd8. Waartoe diende ook 
die overladen inleiding van twee volle artikelen, over al degenen die het 
Lijden des Heren niet vereren en zich in hun daden vijanden van zijn Kruis 
betonen9? Trapte hij geen open deuren in bij zijn Ordebroeders, voor wie 
dit werk bestemd was10? Of vond hij dat zijn confraters, juist als hijzelf „tot 
voor kort", deze devotie te weinig overtuigd predikten, maar enkel uit 

1 Zie de inleiding op de uitgave, p. 158. 
1 Ziep.216reg.24-p.217reg.15. 
3 Ziep. 99 noot 16. 
4 Vooral art. 1 en 2, passim ; ook vindt hij overal „stof tot wenen", bv. art. 10, p. 243 

reg. 11 - p.245 reg. 19; met BERNARDUS verzucht hij, dat Christus' Lijden zo weinigen 
van nut is: art. 13, p.291 reg. 12-13. 

5 Bv. art.8, p.227 reg. 12 - p.228 reg. 11. 
6 Bv. Psalm 76/5:11 in art. 10, p.246 reg. 21-22. 
7 Vgl. OPTATUS (1952), 65-66. 
9 Samenvatting bij GLASSBERGER (ms. 1508, ed. 1887), 412. 
• N1. art. 1 en 2. 

10 AXTERS Ш (1956), 287. 

http://Ziep.216reg.24-p.217reg.15
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routine en minimalistisch1? En moest hij dan zijn nieuw verworven in
zichten met alle felheid van zijn temperament en alle kracht van zijn woord
kunst aan de man brengen? Daarmee zou dit tractaat ook betekenis krijgen 
als Observantiegeschrift; het ademt trouwens dezelfde geest en spreekt 
soms dezelfde taal als zijn andere Observantietractaat, het Speculum Im-
perfectionis. Het heeft zich echter niet in zo'n eeuwenlange populariteit bij 
de Minderbroeders mogen verheugen2. 

Naar onze mening is hier de fel-observante Brugman op zijn best, op 
zijn echtst en tevens op zijn virtuoost, bv. in zijn spelen met de citaten van 
en uit HUGO DE s. CARO in art. 1. Het meest verbazingwekkend is wel de 
stoet van liefst 51 soorten zondaren in art.23. KNIPPING heeft gewezen op 
een wezensverwantschap tussen Jeroen Bosch en Brugman: beiden stellen 
het kwaad voor in zijn afstotelijke, maar tegelijk groteske vorm4. De zon-
darenlijstinde Devotus Tractatus, duidelijk een afzonderlijke perikoop en 
knapper uitgewerkt dan zulke opsommi ngen in het Speculum Imperfectionis, 
geeft ons een goed idee van de volksprediker Brugman. Zó moet hij gepreekt 
hebben voor de grote massa, te Groningen, in Friesland, in de IJsselstreek, 
het Rijnland en elders: bijtend, sarkastisch, zonder wie dan ook te sparen, 
rijkelijk gebruik makend van de caricatuur, maar het kwaad zelf wel dege-
lijk bij de naam noemend; en dit alles uit een hartstochtelijke bewogenheid 
voor de goede zaak5. Steeds weer hamert hij erop, dat de Christen kenbaar 
is aan zijn daden en niet alleen aan vrome woorden6. Dit is precies in over
eenstemming met de berichten over zijn volkspreken te Groningen7. De 
vaak ontevreden leken hebben zo'n manier van preken zeker kunnen waar
deren! Daarnaast verbleken eenvoudig de ons bekende sermoenen tot 
brave tractaatjes voor goedwillende zusters met kleine menselijke fouten, 
die niet zo fel gehekeld hoefden te worden8. Hier wordt dus in Brugman's 
eigen woorden zijn persoonlijkheid getoond, zoals zijn tijdgenoten hem 
hebben gekend en gewaardeerd - of gevreesd. 

Met dit uiteraard beperkte onderwerp van de Lijdensdevotie toont 
Brugman ook goed thuis te zijn in de theologische vakliteratuur over 
Menswording en Verlossing'. Zo verklaart hij in art. 11, gedeeltelijk in het 
spoor van ANSELMUS en ALEXANDER HALENSis, dat Christus moest lijden, 
omdat hij ons wilde verzoenen met de Vader, en dit om diverse redenen al
leen mogelijk was door iemand die tegelijk God en mens was. Slechts door 
zijn dood kon de dood overwonnen, het rijk der üefde gevestigd, de macht 
van de duivel teruggedrongen en eindelijk de erfzonde bezworen worden. 
Alleen zó konden de mensen worden verlost van hun oneindig grote schuld 

1 Vgl. art. 7, proloog, p. 216 reg. 24 - p. 217 reg. 15. 
2 Vgl. de inleiding op de uitgave, p. 159-160; ook p. 63-64, 66. 
3 Zie p. 172-177. 
4 In: GOossENS (1947), 75-76. 
' Vgl. p. 61. 
6 Bv. art.2, p. 171 reg.23-24. 
7 Zie het volledige bericht p. 16 noot 7. 
8 Bv. GROOTENS (1948), 190; VAN DUK (1948), 4, 5, 8-9, 15; vgl. MOLL (1854) II, 86 

over de „achterspraak" die bij de „stichtige zusteren" placht te gedijen. 
9 Ook in zijn zelfbeperking, bv. aan het einde der artikelen 3 (p. 190 reg. 11) en 10 

(p. 252 reg. 23-25), waar zijn bronnen juist uitvoerige uitwerkingen geven. 
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en Christus heeft dit ruimschoots voor ons bewerkt, zodat wij nu gerecht
vaardigd konden worden, mits vrijkoop en rechtvaardiging het karakter 
van uitboeting hadden. Tenslotte heeft Christus voor ons de verheerlijking 
bewerkstelligd, die ons deel zijn zal in de hemel. Deze hele uiteenzetting 
wordt met citaten en soms eigenaardige exegesen „bewezen". Al verkon
digt Brugman niets spectaculairs, het vrij beknopte betoog zit goed in 
elkaar en toont in elk geval aan, dat hij in die stof goed thuis was1. 

Helaas blijft de vraag naar plaats en docenten van zijn theologische op
leiding onbeantwoord. Zijn gezegde in een preek: „Parisius studui (resp. 
steti2)" brengt ons maar weinig verder en BRANDSMA'S vernuftige conjec
turen, bedoeld om hem tóch onder de Parijse studenten te ontdekken, 
waren inderdaad voorbarig3. Er is dan ook alle reden om te veronderstel
len, dat Brugman slechts het „studium generale" der Minderbroeders te 
Parijs heeft gevolgd, waar uiteraard eerder de leer van SCOTUS dan die van 
THOMAS werd gevolgd. Hoewel hij zich een enkele keer beroept op de laat
ste4, schijnt hij inzake het centrale onderwerp Menswording-Verlossing in 
de Devotus Tractatus aan de scotistische kant te staan5. Een overeenkom
stige uitlating in een der sermoenen6 geeft aan deze veronderstelling meer 
grond. 

Echt speculatief denken heeft Brugman niet getrokken. Meer dan ver
nuftig redeneren - ook dat blijkt uit de Devotus Tractatus duidelijker dan 
elders7 - lag hem het bevorderen van een eerlijk, daadwerkelijk leven vol
gens de evangelische beginselen, en dan op de plaats waar ieder in het leven 
stond, hetzij geestelijke of leek. Zijn ideaal blijkt meermalen duidelijk de 
kerstening van de wereld, in plaats van het ontvluchten uit de wereld8. Om
dat de wereld gekerstend moest worden en hij daaraan jarenlang zijn beste 
krachten heeft gewijd, is het geen wonder, dat hij wetenschap-om-de-
wetenschap slecht kon waarderen. Met AUGUSTINUS en BERNARDUS en als 
volgeling van FRANCISCUS en BONAVENTURA was hij van mening, dat weten
schap geen waarde in zichzelf heeft, maar het geloof moet dienen. Zijn op
merking hierover in een latijns sermoen9 wordt bevestigd door diverse pas
sages in de Devotus Tractatus10. 

Er zijn nog meer grote en kleine trekken van een gematigd anti-intellec-
tualisme " , gepaard aan een sterke voorkeur voor het affectieve geloofsleven 

1 P. 254 reg. 6 - p. 260 reg. 24. 
2 VAN DIJK (1948), 165; de variant volgens ms. Emmerik. 
3 BRANDSMA Problemen (1941), 168-174; vgl. VAN DIJK (1948), Ш. 
4 Art. 8, p. 232 reg. 19-20 ; art. 11, p. 256 reg. 11-14, hier echter ook steunend op PETRUS 

LOMBARDUS en AUGUSTINUS. 
5 Art. 9, p. 238 reg. 20-21. 
• GROOTENS (1948), 17-18 en ini. LVII; zie ook de kritiek daarop door MAXIMILIANUS 

(1949), 126. 
7 Art.7, p.223 reg.33-p.224reg.14; art.10, p.247 reg.3-12. 
8 Art. 8, p. 231 reg. 31 -p. 232 reg. 5 ; dit klopt ook met zijn optreden als vo/foprediker 

en zijn verzoek aan DIONYSIUS CARTUSIANUS om preekstof voor alle groeperingen van 
met name het lekemoW.. 

» VAN ουκ (1948), 165 reg.402^12. 
1 0 Zie noot 7. 
11 Zie de inleiding op de uitgave, p. 155-156, alwaar opgave van plaatsen. 

http://reg.33-p.224reg.14
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en voor de „daad", dwz. de Lijdensoefeningen èn een christelijke levens
wandel. Brugman, die toch wel wist wat er door de theologen werd ver
kondigd (art. 11 bewijst het), voelde zich niet tot hun denkwereld aange
trokken, omdat zij naar zijn mening niet rechtstreeks leidde tot een grote 
godsvrucht en evangelische leefwijze1. Natuurlijk vond deze zienswijze 
overvloedige steun in de H. Schrift en bij de kerkvaders e.a. Bovendien 
was zij eigenlijk in die zin oer-franciscaans, dat er reacties tegen de preten
ties en gevaren van het intellect te vinden zijn bij FRANCISCUS zelf. Men weet 
hoe het eenzijdig benadrukken hiervan door BONAVENTURA bezworen is; 
maar de beweging „terug naar de oorspronkelijke eenvoud" heeft ook de 
15e eeuwse Observanten verleid tot geringe belangstelling voor de weten
schap van hun dagen. Het doet hen verwant lijken aan de Spiritualen2 en 
zal zeker hebben bijgedragen tot hun steunen op HUBERTINUS, tijdens maar 
ook na het Concilie van Konstanz. Het ziet er naar uit, dat de geringschat
ting voor het intellectuele bij Brugman met de jaren sterker is geworden. 
De Moderne Devoten konden dat wel appreciëren3. 

De Devotus Tractatus illustreert ook enigermate de redeneer- en argu-
menteertrant in theologische zaken, zoals Brugman die moet hebben ge
hanteerd te Sint Omaars4. In dit opzicht was het geen dwaas idee, hem de 
opleiding der jonge Observanten aldaar te laten verzorgen. In zijn Speculum 
Imperfectionis, inderdaad in de Observantenkloosters verspreid', had hij 
bewezen te weten wat hij wilde en hoe. 

Tenslotte vernemen wij naast zijn redeneertrant ook enigszins zijn rede-
naarstrant. Het tractaat toont immers óók vollediger en authentieker dan 
ooit tevoren de Brugman van het sarkasme, die de tijdgenoten hebben mee
gemaakt6; van zijn felbewogen ernst en verterende ijver voor het zieleheil 
zijn zij minstens even sterk onder de indruk gekomen als van zijn theolo
gische kennis en welgekozen woorden7. 

Wij besluiten met een vraagstelling en een verzoek in plaats van con
clusies: onbeantwoord moesten blijven de vragen over Brugman's oplei
ding, de diepere oorzaken der verschuiving in zijn spiritualiteit en de ba
lans van winst en verlies daarvan. Dit moeten vaktheologen verder uit
werken, vooral aan de hand van Brugman's eigen oeuvre, dat langzamer
hand beter en completer te raadplegen is - zij het nooit volmaakt. „Doch 
wat hier af is, dat bevelic den clerken" ; daarover „en willen wi niet scriven, 
mer wi bevelent den meisteren"8. 

1 Vooral art. 10, p. 247 reg. 5-12; zie ook de inleiding op de uitgave, p. 155. 
2 Vgl. OFTATUS (1952), 12. 
3 Bv. de Imitatio bevat, te beginnen lib.I, cap. 1, vele van dergelijke uitlatingen; vgl. 

ook POST (1950*), 146. 
4 Vooral art. 11; eigenaardige exegesen bevat het tractaat op vele bladzijden, maar 

daarin volgde Brugman slechts de middeleeuwse gewoonte, o.a. van LUDOLPHUS DE 
SAXONIA; vgl. LUBAC 2e, II (1964), 506. 

s Zie de inleiding op de heruitgave van het Speculum Imperfectionis, p. 107-108, 
115-116. 

6 Bovenal de „zondarenkataloog" in art.2, p. 172-177. 
7 Daarnaast geeft art. 9 een goed voorbeeld van Brugman's preektrant voor mede

broeders. 
8 Woorden van Brugman in de Devote Oefeninge: MOLL (1854) II, 354, 374. 





TRACTATUS ANTIQUISSIMUS R. P. JOANNIS BRUGMAN 

OLIM IN PROVINCIA COLONIAE VICARU PROVINCIALIS: 

„QUOD OBSERVANTIA MINETUR RUINAM 
OB DEFECTUS ANNOTATOS" 

ALIAS 

„SPECULUM IMPERFECTIONIS" 





I N L E I D I N G 

/ . Titel van het tractaat. 

Het hier achter volgende tractaatje van Brugman is onder twee geheel 
verschillende namen overgeleverd, elk weer met kleine varianten. Twee der 
onder nr. 2 genoemde handschriften spreken van Speculum Imperfectionis 
Fratrum Minorum, waarop één laat volgen „auctore P. Joanne Brugman", 
het andere „compactum per venerabilem et religiosum patrem fratrem 
Brugman", kennelijk latere toevoegsels. Drie andere handschriften noemen 
het respectievelijk Quod observantia minatur ruinam, Quod observantia 
minetur ruinam ob defectus armotatos en Quibus de causis minatur sanctis-
sima nostra observantia ruinam. Jakob POLIUS, die beide titelvormen ken
de, noemde het in zijn bericht van 1647 Speculum de ruinis observantiae, 
wat klinkt als een door hemzelf verzonnen combinatie. Gelet op de inhoud 
(zie nr.6) is de naam „Spiegel van Onvolkomenheid" niet oorspronkelijk 
van de auteur afkomstig; „Dat de Observantie dreigt in te storten" sluit 
beter aan bij inhoud en woordkeus. Maar door de toevallige gang van zaken 
bij de publicatie (zie nr. 3) is het tractaat als Speculum Imperfectionis bekend 
geworden en wordt het altijd zo aangehaald1. 

2. Vroegere en huidige handschriften. 

De reeds genoemde handschriften zijn: 

ms.E: Tractatus Joannis Brugman Quod observantia minatur ruinam, een 
korte redactie, door POLIUS in zijn afschrift (ms.P) aangeduid als 
„Liber Confluentinus", waarschijnlijk uit het Observantenkloos-
ter te Koblenz en vermoedelijk een verzamelcodex met geschriften 
over de Regel, omstreeks 1640 eigendom van Joseph Bergaigne 
O.F.M.2 

ms.BB: Speculum Imperfectionis Fratrum Minorum auctore P.Joanne 
Brugman, vermoedelijk een korte redactie die door POLIUS niet is 
gecopieerd, herkomst onbekend. 

ms.CC: Tractatus P.Joannis Brugman inscriptus Quibus de causis minatur 
sanctissima nostra observantia ruinam, met de toevoeging „sed hic 
in fine amplior est quam littera E recitatus", dus een langere tekst, 
in POLIUS' afschrift (ms. Ρ) genoemd „Liber Monasteriensis", 
waarschijnlijk uit het Munsterse kloosterarchief. 

ms.N: Speculum inperfectionis fratrum minorum compactum per venera
bilem et religiosum patrem fratrem Brugman, een korte redactie, 
herkomst onbekend (in de 18e eeuw Recollectenklooster Namur), 

1 Sedert 1909 o.a. door GOYENS (1911), SCHLAGER (1910), VAN DEN BORNE (1931), VAN 
DIJK (1948), AXTERS (1956), DE MEIJER (1963). 

2 Bergaigne had in mei 1630 aan POLIUS de verzameling van documenten over de Keul
se provincie der Minderbroeders opgedragen, VERBEEK - VAN DEN BORNE (1931), 35. 
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een verzamelcodex met Statuten, kapittelbepalingen en dgl.; 
sedert uiterlijk 1807: Namur, Musée Archéologique, ms. 1421, 
fol.l75r-183v. 

De mss. E, BB en CC worden door POLIUS genoemd in zijn Keulse archief
inventaris van 16432; de drie handschriften werden te Keulen in het kloos
ter Ad Olivas met piëteit bewaard3 en bevonden zich daar nog rond 
1778/93 in een speciale kast in de kluis4. Maar bij de opheffing der Rijn
landse kloosters in 1802 zijn zij verdwenen, naar het schijnt spoorloos5. 

Dat ms.BB identiek zou zijn met ms.N, is uitgesloten, zowel om de an
dersluidende toeschrijving aan Brugman, als doordat ms.N een codex met 
kapittelbepalingen enz. is, in of na 1542 geschreven in of ten behoeve van 
het Brugse Observantenconvent6; later is het Speculum Imperfectionis er 
met een andere hand in bijgeschreven, echter zó, dat alle nederlandse woor
den daarin stelselmatig zijn weggelaten of vertaald, dus kennelijk bedoeld 
voor een niet-nederlandstalig convent7: waarschijnlijk dus in het Naamse' 
Recollectenconvent zelf (sedert 1482/91 Observant8), van waaruit het met 
tal van andere handschriften in de Franse Revolutie in de Stadsbibliotheek 
zal zijn beland9, waar het zich nu bevindt. Naast ms.N bezitten wij nog: 

ms.P: een copie, door POLIUS gemaakt rond 1640 van het tractaat (en 
andere) uit ms. E en dat deel van ms. CC dat langer was. Deze copie 
was rond 1770 te Gent, later te Brussel en thans te Sint Truiden (zie 
nr.4). 

1 Varia de ordine Fratrum Minorum regularis observantiae (ms. ± 1542), beschreven 
door FAIDER (1934), nr. 142; zie ook LIPPENS (1949), 303-311. 

1 Thans: Provinciaal Archief der Minderbroeders te Alverna (Gld.), ms. Libri rari et 
cari, pro variis eventibus et varietale ingeniorum omnis posteritatis in archivo provinciae 
Coloniae repositi, explicit: „Inventarium praemissum, 14 maji anni 1643 ex libris in 
provinciali archivo Coloniae Ad Olivas reconditis, meo labore congestum, verum 
attestor: fr. Jacobus Polius, ejusdem provinciae defìnitor". 

3 POLIUS (ms. 1647), fol. ЮЗ1': „In Archivo Provinciae huius pretiose asservatur". 
4 VAN DEN HAUTE (ms. ± 1775-1790), dl. XIV bij de „Additiones sive Notae addendae 

description! provinciae Coloniae : Neglectum aut minus perfecte positum est, supplebitur 
in additionibus sequentibus" (biz. 225-248) ; daarin op biz. 230: „Archivum Provinciae 
Coloniae ad Olivas in concamerato conclavi sacristae contiguo ferreo ostio insigniter 
proviso est vastum armarium, in cuius medio speciali recluso promptuario pretiose asser
vatur thesaurus Litterarum totam provinciam concemens per varios Provinciales ad 
posteros derivatus. . ." (volgt opsomming van bullen e.d., waarna de volgende handschrif
ten op blz.231 :) „Libri quoque manuscript! novem . . . Denique processus Provinciae 
communes et particularium personarum. Nominatim autem reperiuntur tractatus R.P. 
Jois Brugman de ruinis Observantiae". 

s In elk geval zijn zij niet met de meeste overige papieren van p. Binterim te Düsseldorf 
beland; zie over hem VERBEEK - VAN DEN BORNE (1931), 34 noot 2. 

6 LIPPENS (1949), 303-304, 311. 
7 Ibid., 279: de tweelinghandschriften nr. 142 en 166 te Namur zijn geschreven „in 

conventu idiomatis gallicani ipsius Custodiae Arthesiae . . . per totum volumen ortho
graphia est gallicana"; dit geldt ook van het Speculum Imperfectionis in nr. 142 (b.v. 
„gardianus"). 

β UPPENS (1945), 202-211. 
9 FAIDER (1934), Introduction; LIPPENS (1949), 279 zegt dat dit vóór 1807 moet zijn 

gebeurd. 
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Wij beschikken dus thans nog over ms.N en ms.P (dit laatste een copie 
van ms.E plus een klein deel van ins.CC). 

3. De eerste publicatie van het tractaat. 

De archivaris der Belgische Minderbroeders, Jérôme GOYENS, heeft het 
tractaat in twee gedeelten uitgegeven, in 1909 resp. 1911, maar de praesen-
tatie is nogal ongelukkig uitgevallen. Eerst publiceerde hij onder de titel 
Speculum Imperfectionis Fratrum Minorum1 de tekst van ms.N: een late en 
uiterst slordige copie van na 1542 door een bijzonder slecht kenner van 
het latijn, zodat GOYENS op tal van plaatsen de tekst moest verbeteren. Bij 
vergelijking met de hier gegeven tekst van ms.P blijkt, dat hij menigmaal 
goed, maar ook vaak mis heeft geraden en soms zelfs geheel willekeurig las. 
Daardoor ontstond een verre van vlekkeloze gedrukte tekst, op verschil
lende plaatsen nauwelijks te begrijpen2 en elders een foutieve weergave 
van Brugman's gedachtengang3. Ms.N maakt de indruk, slordig te zijn 
overgenomen uit een (althans voor de onervaren copiïst) moeilijk leesbaar 
handschrift uit de 15e eeuw, met vele, door onkunde dikwijls naar willekeur 
opgeloste afkortingen. De honderden varianten met ms. Ρ tonen dan ook aan, 
dat wij hier met een vaak, slordig en haastig overgeschreven, en daardoor 
sterk afgesleten tekstvorm te maken hebben. Het enige positieve daarvan 
is, dat eruit blijkt, dat Brugman's tractaat veel is gelezen en voor praktische 
doeleinden overgenomen. 

Vervolgens vond GOYENS in zijn eigen Brusselse Provinciearchief de af
schriften van POLIUS en publiceerde daaruit in 1911 onder de titel Supple-
mentum ad Speculum Imperfectionis Fratrum Minorum4 niet meer dan de 
„staart", d.w.z. uitsluitend het stukje dat uit ms.CC in ms.P was overge
nomen. Hij stapte wel wat gemakkelijk over de honderden grotere en klei
nere tekstverschillen tussen ms.P (copie van ms.E) en het reeds gepubli
ceerde ms.N heen5. In feite herhaalde hij na drie eeuwen de betreurens
waardige nalatigheid van POLIUS: immers ook deze had uit ms.CC niet 
méér overgenomen dan wat langer was dan ms.E6. Wij vonden echter 1230 
varianten van ms.P met de uitgave van 1909; o.a. is POLIUS' tekst op 117 
plaatsen uitvoeriger, soms zelfs met belangrijke en voor een juist begrip 
onontbeerlijke aanvullingen7. De door GOYENS beweerde overeenkomst 
tussen de teksten van ms.N en ms. Ρ (copie van ms. E) is dan ook niet groot 
genoeg om nog langer met zijn uitgave te kunnen volstaan. 

1 GOYENS (1909), 615-625. 
2 Bv. ibid., 618 noot 2; 621 noot 13; hierbeneden resp. p. 123 reg.9-14 en p. 129 

reg. 20. 
3 Bv. 620 reg. 1 ; hierbeneden p. 126 reg. 17-18. 
4 GOYENS (1911), 315-317. 
5 Ibid., 315: „Quoad substantiam porro tota opella . . . satis consonat cum M.S. 

.Namurcensi' ". 
6 De verwerpelijke methode van willekeurige publicatie van tekstfragmenten uit ver

schillende bron doet denken aan de kunstgrepen der humanistische geschiedschrijvers, 
reeds aan de kaak gesteld door SUFFRIDUS PETRUS Apologia ... pro antiquitate et origine 
Frisiorum, Franeker 1603, 70. 

1 Bv. p. 119 reg.6-7; p. 121 reg. 19-p. 122reg. 3 enz. 
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4. Het handschrift van Sint Truiden (ms. Ρ). 

Beschrijving en i n h o u d In het Provinciaal Archief der Belgische 
Minderbroeders, thans te Sint Truiden (Lb.), bevindt zich een verzamel
band, thans onder signatuur Mf. 13, waarin op het eerste blad de woorden 
„Ad usum Ρ lacobi Polii". De inhoud luidt volgens de (geschreven) in
ventaris van VAN DEN ABEELE1 „Liber Manuscnptus in 4 t o contmens, 

1! Declarationem super regulam Fratum Minorum, et sunt quaestiones 
Centum et octo a Fratre Alexandro Bononiensi compilatae. 

2° quaedam Statuta Epistolari, (sic) modo confecta per R P. Joannem de 
Capistrano, Cismontams fratnbus transmissa. 

У. Tractatum antiquissimum R.P.Joannis Brugman, ohm in provincia 
Coloniae Vicari) Provinciabs- „quod observantia minetur ruinam ob 
defectus annotatos (sic). 

4". Glossam Statutorum, seu ahqua compilata ad sane intelhgcnda Statuta, 
abbreviata sub correctione tarnen R.P. Vicanj provinciahs. 

5! opusculum S. Bernardini de praeceptis Regulae. 
6 Epistolam ad dementem V. de lapsu ordinis scnptam 1306. 
7. ordinationes Beati Joannis de Capistrano. 
8. Expositionem Magistralem regulae Fratrum Mmorum, quam edidit 

F. Petrus Joannes Olivi, qui vixit anno 1283, 
quae omnia summo studio et labore collegit P. Jacobus Pohus, ad perlus-
tranda archiva Natioms Germano-Belgicae designatus, assignatis in mar
gine Archivis, ex quibus fuerunt desumpta, et merentur exscnbi, ut con
tra intentum praeserventur, utpote antiquissima ordinis monumenta." 

Het tractaat van Brugman staat op ρ 93-106. De copieen zijn afkomstig 
uit verschillende archieven, die van het eerste tractaat uit een boek dat 
POLIUS aan P.Joseph Bergaigne o F.M had afgestaan2, maar Brugman's 
tractaat en de erop volgende Glossa Statutorum zijn afgeschreven uit een 
„Liber Confluentinus", eigendom van P. Bergaigne en door deze tussen 
1630 en 1643 aan POLIUS uitgeleend, reden waarom laatstgenoemde het 
tractaat overnam. 

H e r k o m s t : het afschnftenboek is door POLIUS persoonlijk tussen 1630 
en 1643 volgeschreven te Keulen3. Blijkbaar bevond het zich al in 1770 in 
het Belgische Provincialaat, toenmaals te Gent4, waar het pas na 1695 be
land kan zijn, omdat in dat jaar het Provinciaal Archief te Brussel bij een 
artilleriebombardement is verwoest5. Hoe het copieboek in de Belgische 
Provincie is terechtgekomen, is niet bekend. 

1 VAN DEN ABEELE (ms ± 1770), I, 427 „B. In Capsula Decima-nona sub Titulo' 
„Casus super Regulam" Fascículo Primo" 

2 Op ρ 5 m margine „Ex libro quem R Ρ losephus Bergaigne a me accepit" 
3 Het handschrift is onmiskenbaar dat van POUUS zelf, omdat het geheel overeenkomt 

met dat in zijn brieven, zie ook ρ 107 noot 2 
4 Blijkens de vermelding bij VAN DEN ABEELE, zie noot 1 
» VERBEEK (1931), 121 
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De tekst . Op de 14 dicht beschreven bladzijden geeft POLIUS eerst in 
twaalf paragraafjes hettractaat, overgenomen „Ex manuscripto Confluen-
tino", echter kennelijk zonder de tekst te collationeren met de andere ver
sies in zijn bezit. Op p. 104 noteert hij in margine „Hic deficit liber Confluen-
tinus", waarna nog drie paragraafjes volgen met in margine „Haec ex 
libro Monasteriensi". De korte redactie beslaat in Liber Confluentinus 
(kennelijk identiek met POLIUS' ms.E) dezelfde twaalf paragrafen als die 
van ms.N en vermoedelijk ook die in ms.BB. Blijkbaar was deze korte re
dactie nogal verbreid, waarvan ook de afgesleten tekstvorm van ms.N ge
tuigt. De naam Speculum Imperfectionis is niet slecht van toepassing op dit 
eerste, vrijwel zuiver negatieve deel ; daarentegen in het geheel niet te rijmen 
met de drie paragraafjes uit het Munsterse ms.CC, die juist positieve richt
lijnen geven. Omdat nu de copie uit ms. CC plotseling afbreekt zonder enig 
explicit, „Amen Deo Gratias" of iets dergelijks, nadat er pas drie van de 
twaalf groepen kloosterlingen besproken zijn, moeten er in ms.CC óf 
reeds in het origineel daarvan een of meer bladen zijn uitgevallen, POLIUS 
geeft dit niet aan; ook zijn copie eindigt echter aan het eind van een blad. 

In tegr i te i t . Ookms.P is niet gemaakt uit de autograaf, hoewel ms. CC 
daar wellicht van alle bekende handschriften het dichtst bij heeft gestaan : 
helaas missen wij daarvan de eerste twaalf paragrafen en wellichtnogmeer1. 
In het apparaat geven wij telkens aan, waar ms.N een apert betere tekst 
geeft dan ins.P, in totaal ruim 90 maal2. Ook nis.P is dus weer een copia 
copiae; dat maakt de reconstructie van Brugman's eigen woorden moei
lijk. Soms zijn nl. de varianten gelijkwaardig3; of een verminkt woord in 
ms.N blijkt dichter bij een ongetwijfeld authentiek woord in ms.P te staan 
dan GOYENS' conjectuur4. Wat dan te denken van de andere verschrijvingen? 
Toch geeft POLIUS' afschrift een veel betere tekst: zoveel vollediger, zinvol
ler en levendiger (o.a. door de karakteristieke nederlandse woorden tussen
door5), dat deze heruitgave in feite een geheel nieuw opgezette uitgave is 
geworden, waarin zowel de Sint Truidense als de Naamse versie tot haar 
recht komt. Een enkele keer heeft POLIUS de afkortingen verkeerd overge
nomen6, maar dat hij overigens consciëntieus copieerde, blijkt uit de negen 
gevallen, waar hij kennelijk onleesbare woorden niet verving door gissin
gen (zoals ms.N deed), maar er een plaats voor open liet7. Aan de voorge
nomen tekstvergelijking is hij evenwel niet toegekomen. Meestal konden 
wij deze woorden zonder meer uit ms. N invullen. 

1 Na § 15 zullen nog enige paragrafen gevolgd zijn of althans hebben moeten volgen; 
zie echter nr. 6 en 7, p. 113-115. 

2 Bv. p. 118 noot o. 
3 Bv. p. 119 noot =. 
4 Bv. p.118 reg.25 „non" in beide handschriften, i.p.v. GOYENS (1909), 615: „nee"; 

p. 119 reg.20 „econtra" in beide handschriften, i.p.v. GOYENS (1909), 616: „etiam"; ook 
p. 126 reg. 11 „ехсогіагі" (ms.P), „excori" (ms.N), i.p.v. GOYENS (1909), 619: „excuti", 
enz. 

5 N1. p. 118 reg. 7 ; p. 119 reg. 11 ; p. 124 reg. 14 („den danck" wijst hier vermoedelijk 
op een Brabantse of Limburgse copiïst); p. 129 reg. 18-19. 

6 Bv. p. 126 noot b; p. 127 noot « ; p. 132 noot P. 
7 NI.p.ll9reg.5;p.l22reg.6;p.l23reg.l;p.l24reg.20;p.l27reg.7;p.l33reg.6-7, 

12 en 14; p. 136 reg. 7. 
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Ondanks de genoemde gebreken is POLIUS' tekst vrij gaaf en zeker aan
merkelijk beter dan die van ms.N. Brugman's bedoelingen komen er beter 
in tot hun recht en ook zijn typische stijl spreekt er duidelijker uit. Hoewel 
dus de tekst van ms.P op bedenkelijke wijze is samengesteld uit twee ach
tereen volgende copieën en zelf niet volledig is, staat deze toch dichter bij 
het origineel en is om deze reden tot basis van onze uitgave gekozen. 

Iden t i t e i t van de au teu r : Dat Brugman de schrijver is, blijkt uit 
inhoud en stijl even overtuigend als uit de eensluidende toeschrijvingen in 
de titels van alle genoemde handschriften. Wij vinden er zijn geliefde reek
sen van eigenschappen1, geheel overeenkomend met zijn schrijftrant in 
andere werken2; verder de bijtend heftige betoogtrant waarvan de tijdge
noten spreken; ook de eigenaardige betekenis die hij aan zijn Bijbelcitaten 
toekent3; tenslotte de brandende ijver voor de zuivere Regelonderhouding, 
waarom zijn Ordebroeders hem vanaf de 17e eeuw hebben geroemd4, 
maar deze kunnen zij juist uit het tractaat hebben afgeleid. 

5. Datering en localisatie van het tractaat. 

Nergens vindt men datum of plaats van schrijven vermeld; wij zijn dus 
aangewezen op impliciete gegevens en merken als zodanig aan: 

a. een zeker gezag: de auteur moet bij de Observanten een zeker pre
stige hebben bezeten, want zij zouden van ondergeschikten zulke scherpe 
kritiek niet aanvaard hebben en het werkje zou zeker niet zo verbreid zijn. 
Uit de titel van ms.P volgt overigens niet dwingend, dat Brugman schreef 
tijdens zijn Vicaris-provincialaat. 

b. a l lus ies : eigenaardige zinspelingen slaan zonder twijfel op plaatselijk 
of algemeen bekende voorvallen. Als zodanig mag speciaal gelden het 
noemen van spotliederen in herbergen5: wij weten van Mechelen - en 
alléén van daar! - dat er inderdaad spotliederen op de Observanten gezon
gen zijn, medio juni 1447* en eind oktober 14507. Het gebruik van „dicunt" 
en de weergave van een nederlands refrein wijzen zozeer op een bekend 
en actueel geval8, dat daarmee eigenlijk tijd en plaats al min of meer ge
geven zijn: te Mechelen rond 1450. 

c. S t a tu t a Barc inonens ia : alleen in § 15 (dus uit ms.CC) wordt 
expressis verbis iets uit de Statuta Generalia aangehaald9. Deze waren te 
Barcelona op het Generaal kapittel van 13 juni 1451 aangenomen en be
doeld om een eind te maken zowel aan misstanden als aan de verwarrende 

1 Bv. p.119 reg.23-p. 120 reg.3, 20-27; p. 123 reg.22-23; p. 129 reg. 14-15, enz. 
2 Bv. Dévolus Tractatus, art. 1, p. 166 reg. 1-5; art.2 passim; Vita Lijdwine (ed. 

DE MEIJER 1963), 66 reg. 30-31 ; Epistola Mahr (ed. MOLL (1854) 1,207 reg. 26-29 enz. 
3 Bv. p.ll9reg.21;p.l28reg.7-8, 10-11 enz. 
4 Zie p. 54-60 over de waarde van deze lofprijzingen. 
5 N1. p.119 reg.9-11. 
6 Zie p. 12. 
7 Zie p. 14. 
β De opsomming der wandaden zelf (p. 119 reg. 9-11) is tezeer in bijbelse termen ge

steld om letterlijk te worden genomen, in tegenstelling tot het keervers. 
9 N1. p. 138 reg. 2-3. 
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veelheid van bepalingen1. Daarom moet het tractaat wel omtrent die tijd 
geschreven zijn: de paragrafen 13-15 ná juni 1451, mogelijk zelfs direct 
daarna, omdat er toen positieve richtlijnen bestonden; de eerste 12 para
grafen echter tussen juni 1447 en juni 1451, omdat elke duidelijke zinspeling 
op de Statuta van Barcelona ontbreekt, hoewel die toch met het oog op de 
door Brugman èn door het Generaal kapittel gesignaleerde misstanden 
voor de hand had gelegen. 

¿/.Provinciaal kapi t te l Mechelen medio 1451 : na Van Kampen's 
dood (na september 1448) was Brugman gardiaan te Mechelen tot Herp's 
keuze in 14542. In zijn convent is medio 1451 een kapittel gehouden, dat 
diverse zaken besprak waarover in het tractaat geklaagd wordt3. Aange
zien juist te Mechelen de Observanten van smaad en tegenwerking te lijden 
hadden (1447, 1449, 1450 en later), juist dáár de Conventuelen zo fel op 
hun verdrijving reageerden, juist dáár een „bekeerde" Conventueel het 
niet kon uithouden (1449), juist dáár het boekenbezit zozeer van plundering 
geleden heeft (1450), en juist dáár Brugman gardiaan was toen het genoem
de kapittel er werd gehouden4, lijkt het niet vermetel, het tractaat - dat 
enigszins weg heeft van een uitvoerige brief5 - te betitelen als een al dan 
niet gevraagd prae-advies van de Mechelse gardiaan Brugman aan de in 
zijn klooster vergaderende Vicaris-provinciaal c.s. De aanhalingen in het 
nederlands zullen voor Van der Goes geen bezwaar zijn geweest, maar toen 
het prae-advies later ook in de franstalige kloosters populair werd, liet 
men stelselmatig deze woorden weg of vertaalde ze in het latijn. 

6. Inhoud van het tractaat. 

Brugman houdt zijn medebroeders een „spiegel van onvolkomenheid" 
voor, door bij twaalf groepen kloosterbewoners de oorzaken van verval 
aan te geven: achtereenvolgens „utgengers" (d.i. het uitwonende leken
personeel), novicen, bekeerde Conventuelen, lekebroeders, clerici, pries
ters, van de Coletanen6 en andere Orden overgegane priesters, novicen-
meesters, biechtvaders en predikanten, conventsraadsleden („discreti"), 
vicarissen der gardiaans, en tenslotte de gardiaans. Dan begint hij aan te 
geven wat tot de plichten van gardiaans, magisters der clerici en magisters 
der novicen behoort. Zoals gezegd, krijgt men hieruit de indruk van een 
opus imperfectum, want het is duidelijk, dat het niet Brugman's bedoeling 
kán zijn geweest, na zoveel gedetailleerde kritiek op letterlijk alle kate-
gorieën der kloosterbevolking, ineens te volstaan met raadgevingen aan 

1 Ed. HOWLETT (1882), XXIII; Nikolaas V had in 1447 bij bulle Quia experientia teste 
de Observanten bevolen, „statuta et ordinationes faceré, que Fratribus sibi subditis 
videbuntur expediré", Bull. Franc, Nova Series I (1929), 533, nr. 1057. 

2 Zie p. 13 en 17. 
3 Zie p. 15. 
4 Zie p. 12-15. 
5 Dit zou men kunnen afleiden uit de kleine omvang : circa 4900 woorden, alsmede uit 

de aanspreekvorm „vir(i) Dei", p. 128 reg. 8. 
' Brugman noemt hen, p. 125 reg. 17, „largae reformationis ordinis nostri", d.i. in 

tegenstelling tot de strikte Regelonderhouding der Observanten; zie over de Coletanen 
o.a. POST II (1957), 152,158. 

8 
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de topleiding alleen1. Met name zijn opvallende kritiek op „bekeerde" 
Conventuelen en andere regulieren (vooral die op de eersten bespreekt hij 
op een eigenaardige plaats) moet om een positievere benadering gevraagd 
hebben. Dat die ontbreekt, wordt door GOYENS sierlijk, maar niet overtui
gend verklaard2 . De symmetrie van het werk: in § 1-12 een duidelijke 
klimax, in § 13-15 een afdalende reeks, wordt zo veel te veel geweld aange
daan. Bovendien was Brugman's stijl tèoverdadig, zijn streven naar volledig
heid bij het aangeven van kwaad en goed tè gepassioneerd-onbeheerst3; in 
zijn Devotus Tractatus bv. noemt hij 51 soorten vijanden van Christus' 
Kruis4 , 30 hindernissen bij de Lijdensoefeningen5 en tenslotte 33 methoden 
van oefening6. 

7. Situering in Brugman's ontwikkeling. 

Wanneer onze conjectuur „1451" voor de datering juist is, hebben wij in 
dit tractaat het oudste7 ons bekende geschrift van Brugman vóór ons, toen 
hijzelf nog het jongst was en allereerst bezield van een heilig vuur om de 
Observantiebeleving zo zuiver mogelijk te houden. Een zekere overdrijving 
en strijdbare eenzijdigheid zijn aan zijn betoog niet vreemd8. Later, na zijn 
vooral voor hemzelf leerzame preekreizen, oordeelt Brugman wel gematig
der, getuige toon en inhoud van zijn brieven, sermoenen, Devote Oefeninge, 
liederen en Ontboezemingen9. Daarentegen melden de tijdgenoten, dat hij 
- o.a. in 1452 te Groningen - ongekend heftig uitpakte tegen alle soorten 
misstanden bij alle groepen der bevolking10. Over latere preekreizen horen 
wij niet zulke krasse taal. Brugman moet zijn kanselarbeid in 1451/2 uiterst 

1 Het is merkwaardig, dat de perikoop die POLIUS in ms. Ρ opnam uit ms. CC, in een 
andere lettersoort - als gold het een geheel ander tractaat - tot titel draagt : „De Guardia-
nis quomodo vivere debent" (p. 136 reg. 3), maar dat deze betiteling veel te beperkt is 
voor dat wat volgt, nl. § 13-15. Zie ook p. 225 noot 1. 

2 GOYENS (1911), 315: „ambigendum non est, quin ab ipso P.Ioanne Brugman, ceu 
complementum fuerit adiectum gravibus suis monitis, penitius instillandis trinae classis 
officiariorum animis, a quorum moribus maxime pendet resurrectio vel ruina Obser
vant iae, tritum iuxta effatum: Regis ad exemplar totus componitur orbis". Zou Brug
man bv. de predikanten geen positieve richtlijnen hebben willen meegeven? 

3 Bv. in zijn sermoenen ed. GROOTENS (1948), passim; zie de opsommingen in de in
leiding aldaar. 

4 Art. 2, p. 172 reg. 6 - p. 177 reg. 30. 
5 Art. 10, p. 246 reg. 4 - p. 252 reg. 22. 
* Art. 13, p.269 reg.20-p.297 reg.7. 
'' De beide brieven van circa 1446 en december 1448 (zie p. 13 en p. 69 noot 2) zijn 

niet zeker van Brugman. 
• VERBEEK-VAN DEN BORNE (1931), 60; VAN DEN BORNE (1931), 161 ; Vgl. OOk p. 66 СП 69. 

Er is enige overeenkomst met RUUSBROEC'S klachten in Van den gheesteliken tabernakel, 
waar deze in § 136 „Van dat God beval den loden onreyne spise te scuwene van beesten, 
van visschen, ende van voghelen" (ed. STRACKE (1934), p. 327-332) het geringe idealisme 
bij vele kloosterlingen hekelt. Of hier sprake is van „des emprunts faits au traité de Ruus-
broec" (VERSCHUEREN (1937), col. 1968), is twijfelachtig. Men zie bv. p. 129 noot 5. 

' Laatstgenoemde nog onuitgegeven, zie BRANDSMA Considerationes (1939); men 
merke op, dat deze „latere" werken niet, zoals Speculum Imperfectionis en Devotus 
Tractatus, voor Ordebroeders bestemd waren en wellicht daarom minder fel van toon 
zijn, vgl. VAN DEN BORNE (1931), 161. 

10 Vgl. p. 16 noot 6 en p.61. 



115 

geëmotioneerd zijn begonnen, ongeveer in de stijl van ons tractaat en o.i. 
vrijwel gelijktijdig ermee, „sine mterpolatione" en „nullius personam 
accipiens". Maar al spoedig leerde hij naast zijn eigen Orde ook andere 
waardevolle vormen van geestelijk leven kennen1. 

Daarbij doet zich de merkwaardigheid voor, dat hij in § 5 de bekende 
„rapiaria" van ZERBOLT VAN ZUTPHEN Beatus Vir en Homo quidam als „libri 
devotionales" aanprijst2, maar even verderop in dezelfde paragraaf scherp 
afkeurend spreekt over de gewoonte om „rapiariola" aan te leggen3: men 
weet, dat de later door hem hoog vereerde „Devoten" deze gewoonte bij
zonder hebben gecultiveerd''. Zou Brugman zelf de inconsequentie van 
dit betoog niet hebben bemerkt? 

Hoe het zij, uit het hele werkje wordt Brugman's brandende ijver voor de 
juiste Regelonderhouding tastbaar duidelijk en het bevestigt dan ook zijn 
reputatie van vurig pleitbezorger der Observantie5. Hij is nog begonnen 
aan de positieve uitwerking - misschien was dat Brugmanni Regula, waar 
POLIUS over spreekt6? - maar heeft deze door tijdgebrek niet meteen kun
nen voltooien7. Toen hij later meer tijd had, waren zijn inzichten in zoverre 
veranderd, dat zijn belangstelling duidelijk meer uitging naar de „spiritus 
devotionis" zelfbij Ordegenoten en lekenvolk, dan naar de intern-francis
caanse Observantiediscipline8. Bovendien circuleerden toen al verschillen
de exemplaren met zijn „vroegere" standpunt9. 

8. Betekenis van het tractaat. 

Alleen al de snelle verspreiding van het werkje duidt erop, dat het in een 
behoefte voorzag. Dat er bovendien een korte, negatief-kritische èn een 
langere, ook positief-opbouwende redactie van circuleerden, doet vermoe
den, dat men Brugman om een positieve uitwerking heeft verzocht, die 
echter niet overal bekend is geworden10. De Statuta Provincialia van 's Her-
togenbosch (1524) vertonen enige beïnvloeding door het tractaat11; POLIUS 
copieerde met zorg de tekst en bewaarde hun originelen in zijn Keulse 
archief met bijzondere voorzorg; VAN DEN HAUTE12 noemt nog in 1778 of 

1 Vgl. p. 19 en 94-95. 
2 N1. p. 121 reg. 19-20. 
3 N1. p. 122 reg. 9-p. 123 reg. 2. 
4 Zie o.a. AXTERS III (1956), 84 en 89. 
5 Zie over het onderscheid tussen „pleitbezorger" en „verbreider", alsmede de eeuwen

lange verwarring van deze twee: p. 54-60 en 74. 
6 POLIUS (ms. 1647), ГоІ.ІОЗг; „conscripsit . . . libellum alium (Brugmanni Regula 

indigitatum) olim in minori octavo excusum". 
7 Vgl. p. 15. 
» Vgl. p. 93-95. 
9 Zo heeft de toevoeging in ms. N in § 7 (p. 125 noot aa) alles van een glosse, af

wijkend van Brugman's schrijftrant. 
10 Wij bedoelen de lange redactie van ms.CC (liber Monasteriensis): POUUS schijnt 

geen enkel ander handschrift met deze redactie onder ogen te hebben gekregen, anders 
had hij deze ook wel gecopieerd ; of zou dat tóch Brugmanni Regula zijn, waarvan hij, 
blijkens zijn mededeling over het formaat, althans één handschrift heeft gekend? Het is 
vreemd, dat hij die tekst dan niet zou hebben gecopieerd. 

11 Ed. BiHL (1914), 720-738; zie beneden p. 123 reg. 20-22. 
12 Zie over hem: DIRKS (1885), 404. 
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zelfs nog rond 1790 de verschillende versies ervan met onderscheiding 
en wijst ook weer op de zorgvuldige bewaring ervan1. 

Dat alles staat in scherpe tegenstelling tot de vergetelheid gedurende de 
negentiende eeuw, maar ook tot de merkwaardige, min of meer zorgeloze 
wijze waarop de toch kundige en geïnteresseerde GOYENS het uitgaf, en 
tenslotte nog tot de geringe belangstelling in franciscaanse kring om een 
betere tekst uit te geven2. Brugman's waarschuwend woord tot zijn con
fraters tegen vrijwel alle denkbare soorten van verslapping in de Orde -
GOYENS merkt op, dat zij altijd actueel zullen blijven3 - had een piëteit
vollere behandeling verdiend. Wij hopen door onze uitgave de onvolkomen
heden van GOYENS' editie weg te nemen en aldus de studie van dit merk
waardige geschriftje en zijn auteur te bevorderen. 

9. Wijze van uitgeven. 

a. De tekst. 
Spell ing en in t e rpunc t i e zijn zoals in ms.P zelf, tenzij waar kom

ma's voor een goed begrip onmisbaar zijn. Afkortingen zijn opgelost; 
ook daar waar POLIUS apert verkeerde afkortingen gebruikte of zelf ver
keerd oploste, is toch zijn tekst aangehouden, met de voorgestelde betere 
lezing in het apparaat. 

Inde l ing en nummer ing zijn eveneens als in ms.P; slechts zijn voor 
deduidelijkheid getallen tussen < > toegevoegd.Hoeweldetekstvanaf§13 
geen nummering meer suggereert, is de telling normaal voortgezet. Van 
een eigen alinea-indeling is afgezien, omdat de meeste paragraafjes kort 
genoeg zijn. 

Toevoegingen en weglat ingen zijn beperkt tot evidente gevallen. 
Behalve de 13 paragraafnummers zijn tussen < > alleen toegevoegd die 
woorden waar POLIUS ruimte open heeft gelaten en het ontbrekende zonder 
bezwaar uit ms.N kon worden ingevuld, in totaal acht maal4. Verder een 
enkele keer evident uitgevallen letters. Met zekerheid te schrappen letters 
of woorden (herhalingen e.d.) staan tussen [], maar ook hier alleen in dui
delijke gevallen. 

b. Het apparaat. 
Emenda t i e s van meer subjectief karakter zijn voorzien van een ! vóór 

de variant; dit is beperkt tot die 85 gevallen, waar de variant een duidelijk 
betere tekst geeft dan ms.P. 

Aper te verschri jvingen in ms.N zijn toch opgenomen, evenals die 

1 Zie p. 108 noot 4, p. 110 nr. 8. 
2 Men heeft zich altijd ermee tevredengesteld, te citeren naar GOYENS (1909 en 1911); 

op het gebrekkige karakter van diens uitgave zijn wij het eerst attent gemaakt door p. dr 
Amideus van Dijk O.F.M, te Maastricht. 

3 GOYENS (1909), 614 : „Plura demum ab eo reprehensa óptimo fructu et profectu omni 
aetati et loco pensanda sunt, eruntque semper!" Evenzo SCHLAGER (1910), 401-402: 
„diese Schrift . . . deckt manche Gefahren auf, die auch heute noch Beichtvätern und 
Predigern drohen . . ." . 

4 Alleen de lacune op p. 136 reg. 7 moest bij gebrek aan andere handschriften open 
blijven. 
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van ms. Ρ in de tekst, omdat een van beide handschriften meestal het andere 
corrigeert, zodat riskante eigen correcties dan overbodig zijn. Men krijgt 
daaruit tevens een beter beeld van de corrupte staat van de tekst in ms.N, 
waarvan de honderden foutief gespelde woorden door GOYENS bij de door 
hem verbeterde tekst volmaakt willekeurig al dan niet in de voetnoten zijn 
vermeld, soms zelfs fouten die er niet stonden1. 

G e b r u i k t e a fkor t ingen: om(ittit) = laat weg; add(it) = voegt toe. 
Sigla: zie nr.2. 
De g e n u m m e r d e v o e t n o t e n bevatten Bijbelplaatsen, andere aan

halingen, bibliografische en verdere opmerkingen2. Deze rubriek is uiter
aard nooit volledig. Maar naar een woord van SABATIER3 doet men er ver
keerd aan, met publicatie van een geschrift te wachten tot letterlijk alle 
kansen op het vinden van nog meer handschriften of opmerkingen benut 
zijn: publicatie stimuleert juist het zoeken en de bestudering. Ook van 
Brugman's Devote Oefeninge zou de afhankelijkheid t.o.v. HUBERTINUS' 
Arbor niet gebleken zijn, wanneer MOLL het werk niet door druk toeganke
lijk had gemaakt4. 

1 Bv. GOYENS (1909), 621 noot 3 (zie p. 128 noot s) „pecura"; ibid. noot 21 (zie p. 129 
reg. 25) „assidue" ; ibid., 625 noot 2 (zie p. 135 noot ч) „quod tigerint" ; GOYENS (1911), 
316 noot 7(ziep.l37 reg. 1)„inférant"; ibid.noot9(ziep. 137reg.21)„siquos";ibid., 
317 noot 3 (zie p. 138 reg. 11) „nemine male iudicare"; ibid, noot 4 (zie p. 138 reg. 11) 
„videant", enz. 

2 Ook GOYENS' aantekeningen zijn opgenomen, voorzover niet achterhaald (foutieve 
Bijbelplaatsen en jaartallen, verouderde uitgaven e.d.). 

3 SABATCER Actus (1902), Préface p.II; zie p. 162 noot 1. 
* Zie p. 80; wij zeggen dank aan de Archivaris der Belgische Minderbroedersprovin

cie, p. Archangelus Houbaert, die niet alleen toestemming verleende voor deze publicatie, 
maar ook verschillende waardevolle aanwijzingen gaf. 



<P93,N175r> TRACTATUS ANTIQU1SSIMUS R.P.JOANNIS 
BRUGMAN OLIM IN PROVINCIA COLONTAE VICARIJ PRO-
VINCIALIS: QUOD OBSERVANTIA MINETUR RUINAM OB 
DEFECTUS ANNOTATOS". 

s < § 1. De Familiaribus>b. 

Inprimis0 nota quod primad observantia minatur ruinam, quando et ubi 
familiares proprie dicti utgengersel dimittuntur libertati suae et permit
tuntur ociari, et videntf fratrum infirma, et ex nimia* familiaritate incur-
runt contemptum patrum et fratrumh, et quando permittitur eis habitus 

io ordinis, et quando permittuntur procurare pro fratribus privatim, et pro 
seipsis sine scitu Guardianorum', et praesidentium, unde et postea exeunt, 
et confundunt nos mendacijs. 

< § 2.> De Novitijs. 

Secundo oritur ruina ordinis, tum' quia non probantur novitij neck 

is exercitantur in1 humilibus obsequiis, nec in"1 devotionibus perfoventur, 
nec vident exempla quibus trahantur ad devotionem a professis, imo scan-
dalizantur sepissime a senibus, et iuvenibus dissolutis. Unde etiam verifi-
catur id quod dicitur": Vae vobis qui causatis" mare et aridam, ut faciatis 
unum proselitum2. Putant enimp saepe invenire aurum inter nos4, cum 

го proh r dolor inveniatur5 lutum, et auricalcum3, imo tutius esset eos relin-
quere in saeculo, quam voluntarle tales pusillos4 corruptionis exemplis' 
depravare. Item de laicis novitijs" quid dicam, cum humillimiv in saeculo 
existentes, et obsequiosissimi, dum petunt habitum, tanquam onagri in 
siti sua5 relinquuntur inculti, insulsi, etw inepti, sine devotione quacumque, 

25 et hoc saepe fit quia non recte <N 175v> ingrediuntur ostium, sed per 

* Titel: N Speculum inperfectionis fra- к Ρ oorspr. non; N ñeque. 
trum minorum compactumper venerabi- ! N om. in. 
lem et religiosum patrem fratrem Brug- m nec in: N aut. 
man; Ρ in margine: Ex manuscripto » N om. quoddicitur. 
Confluentino. ° N! circuitis. 

b <De Familiaribus> ingevoegd naar Ν. Ρ Put. en.: N et putant. 
с N In primis. ч int. nos: N nitreum. 
d N nostra. * N proth. 
e N om. proprie - utgengers. s N inveniant. 
f N videtur. ' N om. corruptionis exemplis. 
с N om. nimia. u Item de l. nov.: N nieuwe titel, waarna 
ь coni. р. et fr.: N fratrum contemptum. alinea Quid enz. 
¡ N gardi- (ook overal elders). ν N humilimi. 
i N om. turn. w N om. insulsi et. 

1 Een woordspeling op hun latere vertrek. 
2 Mt. 23:15. 
3 Vgl. HŒRONYMUS Epistola LIV ad Furiam, nr. 11 : „Non necesse habes aurum in luto 

quaerere..." (PL 22:555; CSEL 54:478); auricalcum = orichalcum, bergkoper. 
4 Brugman geeft in een sermoen (ed. GROOTENS 1948, 204-205) een exempel van een 

beroemde Minderbroeder, wiens naam ons onbekend is, die al vanaf zijn zevende jaar 
in de Orde was, maar „si en hielden die observancie niet". 

5 Ps 104/3:11. 
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posticum, et aliunde, ut pote quia quaerunt <P 94> ocium, fugiunt men-
dicitatem, auta consumpserunt sua prodigaliter ; secusb est de his qui spiritu 
Dei habitum susceperunt. Item notandum quod sicut nominantur0 ab 
alijsd religiosis, eo quod recipimus huiusmodi vagos, vanos", pródigos, 

s abortivos aliarum religionum et abiectos infames'' <debitis>8 obligatos, 
et huiusmodi inútiles spiritum Dei non habentes in ingressu, minus in рго-
gressu, et minime in egressuh. Notamur insuper quod sumus' causa mul-
torum scelerum perditionis', scilicet prodigis et notorijs sic ad nos venien-
tibus, dicunt enim in tabernis1: postquam consumpsero, et dilapitandok, 

io bibendo, taxillando, fornicando, litigando substantiam meam cum mere-
tricibus, et histrionibus1,2 So ben ick noch een goet observantt1"3: Etn facti 
sumus latibulum" huiusmodi malefactorum; fit quoque nonnunquam, ut 
huiusmodi virip, si venerint cum armis, facibus4, fustibus, et baliscis4, 
reverentius et ociusr recipiuntur ad ordinem quam Adam pelliceus gerseo' 

is habitu indutus5, quantamcumque' devotionem habeat et praetendat, unde 
multiplicamus gentem, sed non magnificamus" laetitiam6. 

< § 3.> De Conventualibus et alijs religiosis. 

Tertio dico quod sicut nobis salus ex conventualibus fratribus provenit 
in observantia, maxime qui bono spiritu ad nos déclinant tanquam viri 

го bonae voluntatis, et status nostri fortissimi propugnatores, sic econtra 
mors est in olla7, praesertim ab his qui sinistro spiritu ad nos déclinant, 
spiritum devotionis8 non habentes, ncque quaerentes in sua prima con-
versationev, quoniam semper manent aridi, stolidi, ociosi, vagi, nugeruliw, 

» N autem. m So ben - observantt: N adhuc ero bonus 
b N! Secus. frater minor. 
e í/'c. nom.: Ν! soepe notamur. n N add. sic. 
d N herhaalt ab alijs. » N add. ! et refugium. 
e hui. vag. van.: N homines vanos vagos. Ρ ut hui.vi.: N quod tales. 
f ahi. inf.: N infames abiectos. ч Ν ! balistis. 
8 <debitis> ingevoegd uit Ν, waar Ρ r Ν ! citius. 

een ruimte openlaat. s pell.ger.: Npelliceis vel griso. 
h N om. inutiles - egressu. ' N quantumcumque. 
' Ρ herhaalt quod sumus. u N multiplicamus. 
j N predictis. v N conversione. 
к Ν! dilapidavero. w N ! nugigeruli. 
ι N add. expendendo. 

1 Zinspeelt o.i. op de gebeurtenissen te Mechelen in juni 1447 resp. november 1450, 
ziep. 12,14 en 112. 

1 Vgl. Lk. 15:13-14, 30. 
3 Een echt volksrefrein, echter (evenals alle andere nederlandse tussenvoegsels) in 

ms.N vertaald resp. weggelaten. 
4 Vgl. Joh. 18:3. 
' Vgl. Gen. 3:21. 
* Vgl. Is. 9:2 (in de foutieve Vulgaat-vertaling „gentem, non" i.p.v. „jubilum"; de 

onjuiste lezing „haggoj lö" i.p.v. „haggilah" komt al voor in de Dode Zee-rollen van de 
2e eeuw vóór Chr., vgl. R.MAYER- J.REUSS Dode Zee-rollen en Bijbel, Roermond 1960, 
104). 

7 Vgl. II Kon. 4:40; zie ook §9, p. 128 reg.7-8, in dezelfde eigenaardige zin. 
* Brugman komt telkens terug op de onmisbare spiritus devotionis, vgl. Regula II 

(1223), cap. 5. 
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cachinnantes, murmurantes, susurrantes, detrahentes", consolationes Gar
nis quaerentesb, tepidi ad omnia0, et insolentes, nunquam ad spiritum 
devotionis1 pervenientes, <7 176r> quia quales conantur esse in primo 
anno, tales persévérant usque in finem, sub vestibusd ovium facti0 lupi 

5 rapaces2. Item audeo dicere quod, sicut per bonos et ardentes conventuales 
conversos observantia manutenetur, ita per tales tepidos et remissos, qui-
bus sufficit in esca, somno, et potu3 dies transigere vitae huiusr, destruitur, 
funditurg, et potiush diruitur' observantia tota. Sufficit enim talibus lente' 
solvere horas, non fornican publicek, non habere pecunias, non generare 

io filios et filias. De' emulando autem meliora charismata4 in oratione etm 

silentio, in compunctionibus, in mortificationibus, in ceremonijs, in exem-
plaritate, in simplicitate, in humilitate profunda perfici curant aut permini-
mum cogitant115. Isti sunt leones, apri, vulpes, et canes, qui depascunt et 
exterminant0 vineam domini^6 et Beati Francisci. 

is <P 95> <§ 4.> De Laicis. 

Quarto dico quod quamvis a Sanctis laicis nostra religio sancta4 ortum 
acceperit tempore Beati Patris Nostri' Francisci, et etiam a nonnullis in 
diebus nostris, attamen minatur religio ipsa sanctissima ruinam ob non-
nullos, qui5 statimcum professi fuerint, relinquuntur absque magistro seu 

zo informatore' libertati, et efficiuntur procaces, effrontés, stolidi, praesump-
tuosi, irreverentes maioribus, et sacerdotibus, iudices" conscientiarum 
cacci, protervi, innati, iracundi, ociosi, verbosi, non parcentes praelatis, 
paresv vilipendentes, inferiores suos w deridentes, de omnibus se interponen-
tes, et tarnen" officia communiay conventus ex obedientiaz non facientes, 

2î clericis se acquiparantes, quiaaa tonsuram non habent verecundantes, a 
missarumbbmisterioc<: se subtrahentesdd, superiores suos ad servitutem redi-
gentes. Tacco de his quos humilitas, patientia, operositas, devotio, man-

a sus. detr.: ti delrahentes susurrantes. Ρ Ή dei. 
Ь car. quaer.: N querentes carnis. ч N om. sancta. 
с N om. ad omnia. г N om. Patris Nostri. 
<· Ν ! vestimentis. s N om. qui. 
e N add. sunt. » N add. \ proprie. 
f /г. vit. hui.: N huius vite transigere. u N indie. 
β tifunditus. v N add. suos. 
h pot.: N enarvatur oc prorsus. w N om. suos. 
i N disruitur. * N add. omnia, 
i N ore. У N om. communia. 
к for. pubi.: N publice fornicari. *• N om. ex obedientia. 
1 N om. De. a a N quare. 

m N om. et. bb N om. a missarum. 
η perfici - cogitant: N ! parum cogitant c c N ! ministerio. 

et curant perminimum. d<1 N substrahentes. 
ο N exterminunt. 

1 Zie p. 119 noot 8. 
1 Vgl. Mt. 7:15. 
3 Vgl. Rom. 14:17; vgl. ook DAvm AB AUGUSTA Profectus Religiosorum, Hb.II, cap.41, 

nr.3 (ed. Quaracchi 1899, 133), waardoor deze passus zeker mede is ingegeven. 
4 Vgl. I Kor. 12:31. 
5 Sufficit enim talibus - cogitant: vgl. Dévolus Tractatus, slotexempel, p.298 reg. 31-34. 
6 Vgl. Ps. 80/79:14. 
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suetudo, <N ¡76'> charitas, caeteraeque virtutes1 praeclaros faciunt", 
quiab non minori reverentia tales sentioc fore dignos, quam alios clericos, 
salvo ordinis sacri caractère. Cum errores talium mihi videntur habered 

originem ex eo, quode ilico cum professi fuerintf, et scripturarum peritiam 
5 non habeant8, relinquuntur libertati suae, plusquamh clerici,' etiam sa

cerdotes. Unde' spiritum veritatis2 sic expositi consiliok proprio nunquam 
vel raro possunt attingere, imo ordo gravatur per eosdem. 

<§ 5.> De Clericis noviter professis. 

Quinto dixerim quod fratres iuvenes derelinquunt1 (proh dolor)™ fontem 
io aquae vivae"3 sanctae orationis et devotionis, reconciliationis, et" com-

punctionis4, imo nec instruuntur in scriptis ordinis, ut pote in regulaep 

declarationibus summorum pontificum atque doctoram super regulam 
scribentium. Sed ñeque in statutis generalibus, papalibus etcaetq5. Et in 
actibus sociorum6, Speculo perfectionis7, Legenda Sancii Patris8, ncque in 

is dictis Ubertinir9, Ex quorum omnium studio5 possent fieri zelatores', op
timi praelati, et directores aliorum. Item audeo dicere quod necesse est 
observantiam rainam pati eatenus, quia" iuvenes huiusmodi statim post 
professionem spernunt libros devotionales ut pote: Vitam Jesu10, Profectum 
religiosorum ", Speculum novitiorum12, Stimulum amoris13, Beatus vir14, 

го homo quidamv 1 5, Qui sequitur me1 6, Audiam quid loquatur17, Regnum 

a Ή facit. ì Ή add. ad. 
b N guare. к N cocilio. 
с Ν ! cerneo. 1 N relinquunt. 
d Cum - habere: N Causa erroris talium m N prochdolor. 

mihi videtur trahere. n fort. aq. νίν.: N aque vive fontem. 
e N quare. о ree. et: N ! et recollectionis ac. 
г N fuerit. ρ ti regula. 
e per. non hab.: N non habeant peritiam. q N ! et ceteris. 
h Ν ! plus quam. r Ν ! Hubertini etc. 
i N clirici et. s omn. stud.: N studio omnium. 

t N add. ordinis. 
1 Vgl. Gal. 5:22. u N quare. 
2 Vgl. Joh. 14:17; 15:26; 16:13. ν Ν om. Beatus - quidam. 
3 Jer. 2:13. 
4 sanctae - compunctionis: vgl. Regula Я (1223), cap. 5. 
5 Deze gebrekkige scholing was ook nog in 1524 een probleem : vgl. Statuta Coloniensia 

1524 (ed. BIHL (1914), 723 nr.6). 
* Actus b. Francisci et sociorum ejus (ed. SABATTER 1902). 
7 Speculum Perfectionis seu S. Francisci Legenda antiquissima auctore fratre Leone 

(ed. SABATiER 1898). 
8 Legenda maior sancii Bonaventurae (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 504-564). 
9 HUBERTiNUS DE CASALI Arbor Vitoe Crucifixae Jesu (ed. Venetië 1485); vgl. echter 

ook p. 122 reg. 3-4. 
10 LUDOLPHUS DESAXONiA Vita (Domininostri) Jesu CArMfí(ed.RiGOLLOT,4dln., 1878). 
11 DAVID AB AUGUSTA De exterioris et interior is hominis compositione libri 3 (ed. 

Quaracchi 1899). 
12 Hetzelfde werk als genoemd in vorige noot? 
" JACOBUS MEDIOLANENSIS Stimulus amoris (ed. Quaracchi 1905). 
14 GERARD ZERBOLT VAN zuTPHEN De spiritualibus ascensionibus (ed. MAHIEU 1941). 
15 Id., De reformatione trium virium animae (Kon. Bibl. Brussel, ms. II, 2113, fol. 

lr-62v). 
16 THOMAS A KEMPis De Imitatione Christi, lib. I (ed. POHL, II, (1904), 5-56). 
" Id., id., lib. Ill (ed. POHL, II, 143-263). 
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Dei1, Renovamini2, Speculum monachorum*3, hoгologium,",. Soliloqui-
um Gerlaci05, Manuale Augustini6, Meditationes eiusdem7, Meditationes 
Bernardi8, Quatuor exercitia Bonaventuraed9, <P 96> Arbor crucifixi 
eiusdem'10. Sed proh dolorf, et proh dolor8, statim cum ablactati fuerint, 

s ab uberibus11 magistri novitiorum, vel penitush ut frater musca12 quodvis' 
studium relinquentes, ocio se exponunt <garrulantes et deridentes>', 
aut sine alis ad astra volant, necdum alask habentes13 studendo leges, iura, 
sententias1, et pompática"1 quaevis, ut appareant <N ¡77r> tantum, et 
vocentur clerici voce tantum, non fundati in praemissis". Item replent para-

io graphis" scartabellos et coacervant rapiaria14, spiritum devotionis, quem 
regula adeo commendat15, prorsusp extinguentes. Denique de illis rapiario-
lis4 fiuntr anutergia5 vel cibus ignis, tum quia' per inobedientiam, et ex 
propria volúntate, et pro proprio commodo scripta sunt contemplo bono 
communi, vel quia" sese talibusv iuvare nesciunt, autw non possunt tan-

15 quam gratia Dei merito privati, quia" quae sua sunt quaesierunt1", non quae 
Jesu Christi16. Vel quiaz talibus libellulis nemo se iuvare potest tanquam 

a N om. Audiam - monachorum. η N primUivis. 
b N add. eterne sapientie. 0 N om. paragraphis. 
c Sol. Ger.: N et. ρ tiprossus. 
d N om. Quatuor - Bonaventurae. ч N rapiolis. 
e N om. eiusdem. r N ! fiant. 
f pr. dol.: N prochdoror. s N amitargia (Beide vormen ontbreken 
в pr. dol.: N ! prochpudor. bij Ducange). 
h N poenitus. * tum quia: N tarnen. 
' N devotionis. и N quare. 
i <garrulantesetderidentes>mge\oegd ν sese tal.: N soepe talibus se. 

uit Ν, waar Ρ een ruimte openlaat. * N vel quare. 
к пес. al.: N пес dum ales. * N quare. 

1 Ν о т . sententias. У Ν ! querunt. 
го N add. ! seu curios[ios]a. *• N quare. 

1 Id., id., lib. II (ed. POHL, II, 59-88). 
I Id., Libellus spiritualis exercitii (ed. POHL, II (1904), 331-355. 
3 Pseudo-BERNARDUS ( = ARNULPHUS DE BOËRns) Speculum Monachorum (PL 184: 

1175-1178); Brugman zal hier niet doelen op lib. I van Profectus Religiosorum, omdat 
dit werk al genoemd is (p. 121 reg. 18-19). 

* HENRicus suso Horologium aeternae sapientiae (ed. München 1923). 
5 GERLACH PETERS Ignitum cum Deo Soliloquium (ed. STRANGE 1849). 
6 Pseudo-AUGUSTINUS Manuale (PL 40:951-968). 
7 Pseudo-AUGUSTINUS Meditationes (PL 40:901-942). 
β Pseudo-BERNARDUS Meditationes piissimae de cognitione humarme conditionis (PL 

184:485-508). 
9 BONAVENTURA Soliloquium(Opeta. ed. Quaracchi, Vili (1898), 54-58), in de Neder

landen ook genoemd Het boek van de 4 oefeningen, vgl. AXTERS III (1956), 298. 
1 0 Id., Lignum Vitae (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 68-88). 
I I Vgl. Is. 28:9. 
u Vgl. CELANO Vita II, 2, cap. 46 ; 3, cap. 21. Ook Speculum Perfectionis (zie p. 121 η. 7), 

cap. 24 ; BONAVENTURA Legenda Maior, VII, 3 (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 532). 
1 3 Vgl. Devotus Tractatus, art. 3, p. 187 reg. 1; art. 10, p.247 reg.4-5; telkens in 

dezelfde betekenis van intellectuele pretentie. Het citaat is ontleend aan JOHANNES GERSON 
De monte contemplationis, cap. 18 (ed. DUPIN. III (1706), 555): „volare enim nisi sunt, 
antequam essent alati...". 

1 4 Zie over deze „rapiaria" : AXTERSIII (1956), 84-90. Zie ook p. 115. 
1 5 Regula 11(1223), cap. 5; vgl. ook I Thess. 5:19. 
16 Phil. 2:21. 
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incorrectis", inordinatis, non secundum, aut b <per, s e d > c praeter et 
contra obedientiam scriptis, et ideod a Deo abiectis et vilipensis1. Item 
tales iuvenculi, cum vident se privates gratia audiendi confessiones, et 
sermocinandi ad populum, raro deplangunt tempus', sic per scripturas 

5 inanes inaniterr expensum, rarius de sic inobedienter scriptis cognoscunt 
culpas suas, rarissime resipiscentes, ad spiritum devotionis2 redeunt, sed 
ut vasa vacua et signata omni vento tentationis se exponunt. Et quod flebile 
est, cum illis scartabellis sic depictis velut idolis et simulachris tanquam 
proprietary moriuntur et decedunt. Item dico quod huiusmodi in-

10 fructuosi scartabellorum collectores, et operis8 quod illis per obedientiam 
iniungitur a praelatis aut charitative sine praeceptoh desiderantur ab eis-
dem dissimulatores', indigent caballis et asinis ut de loco ad locum trans
migrantes idola sua secum' transferantk tanquam mercatores1. Idem dico 
de nonnullis"1 sacerdotibus" iuvenibus. 

15 < § 6.> De Sacerdotibus, et celebratione eorundem, et eorum otiositate. 

Sexto dico quod periclitatur sacra religio propter multiplicationem et 
promotionem inutilium ad sacerdotium, cum revera ministerium hoc 0 

tantum sit <N 177v> virorum angelicorum", et non porcinorum4 homi-
num. Et unde hoc, nisi quia' multiplicati pauciss nolumus esse contenti? 

го Qua ex re recipimus teIτenaria, quantum" et saepius quam expédiât, ad 
quae continuanda requiritur numerus sacerdotumv non módicas, ut quis 
quid accipiat3. Item saepius accedunt minus praeparati, minus recollecti, 
minus cum Domino crucifixi", minus reverentes, minus ordinati. Item 
multiplicantur et praeferuntur ex eis cantores oratoribus, clamatores la-

25 chrymatoribus, praedicatorculi garruli devotis suspiratoribus5, quaeritur 

a N add. et. к N tranferant. 
Ь N ora. aut, ' N marcatores. 
<= <per, sed> ingevoegd uit Ν, waar Ρ m N novelis. 

een ruimte openlaat. η N add. et. 
d N om. ideo. ° N om. hoc. 
e N add. et. ρ Ν angelorum. 
f inanes inaniter: N ianes ianiter. ч N porcorum. 
g N opus. г N om. quia. 
ь N om. sine praecepto. s ti pacis. 
¡ des. ab eis. diss.: N ab illis desideratur ' N ! tricenaria. 

ab eisdem negligunt qui etiam in tanta u N om. quantum. 
copia de his libris ut. ν N add. et. 

i N om. secum. 
1 Vgl. deze felle uitval (vanaf p. 122 reg. 9) tegen de vervaardiging van nutteloze ge

schriften met het latijnse sermoen te Deventer (ed. VAN DUK (1948), 159 reg. 136-141,161 
reg. 247-249 en reg. 250 w., 165 reg. 425-430). 

2 Vgl. p. 119 noot 8. 
1 Deze „tricenaria" waren seríes van 30 Missen, een gebruik dat uiteraard de priesters 

veel tijd kostte, daarvandaan Brugman's klacht ; dat dit gebruik nog lang bleef bestaan, 
wordt bewezen in de Statuta Coloniensia 1524 (ed. BIHL (1914), 723 nr.4). 

* Vgl. Rom. 6:6; het ideaal om met Christus gekruisigd te worden, is van Franciscus: 
BONAVENTURA Legenda Maior, IX, 2 en 5, die het aan al zijn volgelingen aanraadt, XIV, 
1 en 4 (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 530, 531, 545, 546). 

5 Vgl. voor het omgekeerde ideaal van Franciscus Devotus Tractatus, art. 10, p.248 
reg. 6-8. 
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numerus*, non virtus, complacereb hominibus plusquamc Deo1, et angelis, 
interdum fastigiumd, non mysterium, non tam salus animarum in fratri-
bus, quantum6 gloria quandoque inanisf coram <P 97> saecularibus'. 
Unde etiam fit ut iuvenesh, hoc scientes quod quidam praelatorum' 

5 gaudent in multitudine missarum, cantuum et praedicationum, statim cum, 
ut' pullus de testa ovi evaserint et vix 2k annum aetatis attigerint1, statim 
ambitionis spiritu inflati, minus digni ad ordines, maxime"1 sacerdotium 
aspirant. Sin non promoveantur damnabiliter0 murmurant", detrahunt et 
lacérant4, promotique difficiles quoque' ad celebrandum, ad cantandum, 

io ad praedicandum aut alias gratias gratis datas3 se faciunt. Sicque fit quod 
praesidentes et praelati tales iuvenes importune exaltantes, et in compla-
centia' hominum2 per" multitudinem missarum, et cantuum, etv praedi
cationum superfluarum plus debito gloriantes, postea deprimuntur ab eis-
dem quos exaltaruntw, et dicunt: Dit is den danck*3: filios enutrivi et exal-

15 tavi4 etcaet. Et filij more vipereo patres suos spirituales confundunt, et 
spiritualiter occidunt. Et merito haec patiuntur, atque sic ab ingratis 
iuvenibus supplantantury, eo quod non pure quaesierintz gloriam Dei. 
Scriptum est enim: Dissipât811 Deus ossa eorum <ЛГ 178r> qui hominibus 
placent, confusi sunt quoniam Deus sprevit eos5. Item tales communiter 

20 furantur Deo omnipotenti laudem suam < a divino officio>bb se séques
trantes, tempore offici) in choro particulariter legentes, tempore congruo 
celebrare nolentes", per oratiunculas privatas ante et postmissamddachoro 
communi" seff alienantes. Item si quid operis in scribendis aut corrigendis 
libris imperaturBg sub obedientiae merito tacite saltern, statim capitehh do
lent, infirmos se simulant, ora contorquent", nares incurvant, oculos subver-

25 tunt, et gyrant", dentés exacuunt, stomachando respondent, visitare prae-

a N add. vite eorum. 
b Ή piacere. 
с hom. pi.: N plus hominibus quam. 
d N fastidium. 
e N ! quam. 
f quan. in.: N inanis quandoque. 
в N add. queritatur. 
h N om. iuvenes. 
i qui. prael.: N prelati. 
i cum ut: N ut cum. 
к Ν ! xxv". 
ι aet. at t.: N attigerint etat is. 

m N ad. 
η Ν eí si. 
о N om. damnabiliter. 
ρ N murmurratur. 
q N laceratur. 
t prom. dif. qu.: N promoti quoque 

difficiles. 

» gr. dat.: N graves. 
ι N add. huiusmodi. 
и N propter. 
ν Ν om. et. 
w N exaltaverunt. 
χ N om. Dit is den danck. 
y N subplantantur. 
ζ N quesierunt. 

aa Ν ! Dissipavit enim. 
bb < α divino officio> ingevoegd uit Ν, 

waar Ρ een ruimte openlaat, 
cc con.cel.nol.: N suo non celebrantes. 
dd N missas. 
<* eh. com.: N communi choro. 
Pf N om. je. 

se N imponitur. 
hh N capita. 

" N contorquentur. 
ii Ngirant. 

1 Vgl. I Thess. 2:4. 
2 Vgl. ibid. 
3 Zie inleiding, p. 111 noot 5. 
4 Is. 1:2; ook gebruikt in Devotus Tractatus, art.l, p. 167 reg. 24 (in een citaat uit 

BERNARDUS); eveneens art. 13, p.277 reg.22-23, in dezelfde eigenaardige zin. 
5 Ps. 53/2:6. 
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sidentes comminantur, dolorem renum se habere in dorso* fingunt, in 
tacito praecepto, tacitove praelati desiderio. Sed in scribendo pro seipsis 
diurnalia, nocturnalia, libros sermocinales, capite non dolentb, paralysim 
in manu nonc patiuntur, nee quidquam praedictorumd, sed laborant ut 

5 asini, saliunte ut cervi, dorsum incurvant utf cameli, digitos ducunt utcy-
tharaedi8, ostendentes quiah ad propria proni non spiritu Dei acti' sancti', 
vel aguntur, et ad eak quae sunt reipublicae' seu communitatis spiritum 
Dei sanctum"1 spernunt nonnunquam"1. Item cum talia opera0 scripserint 
pro se ex iussu" proprio, et pro4 communi scribere, seu aliar faceré spreve-

10 rints, quaerentes et declinantes in verba malitiae et excusationes in pecca-
tis2, sic scripta opuscula aliénant permutando, dando eteaet., non sine 
discrimine animarum suarum. Nam revera ignoratur quandoque cui, aut' 
ubi libri fratrum huiusmodi debeant remanere, quod sine lachrymis scribere 
non possum3. 

и < § 7.> De Religiosìs reformatìs, tam nostri quam aliorum ordinum ad 
nos declinantibus pro habitu vitaque nostra suscipienda. 

Séptimo dico quod a religiosìs, tam largae reformationis" ordinis nostri, 
quam aliorum ordinum, si boni fuerintv et simplices, rectum spiritum ha-
bentes, salus magnaw nobis* exoritur, et ay malis pessima mina, utique 

20 <P 97> ficus bonae, bonae valdez, malae, malae valde4. Dicit Ieremiasaa. 

tt se hab. in dor.: N in dorso se habere. 
b cap. non dol.: N non dolent caput. 
с N om. non. 
<* qui.praed.: tiquicquam depredictorum. 
e N saltant. 
f N incurvatur. 
β N cicharedi. 
h N quod. 
i N acta. 
i Ν ! sunt. 
к N om. ea. 
1 N rei publice. 

π» Ν om. sanctum. 
η Ν om. nonnunquam. 
ο tal. op.: N alia opuscula. 

ρ ser. pro se ex ius.: N pro se scripserint 
ex sensu. 

q N om. pro. 
г N aliquid. 
s N spreverunt. 
t Ne/. 
" N remortionis. 
ν ti fuer it. 
w N magnus. 
* N om. nobis, 
у N om. а. 
ζ Ν add. ! et. 

a» Die. 1er.: N ut dicit Iheronimus; add. 
24 ca. idest, tales religiosi sunt valde 
boni vel valde mali, out sunt angeli vel 
demones. 

1 In deze opsomming herkent men enigszins de klachten van RUUSBROEC, vgl. p. 114 
noot 8. 

2 Ps. 141/0:4. 
3 Deze volzin lijkt een zinspeling op de teleurstellende inventarisatie van het Mechelse 

Observantenconvent (15 oktober 1450), toen bleek, dat o.a. van het boekenbezit het 
meeste door de Conventuelen was meegenomen, weggegeven enz., zie CEYSSENS (1937), 
405-408. Het verdwijnen van uitgeleende boeken was een algemeen euvel, vgl. bv. 
Statuta Coloniensia 1524 (ed. вшь (1914), 723 nr. 1), reden waarom men er in de 14e en 
15e eeuw niet veel voor voelde; MEINSMA (1903), 128-129. Daarom moest bv. Geert 
Groóte aansporen tot mildheid in deze, vgl. Kroniek Frenswegen (ed. ALBERTS-HULSHOFF 
(1958), 13). 

4 Jer. 24:3; vgl. Devotus Tractatus, art.4, p. 195 reg. 12-13; in dezelfde zin ook bij 
JAN VAN SCHOONHOVEN Epistola prima in Eemsteyn (ed. BECKER (1884), 205). 
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<N 178v> Nam fuerunt ex eis aliqui qui iama non cum arctioris vitaeb 

sectandaec aut perfections'1 venerunt, sed duntaxat ut consequerentur 
spiritum libertatis, et commotionis in pedibus suis1, ad evagandum6 et 
tractandumf fabrilia seu' mundana, resolutih postmodum in dissolutio-

5 nem' : unde tales', postquam incorporati fuerunt inter nosk, praetulerunt 
caeremonias suas antiquas quas conceperant1 in observantia sua prima, 
quam dimiserunt, temerarie iudicantes quidquid boni videant in perfectis, 
etm ad sinistram partem" interpretantes. Si quid autem" infirmitatis huma-
nae viderint in perfectis", stomachantiq spiritu in sanctam et totam fami-

io liam nostram procaciter resilientes. Semper enim praeferunt priora novissi-
mis, et rarissime excoriarir possunt a capitositate spiritus8 et voluntatis, 
sive' ipsi soli sancii, ipsi soli iusti solum" ipsis videntur, et devoti cum 
pharisaeo praesumptuoso, caeteris publicanis in cordibus suis despectis2, 
nec mirum quodv sicut cera inw impressionem receperunt observantiae11 

is prions, a qua nullatenus vely difficulter avelli possunt. Et communiter ten-
dunt ambitiöse ad praelaturas et confessiones audiendas, et praedicationes 
populo faciendas, cum vixz receperint ad huiusmodi ministeria33 a Deo 
gratiam, ostendentes quod nunquam fuit eorum vocatio verabb, sed am-
bitiosa, et ex tentatione procedens3. 

20 <§ 8.> De Magistrìs novitiorum et ìuvenum. 

Octavo dixerim quod ruina nostrae familiae oritur radicaliter™ ex defectu 
magistrorum novitiorum. Nam non minus reputandi sunt tales instructores 
si idoneidd fuerint, quam Guardiani boni, seu" Vicarij, quiarrquidquid ca-
piunt8« novitij bonihh in primo anno", vel mali, devotionisj), compunctionis, 

25 vel ariditatiskk,id11 inveterati communiterretinentetsapiunt4.0 quanta ergo 

a N om. ¡am. 
b cum arc. vit.: Ν ! arc<t>ìoris vite 

causa. 
с N om. sectandae. 
d N perfectionis. 
« N evangandum. 
f N tractanda. 
в N sua vel. 
h N resoliti. 
i N dissolutìonibus. 
i N om. tales. 

к int. nos: N intus. 
ι Ν conceperunt. 

m N om. quam dimiserunt - et. 
η Ν pertem. 
ο Ν aut. 
ρ Ν imperfectis. 
q Ν stomachato. 
г N excori. 
s N sensus. 

* Ν ! sue. 
u Nítóí. 
ν N guare. 
w N om. ! in. 
» N observantia. 
y 'S aut. 
ζ N add. J [njullam. 

a a N om. ministeria. 
bb eor. voc. vera: N vera vocatio eorum. 
<» N om. radicaliter. 
dd N ijdonij. 
<* Guar, boni seu: N boni gordiani vel. 
ff N quare. 

gg N coeperint. 
bh nov. boni: N boni novitij. 

и N om. in primo anno. 
ü N add. ! vel indevotionis. 

1* N add. in primo anno. 
u N et. 

1 Vgl. Ps. 66/5:9 en Ps. 121/0:3. 
1 Vgl. Lk. 18:9-11. 
3 Zie over de risico's van het aannemen van „overgelopen" kloosterlingen ook : VAN 

DEN BORNE (1931), 174 en noot 2 aldaar. 
4 Vgl. de door Brugman in zijn Epistola Mahr gebruikte versregel „Quod nova testa 

capit, inveterata sapit" (ed. MOLL (1854) 1,205); ook in het látanse sermoen te Deventer 
(ed. VAN DUK (1948), 158 reg. 101). 
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malaa < # 179r> oriuntur fundamentaliter ab eis, si indiscreti fuerint, et 
indevotib, incircumspecti, si non induxerint iuvenesc ad abnegationem sui, 
ad compassionem crucifixi Dominil, ad recollectionem, aut ad humiliatio-
nem in vilibus, et parvis officioIisd, si non docuerint eos Deum quaerere in 

5 omnibus2, patientiam in adversis, mansuetudinem in verbis, si non instru-
xerint eos in regula, et statutis, si dimiserint eos libertati eorum in vigilijs, 
ieiunijs, et huiusmodi. Si <pueriles>e et familiares nimium se talibusf 

ostendant sine causa. Si oportuna8 remediah ad secrete' probandum pa
tientiam et humilitatem eorum non studuerint invenire. O quam magnum 

10 chaos' latet inter spiritum Dei, et spiritum carnisk3, antequam novitij1 

discere queant humilitatem, et dicere dum repr[a]ehendunturm absque 
eorum culpa: Est mea culpa4. Et dum eis aliquid ardui praecipitur facien
dum, ut responderé sciant aequo animo : faciam libenter. Item11 de magi-
stris0 iuvenum idem" senserim, dempto quod ablactatos4 ab r ubere debent 

15 pascere5 solido cibo5, studio devotionalium, et scriptorum status nostri, ac 
aliorum com-</ ,99>petentium6 , ut crescant in viros perfectos. Hic 
autem si fatuus et levis', immorigeratus" fuerit, multarum animarum 
ruinam pariet, ut pote si fuerit indevotus, carnaliter familiaris, irrecollec-
tusv, compellens iuvenesw ad scribendos libros pro seipsox. Scripta Ordinis 

20 ignoraverit, curiositates eorum non compescuent, si celias eorumy non 
frequenter visitaverit, si conscientias eorum non perscrutatus2 fuerit, si 
ociari permiserit. Si procaces et rebelles senioribus fratribus et irreverentes 
foverit3" ; si autembb passim in scribcndis cartabellis00 pro fratribus occupar! 
passus nondd fuerit, cum" utique erit destructionis" ordinis, si tales in or-

25 dine88 multiplicaverit. Tot enim mortibus digni sunt viri huiuscemodi "', 
quot dissolutionis exempla in posteros" relinqu<u>nt i i . 

a er. mala: N mala ergo. I N om. ab. 
b N add. let. s N add. ! eos. 
с N homines. ' fat. et lev.: N levis et fatuus; add. ! ас. 
d N om. ad recollectionem - officiolis. u N inmorigatus. 
« <pueriles> ingevoegd uit Ν, waar Ρ v N irrecollectis. 

een ruimte openlaat. w N ivenes. 
f se tal: N talibus se. » N add. ! Si. 
g eau. Si op.: N causa oportuna si. У N om. eorum. 
h N om. remedia. z non perser.: N perscrutatus non. 
i N discrete. a a N fuerit. 

') N cahos. bb N om. autem. 
к Dei et spir. car.: N carnis et spiritum « N catabellis. 

Dei; add. videlicet. d d N om. non. 
ι N om. novitij. « N ! causa. 

m N ! reprehenduntur. tt N destrutionis. 
η N idem. ββ N om. in ordine. 
o N magris. hh N huiusmodi. 
ρ N om. idem. ü N posteres. 
я N oblactatos. ii N relinquntur. 

1 Men kan de Devotus Tractatus wel beschouwen als een handleiding voor zelfver
loochening en vooral voor medelijden met de Gekruiste Heer, vooral art. 9, p.237-243. 

2 Vgl. Phil. 2:21. 
3 Vgl. Lk. 16:26. 
4 Vgl. latijns sermoen te Deventer (ed. VAN DUK (1948), 162 reg.268-276). 
5 Vgl. Hebr. 5:12-14. 
6 Vgl. de lijst van aanbevolen lectuur in § 5, p. 121 reg. 13-p. 122 reg. 4. 
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< § 9.> De Confessoribus et Praedicatoribus*. 

Nono quid de confessoribusb dicturus sume, nisi quod salus multad ex 
eis est1, si rite deputati fuerint. Si conscientiosi, si charitative moveantur', 
si moderate f id agant, si non ambitiosi, si8 non voluptatis intuitu, Non 

5 lucri causa, non humanae complacentiae2, re vera autemh huiusmodi ani-
mas <N 179v> scopaverint Christi sanguine dealbatas3, et sceno' (proh 
dolor) malitiae cursum' agente sathan inquinatas4. Sed heu mors in olla, 
о virik Dei5. Si se praesumptuose ingesserint, si absque ullo timore, et 
conscientia promoti1, si libertatis onagricae1" fluxu. Si curiose nimis car

io nalia peccata" perscrutati fuerint, unde postea reliquiae cogitationum diem 
festum agant6. Si superbi0 pertumuerintp. Si carnaliter delectan more por-
corum4 quaesierint. Si munuscula, vinum, carnes, species olfactoriolas1"7, 
et alia peiora5 carnis suavia receperint'. Si privato amore ad ffajemellas11 

inflammati fuerint. Si hominibus timore Dei post positov compiacere8 

is studuerint. Si mulierculas stulto amore filias suas vocaverint. Si indifferen
ter absolverint. Si personarum acceptores9 fuerint. Si stultasw, indiscretas, 
et scandalosas paenitentias iniunxerint". Si cornutas et caudatas in sua 
superbiay foverint10. Si usurarios2, lenones, et adúlteros, et huiusmodi 
abusores*2 públicos porcionaliter, etbb socialiter admiserint, et alia" his 

20 peiora commiserint, his plurimum sanctissima religio minaturdd ruinam". 
De praedicatoribus quid dicam, boni siff fuerint et a spiritu sancto per 

a N orti, et Praedicatoribus. 
b quid de conf.: N de confessoribus quid. 
с N sim. 
й N om. multa. 
e N I moneant. 
f N modeste. 
s N om. si. 
h rev. aut.: N auf. 
ί sceno (idem Ν) : lees caeno. 
i N russum, lees rursum. 

k o viri: N vir. 
1 N permoti. 

m N ! onagrite. 
η earn, pec: N peccata carnalia. 
° N suberbi. 
Ρ N om. pertumuerint. 
ч N pecudum. 

1 Vgl. Joh. 4:22. 
1 Vgl. I Thess. 2:4. 
3 Vgl. Арок. 7:14. 
4 Vgl. BONAVENTURA Legenda Maior, cap. Vili, 1 (Opera ed. Quaracchi, Vili 

(1898), 526); ook: Devotus Tractatus, art.9, p.240 reg. 14-17. 
5 II Kon. 4:40, vgl. p. 119 reg. 21. 
' Ps. 76/5:11; in dezelfde eigenaardige betekenis Devotus Tractatus, art. 10, p.246 

reg. 21-22. 
7 Vgl. Statuta Coloniensia 1524 (ed. BIHL (1914), 728 nr.32). 
8 Vgl. I Thess. 2:4. 
» Vgl. Act. 10:34. 

1 0 Brugman veroordeelt ook in zijn sermoenen scherp de ijdelheid in kleding bij de 
zusters, (ed. VAN ουκ (1948), 8); zie ook p. 37 noot 1 de mededeling daarover van 
POUUS. 

г N olfactoriola. 
s tipecura. 
t N receperunt. 
" 'Nfatuellas. 
v post pos.: N Î postposito. 
w N add. et. 
χ N iniuxcerint. 
y sua sup.: N suberbia sua. 
ζ N add. et. 

aa N abusaros. 
ьь N om. porcionaliter et. 
œ Nalijs. 
dd sane. rel. min.: N minai иг 

sacratissima religio. 
« N add. titel De predicatoribus. 
ff tifi. 
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praelatum missi. Si charitate ardentes, si zelo discreti, si doctrina veraces, 
si actione modesti, eta exemplares, certum est ex huiusmodi Deum et 
Religionem exaltan, animas salvari. Mali vero si fuerint et arroganterb seu 
praesumptuose se ingesserint, si voluptate0 exarserint, si zelo importuni, si 

s scripturarum inscij, si opere dissoluti1 et inexemplares. Si procaces, et 
audaces. Si quae ventris sunt quaerentes, si non casti, necd examinati in 
eloquijs2, si scandalosi in clerume. Si concionatoresr vulgi adversus rec
tores, si commendatores suiipsius fuerint, si praelatorum famae denigra-
tores. <P 100, N 180r> Si devotorum religiosorum* infirma publice in 

io ambitioneh detegere' non erubuerint. Si in magnis et mirabilibus supra se 
ηοη ] ambulaverint3. Si vitia et virtutes, paenam et gloriam simpliciter 
praedicare vilipenderint4. Si discriminik opinionum et haeresum se expo-
suerint. Si ob gratiam praedicationis innati caeteros fraters contempserint, 
et1 leonino™ more intumuerint. Si sine spe epulandi, commessandi", gau[n]-

15 dendi0, sep recreandi, libertandi, patrisandiq, sermocinari recusaverint. Si 
praelatos suos, ut guardianes1 suoss, et praesidentes obsecrare permiserint, 
atque tanquam praedicationis gratiam non habentes ad serviendum eis' 
pro voto, et libitu cogerintu, dicentes: preeekt ghij selve, ick en will niet 
preckenv. Si socios sibi multiplican* pompose et ad nutum dare popos-

20 cerint. Si inter saeculares" se inebriaverint, et exemplo confuderint, quod 
verbo docuerint; si celias superfluis libris repleverint. Si tam ipsi quam socij 
eorum disciplinae regularis zelum non habuerint. Si cum socijs conten-
derint. Si chorum, et y capitulum, dormitorium*, refectorium, et alias 
communitates, veluti infirmi fugerint5. Si per recollectionem suae mentis 

25 assidue timorem Dei non hauserintaa. Si per b b orationis frequentiam00 in 
amored d Dei accendi non curaverint. Si honorem Dei, salutem animarum 
primo et principaliter in omnibus non intenderint. Revera timendum est, 
eiusmodi66 ne infructuosa sitrf eorum praedicatio; ne 8 8 cassa, ne e e irrita, 
ne vacuahh, ne 8 8 Deo minus accepta, пес populo minus efficax, ne" ipsi 

30 praedicanti damnabilis, ne sanctissimaeij religioni nostrae inposterumldc 

periculosa. 

y N i l . 
ζ N domitorium. 

a« N ! habuerint. 
bb Si per: N in. 
cc tifrequentia. 
dd N ! amorem. 
ее N huiusmodi. 
ff N sicut. 

ss N vel (driemaal), 
bh ne vacua: N ve vana. 

ii N e l . 
ii ne sancì.: N vel sacratissime. 

Wt N in posteram; add. fit. 

a Nil'. 
b N erroganter. 
с N volúntate. 
d Ne/. 
e i i scan, in ci.: N 

scandalosi sci 
fuerint in clero. 

f N concitatores. 
g N religiorum. 
h N ! ambone. 
¡ N preetegere. 
i N om. non. 
к N discriminum. 

ι N я . 
m N leone. 
η N commensandi. 
ο N ! gaudendi. 
ρ N om. se. 
q N prinsandi. 
г N gordianos. 
s N om. suos. 
t N om. eis. 
u N ! coegerint. 
ν N om. dicentes - precken. 
w N multiplicare. 

' χ N scolares. 

Vgl. Prov. 18:9. 
Vgl. Ps. 131/0:1. 

2 Zinspeling op Regula II (1223), cap.9. 
4 Vgl. Regula II(1223), cap.9. 

5 Vgl. de klacht bij RUUSBROEC Van den gheesteliken tabernakel, § 136 (ed. STRACKE, 
II (1934), 329), die een eeuw vóór Brugman een soortgelijke laksheid hekelt, hoewel niet 
expliciet bij Minderbroeders. Het schijnt dat de hier gesignaleerde misstand in de Keulse 
Provincie ook later is blijven bestaan, vgl. Statuta Coloniensia 1524 (ed. BIHL (1914), 
724 nr. 7). 

9 
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<§ 10.> De Discretis conventuum. 

Decimo manat et scaturii ruina ex defectibus" discretorum conventus; 
formosi enim oculi, et clari multum faciunt ad decorem faciei humanae, 
deformes autemb, lippi,<./V 180''> et albuginosi0 seu maculosi faciem 

s humanam plurimum deturpant. Non frustra loquitur qui ait: Si oculus 
tuus simplex fuerit, totum corpus"1 lucidum eritel. Proculdubio oculus 
conventusf est vir religiosus probus, et discretus, quo contra oculus ne-
quam, vir nequitiosus, improbus, bestialis, et indiscretus. Hie enim quan-
tumcumque nomine* discretus vocetur, et non fuith, si virtuoso suo Guar

ió diano et praelatis se captiose opposuerit'. Si praelaturam ambiverit'. Si 
malignanterk adversos' eos, et cum fratribus conspiravit1". Si carnales, et 
leves fratres ad se traxit". Si delinquentes" contra ordinis statuta procaciter 
defensavit". Si manus4 pessimorum ne punirentur1 per praelatos5 confor-
tavit12. Si in omnibus pieu, iuste, et sanctev conceptis per devotum, et pro-

is bum praelatum contradictorem sew posuerit. Si ad instar" araneae, ubi mei 
sugendum forety, venenum hauserit insana-<P /OÍ > bile, seu bona in 
mala convertit23. Si toto corde spiritus unus cum Guardiano83 probo in bo
nisbb non fuitcc, sed poti us sidd carnalis carnalibus praelatis dextras dederit, 
eos, talesque in officio, voce, voto, facto captiose, nequitiose6' per fas et 

20 nefasrf, et per alios in officio continúan procuravit8*; breviter si omni bono 
secrete propter commodum proprium, et consolationes privatas spirituali-
tati suaehh contrariatus fuit", si toto" amore Deikk ductus quibusvis" colori-
bus malum commissum per carnales huiusmodi operari voluitmm. Si par-
cialitates in visitationibuson active vel passive suscitavit00. Si recreationes 

25 amans passim disciplinampp in se et4q alijs relaxavit": audeo dicere quod 

a N defectu. 
b N om. autem. 
с N albugenosi. 
d N herhaalt corpus; add. ! tuum. 
« N add. ! si vero nequam fuerit, totum 

corpus tuum tenebrosum erit. 
f N comventus. 
g N nature. 
h N ! fuerit. 
' N om. si virtuoso - opposuerit. 
i N ambient. 

к N malignatur. 
I N ! adversus. 

m N ! conspiraverit. 
η N ! traxerit. 
ο N delinquente. 
Ρ Ν ! de[f]fensaverit. 
ч N magis. 
г N puniantur. 
s N prelatum. 
t N ! confortaverit. 
u N add. et. 
ν N om. sánete. 

1 Mt. 6:22. 
1 Vgl. Jer. 23:14. 
1 Vgl. Eccli. 11:33. 

w contr. se: N se contradictorem. 
* N inster. 
y sug. for.: N suggendum foeret. 
ι N ! converterit. 

aa N gardiono. 
bb N bonum. 
œ N ! fuerit. 
dd N om. si. 
« fac. cap. neq.: N sancto capitose 

nequisiose. 
«" fas et nefas: N phas et nephas. 

ββ Ν ! procu[cur]raverit. 
hh spir. suae: N sensualitati conformes. 

u N ! fuerit. 
ii N ceco. 

kk N om. Dei. 
» N quibus ve. 

mm op. vol.: N aperiri noluerit. 
nn N visitasionibus. 
°o N ! suscitaverit. 
pp N om. disciplinam. 
qq N add. in. 
" N ! relaxaverit. 
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talis est* Antichristus, socius peccatorum, portionem ponens cum adul
tero1'1, et inimicus crucis Christi02. 

<§ l l . > De Vicarijs seupraesidentibtisd conventuum*. 

Undecimof patet ruina ex praedictisg, etiamh ex vicarijs conventuum; 
5 ffalelices' enim sunt <N 181r> praesidentes, et beati, si guardianos suos' 

iuverintk ad extirpanda' vitia, et"1 inserendas" virtutes mentibus fratrum: 
Inf[a]elices0 autem et miseri et suaep salutis improvidi merito sunt censen-
di. Insuper et sacerrimae observantiae subversores nuncupandi, et exe-
crandi", qui more luciferiano habenf post se tertiam partem stellarum3, 

io idests fratrum conventus, ut praelatis suis depositis ipsi intromisceantur' 
et exaltentur per eosdem. Tales enim ambiciosi quaerunt suscitare et fovereu 

parcialitates in conventu, et in dolo suneatico4, omnibus Ave dicunt fratri-
busv, cunctos salutant, dant licentias largas in absentia guardianorum, 
recreationes lautas parati* permittunt, defectus fratrum quos amant dissi-

15 mulant, ut reamentur, et quandocumque" in praelaturam, depositis guar-
dianis, reeligantur. Quos vero zelatores sui status conspiciunt, publice ac 
private in capitulisy lacérant, absentiam plusquam praesentiam suorum 
guardianorum1 procurant. Omnem disciplinae rigorem clanculo relaxant. 
Nonfrangunturiniurijs, donecaaassequunturbb quod quaerunt; in verbis 

го benigni sunt00, ut quandoque vindicent. Inflantur seddd secrete, agunt per-
peram06, sed occulte5, secrete mordent ut basiliscus^, bilingues sunt, quia8 8 

quae sua sunt quaerunt, non quae Jesu Christi6, voce correctionem prae-
tendunt, factis autem negant7. Zelatores se dissimulant^1 coram zelatoribus 
praelatis, ut" virus mortiferum detinctionis" effundantkk,ut ánimos eorum, 

25 si electi fuerint, ad confirmationem inclinent. 

• N om. est. s N om. idest. 
b N ! adulteris. t N ! introntsentur. 
с N add. est. u Nom./overe. 
d Vic. seu praes.: N presidentibus seu vtifratres. 

vicarijs. w N ! parati. 
e N comventuum. * et quan.: N ut quandoque. 
f N Undesimo. у N epistolis. 
β N om. ex praedictis. ζ ¡uo. guard.: N gardianorum suorum. 
h N videlicet. a a N denec. 
• N ! felices. bb N (oorspr. assequuntur) assequantur. 
ì N om. suos. « in ver. ben. sunt: N benigni sunt verbis. 

к N invenerint. dd N om. sed. 
1 N exstirpanda. « Ν perpere. 

m N om. et. ff N basilliscus. 
η N in conservandas. ее N quare. 
ο Ν ! Infelices. hh N simulant. 
ρ N om. suae. " N et. 
ч N execrecrandi. 'ύ Ν detraclionis. 
г Ν ! trahunt. kk N (oorspr. effundant) effundunt. 

1 Vgl. Ps. 50/49:18 ; ook in Dévolus Tractatus, art. 1, p. 165 reg. 6. 
1 Vgl. Phil. 3:18. 
3 Vgl. Арок. 12:4. 
4 Beide handschriften duidelijk „suneatico", betekenis ons niet bekend. 
5 Vgl. I Kor. 13:4. 
« Phil. 2:21. 
7 Tit. 1:16. 
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<P 102> <§ 12.> De Guardianis. 
Duodecimo potest imminere ruina ex parte guardianoruma sicut salus 

fratrum ex eisdem. Nam si vigiles sintb, Deum timentes, discreti, maturi, 
et zelosi, nihil f[a]eliciusc ordini. Si vero (quod absit) deturd oppositum, 

s parum proderunt visitationese vicariorum quorumcunque; quiaf superior-
< u m > g praelatorum <N 181v> est arduis insistere, et in virtutibush 

ambulare, guardianorum autem, specialissimorum capitum, est decreta' 
suorum superiorum effectu' mancipare. Quid enim prodest quod ministri 
autk vicarij alte clamant in conventibus, si guardiani et praesidentes nolunt 

io manu tenere1, quod per illos salubriter et industriose in visitationibus suis™ 
putatum11, et in capitulis proclamatum extat adversus defectus fratrum seu 
conventuum. Pestis autem et ruina totius ordinis radicaliter procedit ab 
huiusmodi casibus et accidentibus appositis0 quae sequuntur. Ut pote si 
ducem, vel inducemp institeritq, implicite vel explicite, pro officio tanquam 

is honorer consequendo. Si ad haecs fratres obsequio, munúsculo, recreati-
one, solatio, vel promisso', velu blandimento, adulatione, vel altera practica 
simili induxerit. Si zelum Dei, et disciplinam ordinis ante oculos non po-
sueritv, si libertatem et consolationem propriam, commodumve proprium" 
quaesiverit*. Si fatuellis iuvenibus, et remissis fratribus largam licentiam 

го dederit. Si timore depositionis ab officio de illicitoy licitum, de licito illici-
tum z gloriabundus fecerit33. Si personarum acceptorbb ' fuerit. Si dissolutus 
animo saltern, et immaturus in opere extiterit". Si communitatem refec
tory, dormitorij, aut d d chori intrare dissimulaverit6*. Si debiles, tristes, et 
infirmos11 consolari noluerit882. Si crudelem et impetuosum se ostenderit. 

25 Si devotionem, recollectionem, orationem contemnens, se et fratres suos 
ad opera exteriora tanquam mechanicos et negociatores indiscrete effundi 
permiserit. Si devotos <ЛГ 182r> et zelososhh persequi non erubuerit. Si 
fratres ociari" passim permiserit, insuper et^ evagari3. Si libentiuskk rusti-
β N gardiorum. 
Ь ti fuer int. 
с N l fel idus. 
d qu. abs. det.: N detur quod absit. 
e N add. provincialium. 
f N quare. 
β N t superiorum. 
Ь N universalibus. 
i N secreta. 
i N ! effectui. 

к N seu. 
1 manu ten.: N ! manutenere. 

«n N om. suis. 
η N practicatum est. 
о N oppsitis. 
p duc. vel ind.: Ν ! directe vel indirecte. 
q N insteterit. 
г N honorem. 
» Ν Λ Ο Λ 

t Ή promissione. 
u N om. vel. 
ν N posuerint. 
w N om. proprium. 
* N quesierit. 
У N illito. 
г N om. de licito illicitum. 

aa N fuerit. 
bb pers. ace: N acceptor personarum. 
œ N exstiterit. 
dd N om. aut. 
« N disimmulaverit. 
ff tr. et inf.: N infirmas et tristes. 
№ Ν ! re[n]nuerit. 
hh N zelotos. 

И N om. ociari. 
ii N om. insuper et. 

Uc N libetius. 

1 Vgl. Act. 10:34; Brugman zelf heeft zich hieraan nooit schuldig gemaakt, blijkens 
de Deventer sermoenproloog (ed. VAN DUK (1948), 156 reg.7w.). 

1 Vgl. Ps. 77/6:3. 
3 Op dit hardnekkige euvel wijzen speciaal de Statuta Coloniensia 1524 (ed. BIHL 

(1914), 729 nr. 1): „Ut odibiles et vere viles discursus auferantur, in quibus omnes 
religiosos etiam deformatos excedimus...". 
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canos ad ordinem susceperit, ut per eosdem dominari possit pro tempore, 
quam probatosa fratres iam professosb et mortificatosc retiñere. Si literas 
a saecularibusd praelatis, dominis, rectoribus, civitatibus per continuatio-
neme procuraverit. Si cantores plusquam oratores, confessores magis 

5 quam compunctionis sectatores, praedicatores magis quam factoresf, 
missarum celebratores magis quamg idóneos administratores <aggrega-
r e > h studuerit1, ea scilicet' principaliter intentione, ut hominibus pla-
ceat2 et satisfaciat. Si paupertati invigilarej

( et vilitati, etk asperitati non 
studuerit. Si positus in uno conventu, quasi perpetuandus in ilio, alios 

io conventus fratribus et suppositis dictis' spoliari™1 labora verit. Si post unum 
annum autn duos illic recedens, relieto furfure in conventu in <P 103> 
quo stetit, tertiam partem <stellarum>o 3 vel mediam, idest fratrum dic-
torum", ad conventum in quo translatus est pro Guardiano, post se im
portune, opportune44 traxerit. Si <mul tum> r infirmum seu onerosum 

is pro exercitio secum passus5 fuerit. Si pccuniam aut denarios incaute deponi 
permiserit. Si epulari et gaudere' cum indiscretione fratribus licentiaverit". 
Si vicarijs suis obedire simpliciter, et de planov sicut a suis fratribus sibi 
vellet obediri non curaveritw. Obedientias eorum retinuerit, aut fratribus" 
dare proterve distulerit. Si onerosis, infirmis, debilibus, senibus, simplici-

2o bus, cantare, praedicare, confessiones audire, scribere non valentibus, 
iniustis vexationibusy, capitulationibus, derisionibusz, laboribus, et prae-
ceptis indiscretis durus fuerit, ita ut eligant potius <N 182v> mortem vel 
fugam, quamaa eis diutius cohabitarebb, velini aut possint. Si amicos anti-
quos, quasi nil" boni fecissent conventui aut ordini, superbaddet arroganti" 

25 fronte contempseritff, et consolari et visitare in rationabilibus88 non cura-

» ti prelaws. 
b N om. iam professas. 
с N add. adprofessionem. 
d N scecularibus. 
« civ. per cant.; N civitatis pro 

continuatione. 
1" N om. praedicatores - factores. 
g magis quam: N plusquam. 
h <aggregare> ingevoegd uit Ν 

{„agregare"), waar Ρ een ruimte open
laat. 

« N om. scilicet. 
i paup. inv.: N paupertate invigelare. 
к N o e . 
1 N electis. 

m N spoliare. 
η unum annum aut: N anum vel. 
» <stellarum> ingevoegd uit Ν, waar Ρ 

een ruimte openlaat. 
ρ N electorum. 
q N om. opportune. 

1 Vgl. § 6, p. 123 reg. 23-25 en noot 5. 
2 Vgl. I Thess. 2:4. 
1 Vgl. Арок. 14:4. 
* Vgl. II Tim. 4:2. 

r <multum> ingevoegd uit Ν, waar Ρ 
een ruimte openlaat. 

s N add. ! non. 
ι Ν add. laute. 
u N licentiaveverìt. 
ν N om. et de plano. 
w sibi - curaverit: N boven regel bijge

schreven (en curaverint). 
x Obedientias - fratribus: N in margine 

(voorafgegaan door add. ! Si) met ver
wijzingsteken. 

y ini. vex.: N iniuste vexant¡bus. 
1 N add. inmisioribus. 

"a N add. cum. 
bb N habitare. 
« N nihil. 
dd N superbia. 
ее N aroganti. 
Τ N comptemserint. 

№ et vis. in rat.: N oc visetare in 
rationalibus. 
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verit"1. Si cum Curatis passim bellum et dissensiones suscitaveritb2. Si 
officium divinum manutenere neglexerit0, et ad ipsum primod recurrere, 
et ultimo remanere6 iuxta posse non studueritr. Idem8 de refectorio, si offi-
cinash, celias fratrum invisere et1 reformare postposuent'. Si declaratio-

5 nesk, statuta, et scripta ordims legi et explanari simplicibus maxime1 non 
curaveritm. Si vetera aedificia conventus damnose destrui, et pompose 
instruí feceritn. Si accusationibus fratrum" cito et leviter fidem dederitp. 
Siq instituendis officijsr ut pote ad portams, coquinam, spensam', cameram 
hospitum propriam consolationem corporis principahter intenderit". Si 

io intrando villam, vel exeundo conventum, socium aliquem simplicem vel 
astutum pro fatuitatibus etv voluptatibus exercendis, bonis et probis et 
oculatis* zelatoribus sibi dissimihbus appropriav<er>it'1. Si discretos 
suos probosy in agendis non consulueritz. Si amicos conventus indiscreta et 
scandalosa procuratione gravaveritaa. Si caecus etclaudusexemplaritatebb 

и suafratressuosetsaecularesfidèles"inbaratrumdamnationisdemerseritdd. 
Si fratres ahorum guardianorum munusculis, suadehs", promissionibus ad 
secumfr commorandum induxerit88: unde si attracti et inductihh fratres 
guardianis suis quibus actu sunt subiecti non obedire, sed rebellare visi 
sunt, et quotidie videntur, imo omnino incorrigibiles facti3. Si muherculas 

20 <N 183r> et suspectas" personas" tanquam venenum non abhorreant. Si 
ambitiöse, tortuosekk, pro continuatione sui11 in officio sectatus fueritmm, et 
ad hoc fratres zelatores, et probos amoveri a loco diffamationibus procura-
veritnn. Si in visitationibus00 passivis apraelatoin annoppfactisinstar44 ba-

a N curaverint. w N ! occultis. 
Ь bel. et diss, susc: N bella dissentiones x sibi diss. appr. N ! dimissis si<bi> 

suscitavennt. appropnavermt. 
c N neglexermt. у N add. et honestos. 
d N prmni. ζ N consuluennt. 
e ult. rem. N ultimi manere. aa N gravavennt. 
r N studuermt. bb N ! m<->exemplaritate. 
β N Item. « N om. fidèles. 
h N add. ! et. dd N dtmerserint. 
1 N visitare. ее N om. suadelis. 
i N poslposuerint. ff N se. 

к N decraciones. ss N induxerint. 
1 N om. maxime. hh Si attr. et ind. · N JIC attricti et addicti. 

m N curaverint. «• N susspetas. 
η instr. fee. N construí fecerint. и N om personas. 
0 Nfratnbus. kk N tortuosa. 
ρ N dederint. " N om. pro continuatione sui. 
ч N add. ! m. ч™ sect, fue.· N sedati fuerint. 
r N officiarijs. n n N procuravermt. 
» N add. ad. oo N passiombus 
ι N dispensariam. PP N eum. 
u N intendermi. qq N mster. 
ν N vel. 

1 Brugman zelf heeft te Zutfen de oude vrienden der Orde Ywan Keldermans (Cella-
toris) en zijn gezin geaffilieerd aan de Orde (zie p. 34). 

2 Hieraan hebben de Observanten, en met name Brugman zelf te Amsterdam in 1462 
(zie p. 31-32), zich herhaaldelijk schuldig gemaakt. 

3 Herinnert Brugman hier aan het gebeurde met Nikolaas Roelands, die in 1449 het 
Mechelse Observantenconvent verliet en vervolgens tegen de Observanten ging vechten 
(ziep.l3-14)?In elk geval behandelde het Mechelse kapittel medio 1451 dit soort pro
blemen, zie p. 15. 
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silisci fulminando, impatientissime se habendo, claves conventus et sigillum" 
<P 104> praelato suo obijciendo, irregulanter se habueritb. Si in visita-
tione etc depositione suad nomina visitantium sibi studiose revelare' stu-
dueritf. Si revelantes8 huiusmodi capituli secreta11, tanquam latro latronem 

s et complex complicem, sacramentaliter, cum non liceat, absolvent1. Si 
fratribus eum visitantibus atque' materialiterk deponentibus' commina
torie, exprobratorieque"1 timorem11 et persecutionem incusserit0. Audeo 
dicere, quod si talia (quod absit)p contigerint4, ibi1 sol tendit ad occasum, 
religio ad interitum, conventus ad ruinam, sanctitas ad suspendium5, ob-

10 servantia in favillam' redigitur. Quid plura dixerim? Vae eis qui nequiter 
se humiliant, quorum interiora sunt plena" dolo1 ut praesidentiam con-
sequantur. Iterumv dico" vae eis qui, postquam" vulpes intraverunty, velut 
leones regnant super2 fratres, aut ad instartta scorpionum infirmos, et im
potentes, et inhabilesbb publice et private coram praelatis suis, et fratribus 

is suis™ subditis se proclamant, quasi mortem mallent eligere, quam in prae-
sidentia continuar!dd, cum tarnen oppositum" ducem^sectentur et diligant. 
Tertio dixerim de eis qui, postquam tantam importunitatem et molestiam" 
praelatishh et fratribus suis" subditis fecerint, et legitime supportati", et 
absoluti fuerint, mox in alias provincias currere more canum commotio-

20 nem k k pedes suos tribuunt2, et quasi iniuriam passi ignem spirant ut draco-
nes, tune permaxime claret, quod per <N 183'> Spiritum Sanctum" ut 
Aaron non fuerintmm a Deo vocati3, sed potius a Daemonio meridiano 4, dis
criminose ad officium sint impulsi™1. Non autem sic sentio de eisquiinfir-
mitate0 0 aut tentatione humana paulisper et pro modico tempore moti fo-

25 rentp p, dequibusdicitur: Irascimini et nolite peccare5 etcaet. Et, sol non 
occidat super iracundiam vestram6. Et illud: Spiritus quidem promptus4 4 

a disigillo. 
Ь N habuerint. 
с Nou/. 
d N om. sua. 
• Ν ! revelari (ook Ρ oorspr.). 
f N studuerint. 
с N revelationes. 
h N cecreta. 
i N absolverint. 
i N vel. 
к N om. materialiter. 
ι N add. eum. 

m N exprobratorie. 
η N add. terrorem. 
ο N incusserint. 
ρ N om. (quod absit). 
q N quod tigerint. 
г N illic. 
» N susspendium. 
ι obs. in fav.: N observantiam , 

faviillam. 
u sunt plena: N ! plena sunt. 

1 Vgl. Eccli. 19:23. 
2 Vgl. Ps. 66/5:9. 
3 Vgl. Hebr. 5:4. 

in 

ν N ! Item. 
w N om. dico. 
» N add. ! ut. 
у N intraverint. 
ζ reg. sup.: N sevierint. 

a» ad instar: N inster. 
ЬЪ N inabiles. 
<* Ν om. suis. 
dd N add. sese demonstrant. 
ее N oppsitum. 
IT Ν ! directe. 

8g Ν molestias. 
bh "Npatribus. 

" Ν ei prelatis et. 
)j leg. sup.: N legittime subportati. 

kk Ν ! commotioni. 
H N sanctuum. 

mm ti fuer it. 
nn sint imp.: ti fuerint elevati. 
oo N infirtate. 
PP tifoerent. 
ОД Nproptus. 

* Vgl. Ps. 91/0:6. 
» Ps. 4:5; ; ook Eph. 4:26. 
6 Eph. 4:26. 
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est, caro autem infirma1, quorum quandoque est" sentire, sed non consen
tire. Amenb. 

<§ 13.> De Guardianis, quomodo vivere debentc. 

Primo Guardianus debet esse communis aequaliter omnes diligendo, et 
5 eorum necessitatibus subveniendo, et quod obediat praelato suo, sicut 

vellet sibi a subditis obediri. Item debet esse maturus in moribus, maxime 
coram saecularibus. Item quod alij sibi subditi possent < . . . > d debet ad 
instar Moysis alijs committere2, ne nimium in excessivis graventur agendis. 
Item debet quandoque conventus sui amicos visitare maxime fidèles, sed 

io non nimis frequenter. Item debet tenere bonum commune, maxime refec-
torij, quia sibi fratres minus tempérant dum habendis <P 105> privantur 
recreationibus. Debet debiles et infirmos patienter sufferre, et eos veluti 
mater consolari. Debet fratribus omnibus ita affabilem et benevolum se 
ostendere, ut possint necessitates suas manifestare, et providere decenter. 

is Indiscretionem fratrum aliquorum debet attendere et moderari. Diligen-
tiam nimiam adhibere debet, quod divinum officium debite secundum 
scripta persolvatur. Sicut in correctionibus severus, ita in exhortationibus 
debet esse dulcís. Debet diligenter studere scripta ordinis, ut sciat quid 
agere, quidve responderé debeat. Officinas conventus debet interdum visi-

20 tare, et celias fratrum invisere interdum, deformata illic reformare. Debet 
esse discretus sibiipsi in vigilijs et paenitentijs, ne destruatur. Diligenter 
debet attendere declarationes papales super depositione eleemosynarum 
pecunialium. Debet antiques amicos conventus, qui tempore praedecesso-
rum suorum Guardianorum ordini benefecerunt, in charitate fovere tan-

25 quam amator communis boni, non commodi proprij. Non debet se ita 
exterioribus negotijs occupare, ut devotio[o]nem extinguat in se et in sub
ditis3. Debet fratres et seipsum ad recollectionem inducere, et devotionem: 
debet cavere ne aedificia conventus destituantur, sed tempestive reparare. 
Non debet faciliter destruere, quod sumptuose et per alios este construc-

30 tum. luvenes et novitios magistris suis congruenter subijcere. Non debet 
cito credere accusationibus fratrum, sed maturius deliberare, ut sit exper-
tus. In officiarijs conventus instituendis magis[tris] debet quaerere bonum 
commune, et pacem conventus, quam propriam consolationem. Debet 
cum praedicatoribus semper quantum volueritr laborare, ut pacem teneant 

ss cum clero4. Debet de suis confessori bus solerter providere, ne scopandas* 

a quart, est: N est quandoque. d Ρ laat een ruimte open, in te vullen 
b N Deo grattas; add. Explicit Speculum <facere>l 

inperfectionis status fratrum minorum; e ρ herhaalt est. 
Ρ (in margine) Hic deficit Liber Con- f Lees valuerit. 
fluentinus. в Lees scopando. 

с Ρ (in margine) Haec ex libro Mona-
steriensi. 
1 Mt. 26:41. 
2 Num. 11:16-17. 
3 А^«/аЯ(1223),сар.5. 
4 Brugman zelf heeft deze raad wel eens vergeten, bv. te Groningen in 1452 en te 

Amsterdam in 1462 en wellicht vaker, als de Observanten zich door hun ijver lieten mee
slepen. 
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saecularium animas sordes sibiipsis et fratribus discriminose inférant. De
bet prodigalitatem et destructionem rerum pro fratribus in cibo et potu, 
etiam vestium et candelarum, et quarumcunque rerum vitare1. Debet dis
cretos suos frequenter convocare, convocatos consulere, consulta vigilanter 

5 exequi. Debet habere otium odio in se et in suis fratribus, et eos ad pia opus-
cula facienda moderate secundum mentem Beati Patris Nostri Francisci 
inducere. 

<§ 14.> De Magistris iuvenum. 

Debet esse magister iuvenum vir grandaevus aut saltern provectae aetatis, 
io aut certe canus sensibus, ne magis appareat magister iuvenis quam iuvenum. 

Debet se in recollectione interna et mentis devotione exercere, ut ibi hauriat 
quo iuvenes interdum reficiat, nulloque minus debet occupari in alijs nego-
tijs exterioribus. Debet esse competenter exercitatus in libris devotionali-
bus, videlicet in eruditorijs religiosorum, et in similibus, maxime tarnen in 

is his quae tangunt professionem, et regulam, sicut sunt declarationes, sta
tuta, et huiusmodi2. 

<P 106> Conabitur quantum poterit ut iuvenes magis sub ipso profi-
ciant quam deficiant primam charitatem, ferviditatem, humilitatem, obse-
quiositatem relinquentes. Debet iuvenes sibi commisses ad minus bis vel 

го ter in hebdómada convocare, et tunc lecta brevi lectione ad devotionem vel 
ad morum reformationem spectante, debet eos dulciter, si quos in eosa 

defectus noverit, amovere, et ad mandata exhortari pro posse. Prae omnibus 
studeat eis scripta ordinis inculcare, in quorum studio paucissimi post fac-
tam professionem sunt intenti3, quia proh dolor derelinquunt fontem aquae 

25 vivae, scilicet ea ad quae tenentur de iure vel de congruo, et fodiunt sibi 
cisternas dissipatas4 per collectionem scartabellorum. Non debet eos in 
libértate dimittere, videlicet vigilent quantum velint, aut nudi incedant 
quantum velint, sed eis in huiusmodi limitem praefigere debet ne seipsos 
destruant5. Debet interdum eos et eorum celias visitare, eorumque exercitia, 

so et occupationes examinare. Debet eos ad otium vitandum et ad recollec-
tionem multipliciter insistendum quantum valet inducere. Inducat eos ad 
omnem reverentiam exhibendam, omnibus praelatis maxime, cavendamque 
familiaritatem cum sacerdotibus, et maxime senioribus. 

a Lees eis. 

1 Dit doet denken aan de besluiten van het Mechelse kapittel medio 1451 : „in cibis 
ac alias omnem singularitatem fugiendam", Classis XI (ms. 1629), 32. 

2 Vgl. Brugman's opsomming van aanbevolen lectuur in § 5, p. 121 reg. 11-p. 122 reg. 4. 
3 Ibidem. 
4 Vgl. Jer. 2:13; ook p.121 reg.9-10; eveneens Devotas Tractatus, art.3, p. 183 

reg. 22-23. 
5 Vgl. deze raad tot gematigde ascese met Devotus Tractatus, art. 8, p. 228-229, en 

art. 10, p.251 reg.23-30; ook met een (laat?) sermoen (ed. VAN DUK (1948), 77). 



138 

<§ 15.> De Magistris novitiorum. 

Debet esse magister novitiorum maturus, discretus, et devotus, ut statuta 
nostra volunt l. Erga sibi commissos magnam habere debet circumspectio-
nem, ut scilicet eorum ingressus sit purus per totalem et perfectam munda-

s narum rerum abrenunciationem, in progressu ad perfectam suiipsius abre
nunciationem eos studeat inducere, et etiam in moribus componere2. Debet 
eos docere, ut dulcís Jesu Crucifixi plagas et vulnera multiplicibus singulti-
bus et^uspirijs pia confessione deplangant3, ut ad lachrymas vel in lachry-
mis sint gloriantes, in orationibus seduli et devoti. Debet laborare ut novitij 

io studeant sibi in proprijs oculis vilescere. Insuper ut laborent in amore Dei 
et Christi fervescere, de nemine male iudicare quidquid videant4. Diligenter 
debet attendere, utrum quaerunt" ex animo Deum in his quae agunt, utrum 
sint in contumelijs, serio vel ioco illatis, etiam in adversitatibus patientes, 
et in prosperis humiles. Matrem se eis in omnibus, lenitatem in eorum ten

is tationibus ostendat. Debet eos ad parva officia, etiam abiectissima, provo
care, ut vilescant in oculis proprijs5. Debet eos communiter diligere, nullum 
excipere, et tarnen nulli familiaritatem pueriliter estendere. A scriptura et 
studio cohibere, religionis praerogativas detegere. 

a Lees quaerant. 

1 Vgl. Statuta Bareinonensia van juni 1451 .cap. 1 (ed. HOWLETr(1882), 85): „magister 
novitiorum . . . vir scilicet maturus, devotus et discretus". 

2 Vgl. DAVID AB AUGUSTA Profectus Religiosorum, lib. I, cap.29; lib. II, cap.44-45 
(ed. Quaracchi (1899), 39^0,136-140). 

3 Vgl. Brugman's klacht hierover in Devotus Tractatus, art.7, p.216 reg.24 - p.217 
reg.15. 

4 Vgl. DAVID AB AUGUSTA Profectus Religiosorum, lib. I, cap. 39-40 (ed. Quaracchi 
(1899), 52-55). 

5 Vgl. DAVID AB AUGUSTA Profectus Religiosorum, lib. II, cap. 35, 2 (ed. Quaracchi 
(1899), 123^ 124); dat Brugman deze zelfverloochening van eminent belang achtte, komt 
ook uit in zijn woord volgens HEYMERICK (ms. 1487, ed. OEDIGER 1939), 216: „Brugman-
nus quantumlibet vir sanctus dixisse non raro fertur: vix ullius tam humilem statum 
habitumque esse, qui non gloria quadam quandoque excitetur". Zie ook Devotus 
Tractatus, art. 7, p. 225 reg. 18-p. 226 reg. 11. 



DEVOTUS TRACTATUS 
VALDE INCITATIVUS 

AD EXERCICIA PASSIONIS DOMINI 
PER ARTÍCULOS DISTINCTUS 

EDITUS A FRATRE lOHANNE BRUGMAN 





I N L E I D I N G 

/ . Titel van het tractaat. 

Hoewel het hierna volgende tractaat al in 1899 op naam van Brugman als 
Exercitia passionis domìni vóórkwam in een gedrukte bibliotheek-inven
taris1 , is het tot in 1937 was de aandacht ontsnapt2 , MAXIMILIANUS3 en 
BRANDSMA4 vestigden er kort vóór de Tweede Wereldoorlog de aandacht 
op, maar een bepaalde naam gaven zij het niet. De eerste noemde het ter
loops Devotus Tractatus, de laatste noteerde het op een van zijn fiches als 
Incitatio exercitiorum passionis en schreef erover in „De Gelderlander" 
onder de titel Pater Brugmarfs Beschouwingen over het Lijden. Nog in 1948 
vergiste GROOTENS zich in de identiteit ervan5 . 

In het enige thans bekende handschrift (zie nr. 2) heet het volgens het 
Explicit: Devotus tractatus valde incitativus ad exercicia passionis domini, 
waarop in het Incipit nog volgt: per artículos distinctus, waarschijnlijk een 
toevoeging door een bibliothecaris. Het tractaat vormt nu een deel van een 
verzamelcodex, waarvan de „Index rerum" nog van vóór 1500 moet da
teren; de titel is daar identiek met die van het Incipit, waarna volgt: editus 
a fratre iohanne brugman (zie hierover nr. 9). 

De oude Catalogus librorum manuscriptorum in diversis Belgij bibliothecis 
exstantium door Geeraard ROELANTS van het klooster St. Martensdal 
(1487)6 is opgenomen in de befaamde Rookloosterkataloog (ca. 1532/ 
1540)7, onder andere ook deze vermelding: „Johannes brugman Tractatus 
devotus per excitativos ad exercitia passionis christiper artículos distinctus. 
Quoniam obliti sunt verba initij"8 . Van Brugman wordt alleen dit werk ge
noemd en als bibliotheek wordt slechts Gaesdonk bij Goch vermeld9. Nu 
is het enige bekende handschrift inderdaad afkomstig van Gaesdonk, maar 
het is niet zeker, dat ROELANTS ditzelfde handschrift heeft ingezien; de 
kleine verschillen10 in de titel hoeven nl. niet alle van slordigheden e.d. af
komstig te zijn. Maar ook als hij in 1487 een ouder handschrift in handen 
heeft gehad, staat de titel voldoende vast. 

Het is de vraag of Brugman zelf aan het tractaat deze naam of welke 
naam dan ook heeft gegeven. In elk geval is het „valde incitativus" slecht 

1 MEIER (1899), 178-179. 
2 VERSCHUEREN (1937), col. 1968 somt Brugman's werken op, behalve de Devotus 

Tractatus. 
3 MAXIMILIANUS (1937), 386-388. 
4 BRANDSMA Beschouwingen, 8 artikelen Gelderlander (1939). 
5 GROOTENS (1948), XII noot 17 verwart het met de Ontboezemingen over het H.Lijden. 
* ROELANTS (ms. 1487, sedert 1768 verloren), titel medegedeeld door SANDERUS (17272), 

126; eveneens (correcter) door PAQUOT II (1768), 574. 
7 VAN MIERLO (1928), 275-303. 
8 Rookloosterkataloog (ms. 1532/1540), thans : Wien, Oesterreichische Nationalbiblio

thek, ms. Ser. η. 12. 694 (ex-9373), fol.204v. 
9 N1. ibid. in margine: „Gaeds." ( = Gaedsdonc regulares prope Goch). 

10 Tractatus devotus ziet er oorspronkelijker uit dan Devotus Tractatus, passionis 
christi is moeilijk af te leiden uit passionis domini, ms. G (zie nr. 2) is veel te duidelijk ge
schreven om per excitativos (sic) te lezen, enz. 
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van toepassing op de artikelen 1, 2 en 4 met hun heftige uitvallen en nega
tieve grondtoon. Maar de door MAXIMIUANUS terloops gebruikte en door 
VAN DIJK ' gepropageerde benaming Devotas Tractatus, hoe algemeen ook, 
nemen wij hier over, omdat het de enige bruikbare afkorting van de volledige 
naam is. 

2. Het handschrift van Gaesdonk (ms. G). 

Het schijnt dat van dit vrij omvangrijke tractaat van circa 40000 woor
den slechts één handschrift bestaat: dat van het Windesheimse klooster 
Gaesdonk bij Goch (gesticht 14012, opgeheven 18023), waar het ook ge
schreven moet zijn. In Minderbroederskring is het totaal onbekend ge
bleven. Wanneer ROELANTS in 1487 te Gaesdonk een ouder handschrift 
heeft geraadpleegd (de autograaf?), is dit in elk geval spoorloos verdwenen. 
Toen ms.G werd vervaardigd, is er op perkament een soort „klad" van het 
begin gemaakt, waarvan de eerste twee pp. bewaard zijn ( = tekstvariant 
K); het was niet gerubriceerd, noch voorzien van de initiaal „Q" en bevat 
ternauwernood interessante varianten4. Tegen 1500 is het als versteviging 
gebruikt bij het samen inbinden van Brugman's tractaat met twee andere 
codices, waardoor de leesbaarheid van К sterk geleden heeft. 

Beschrijving 5, EINSIEDELN, Bibliotheca Monasterii O.S.B., ms. 220 
(Fol. Num. 10).-Perkament 15eeeuw; 266 pp. (in werkelijkheid 268, daar 
3 en 4 dubbel zijn geteld). Op oneven pp.45-127 oude foliëring I-XLI, 
tussen fol. XXX en XXXI een enkel perkamentblad ( = p. 105-106). Op 
p. 147, 151, 165, 179, 185, 217 en 229 in benedenhoek bijna weggesneden 
oude signaturen van ms. G : katernen à 4 dubbele bladen, aanvangend p. 
131 (verdwenen sign, a 1), 147 (sign, b 1), enz.; laatste katern p. 259 (ver
dwenen sign, j 1) t/m 266 slechts 2 dubbele bladen. 240 χ 160 (schrift 
2 χ 183 X 55). P. 45-128 1 kolom, overigens 2 kolommen van (Devotus 
Tractatus) 36 regels. Voorin 1 dubbel perkamentblad, eerste 2 pp. ongenum
merd, beschreven ( = tekst K) en aan kaft vastgelijmd geweest, dan een 
ingeplakt, ongenummerd, onbeschreven papierblad, waarna laatste 2 pp. 
van het perkamentblad = p. 1-2 van het handschrift, p. 2 beschreven. 
Achterin het handschrift een ongenummerd, onbeschreven papierblad. -
Oude houten borden met wit leder overtrokken, waarin gestempeld op 
voor- en achterzijde abtswapen van Augustinus I. Hofmann O.S.B. (1600-
1629)6 met jaartal 1601. Schriftsoort p.2: fractura, p. 3-128: meest brevi-
tura, p. 131-264 en К: (Windesheimse) rotunda7. Initialen van Devotus 
Tractatus beurtelings blauw en rood*; rubrieken, doorhalingen, onder
strepingen, accolades en nummering in margine en verwijzingstekens in de 

1 VAN ш ж (1948), VIII. 
2 (ANONYMUS) Chronicon Tielense (ms. ± 1450, ed. J. VAN LEEUWEN 1789), 436. 
3 A C Q U O Y I I I ( 1 8 8 0 ) , 4 4 . 

* Vgl. p. 163-165 ; ms. К кап niet het oude omslag zijn dat wij bedoelen p. 160 noot 6. 
5 Gedeeltelijk naar MEIER (1899), 177-179, overigens uit eigen onderzoek. 
* Over hem: Allgem. deutsche Biographie XII (1880), 626. 
1 Vgl. KRUITWAGEN (1942), ill. V; iets zwakker ill. VI; resp. te Zwolle 1452 en Hildes

heim 1462, terwijl de fractura identiek is met die in ill. VIII ( = Zwolle 1464-1476). 
8 Naar Windesheimse trant, volgens ACQUOY II (1876), 230-236. 



143 

tekst rood; p. 131 initiaal „Q" lichtblauw waarin groen-en-rode bloem en 
bloemrankmotiefjes over de hele kolomhoogte in de linker marge. - Inhoud 
p.3-40 (één geheel, met één hand geschreven behalve p.38) varia van 
NICOLAUS DE LYRA O.F.M.: p.3-10 Quesüo magistri Nicolai de Lyra contra 
Judeos de mysterio incarnationis Christi; p. 16-34 Responsio eiusdem contra 
quendam Judeum ex evangelio secundum Matheum contra Christum ne-
quiter arguentem; p.34 verzen over casus reservati en Notastatutumconsilii 
generalis; p.35-37 Eiusdem tractatulus de XIV conditionibus requisitis ad 
ydoneum susceptorem sacramenti eucharistie; p.38 Cycli decennovenales ab 
anno Domini M°CCC0; p. 39-40 blanco. - p.41-130 (één geheel, met één 
hand geschreven, maar p. 105-106 en vele randnotities met andere handen 
der 15e eeuw) Liber cuiusdam depreparatione cordis1 (p.41-128); p. 129 
blanco ; op p. 130 met andere hand : „Precedentia in hoc volumine contenta 
legata sunt a domino et magistro henrico vaeck de novimagio oriundo et 
altarista in ecclesia novimagensi etcetera". - P. 131-264 het hierna uit te 
geven tractaat. - P. 265-266 blanco. Het materiaal en de hand van ons trac-
taat zijn duidelijk verschillend van het voorafgaande en de bladen waren 
oorspronkelijk enkele mm hoger en breder, maar zijn aan de randen2 bij-
gesneden op het huidige formaat. Zo bestaat het handschrift dus uit drie 
delen, waarvan de eerste twee geschonken zijn door een zekere priester 
Hendrik Vaeck; het is niet uit te maken of dit de achtste rector van Gaes-
donk (1428-1429/30) was3, of een Nijmegenaar die in 1477 volgens een 
oorkonde tienden overnam4. Het laatste is gezien de late samenvoeging 
tot één band van zijn legaat met Brugman's tractaat het meest waarschijn
lijk. Dat Gaesdonk de Devotus Tractatus niet van Vaeck heeft ontvangen, 
wordt in de „Index rerum" op p.2 uitdrukkelijk gezegd: „Liber canoni-
corum regularium domus beate marie virginis in Gaedsdunc prope goch. 
Legatus a domino et magistro henrico vaeck. Dempto tractatu de exercitie 
passionis Christi etcetera". 

Geschiedenis van ms.G. Nadat het tractaat tegen het einde van de 
15e eeuw zorgvuldig gecopieerd was en vervolgens samengebonden met de 
twee van Vaeck ontvangen boeken (gezien de schriftsoort van p.2 moet 
ook dit laatste nog vóór 1500 hebben plaatsgehad), zijn de lotgevallen van 
de verzamelcodex gedurende de 16e eeuw niet te volgen. Tegen 1600 is het 
door ons onbekende transacties samen met nog twee andere handschriften 
van Gaesdonk in het bezit gekomen van de bibliophile Benedictijn Augus
tin H.Hofmann, sedert 1572 in de abdij Einsiedeln, waar hij op 15 oktober 

1 Niet opgenomen in ROELANTS' Catalogus librorum van 1487 (VAN MIERLO 1930): een 
aanwijzing dat genoemd bock toen nog niet in Gaesdonk was, en zeker nog niet met de 
Devotus Tractatus samengebonden, want VERMEEREN (1961-1962), 148 heeft opgemerkt, 
dat de Rooklooster-copiïst „zich vrijwel steeds beperkt tot het eerste in een codex vóór
komende stuk, met weglating dus van alle overige erin opgenomen tractaten en verhan
delingen". 

2 Ook opzij: in ms.G is op p.260 een marginale exterius gedeeltelijk weggesneden, 
zie p. 295 reg. 24 en aantekeningb, 

3 ACQUOY III (1880), 46. 
4 BRANDSMA (art. Gelderlander 11 maart 1939) verwijst naar Inventaris Archieven 

Borger-Kinderenweeshuis enz. te Nijmegen (1915), 117-118; TERPSTRA (1917), 125-126 
wijst erop, dat er vóór 1475-1476 wel 29 vicarissen en „altaristen" in de St. Steven waren. 
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1600 tot abt werd gekozen1. Hij schonk aan de abdij bibliotheek achttien 
handschriften, o.a. de drie van Gaesdonk, die tegelijk met een vierde uit 
Gaesdonk afkomstige codex in 1601 opnieuw werden ingebonden in wit
lederen banden over de (oude?) houten borden2. De hand van de kundige 
bibliothecaris Christophorus Hartmann O.S.B.3 katalogiseerde het vóór 
1637 op p.2 als volgt: „Folio Numero 10. B.V. Einsidlensis". Sedert de 
nieuwe katalogisering van Gabriel MEIER O.S.B. in 1899 is de signatuur: 
ms.2204. 

Ms.G niet de autograaf . De Observanten hadden om financiële 
redenen niet de gewoonte, vrome tractaten op perkament te schrijven. Ook 
is het rotunda-schrift onmiskenbaar dat van een geoefend en geduldig 
copiïst van Windesheimse scholing5. Er is sprake van klaarblijkelijke ver
schrijvingen door verkeerd lezen van letters*; maar het belangrijkst is wel, 
dat de tekst in zijn huidige gedaante tezeer heterogeen is om te kunnen ver
onderstellen dat Brugman bij „overschrijven in het net" de stijlverschillen 
enz. (zie nr. 4 en 6) zou hebben laten staan. De autograaf moet meer een 
„dossier" zijn geweest, waarin zelfs de volgorde der artikelen niet geheel 
vaststond. 

3. Taxatie van de tekst van ms.G. 

In tegr i te i t . Ms.G levert ons een goede tekst7; werkelijk foutieve lezin
gen of schrijffouten zijn zeldzaam8 en het tractaat is met duidelijke zorg 
gecopieerd op perkament, blijkbaar met het doel het vaak te gebruiken, 
resp. eruit voor te lezen9. Voorzover wij kunnen nagaan, is Brugman's be
toog gaaf overgenomen uit het voorbeeld en wij menen dan ook, dat aan 
de integriteit van de tekst van ms. G niet mag worden getwijfeld. Hij is óf di
rect uit de autograaf overgenomen (de paar verschrijvingen zijn dan te 
wijten aan onduidelijk schrift van Brugman zelf), óf uit een copie die zeer 
dicht bij de autograaf stond. Men herinnere zich, dat het tractaat zich al 
in 1487 te Gaesdonk bevond ; naar onze mening is de autograaf daar tussen 
1473 en 1487 of in laatstgenoemd jaar terechtgekomen vanuit Nijmegen10. 
De uiterst geringe verspreiding die het werk heeft ondervonden, is dan ook 

1 Zie p. 142 noot 6. 
2 Thans inv. nr. resp. 170, 220, 279 (alle van Hofmann), en 190 (niet van Hofmann? 

draagt niet zijn stempel, wel het jaartal 1601). 
3 Over Hartmann (t 1637): Allgem. deutsche Biographie Χ (1879), 681. 
4 MEIER (1899), 177-179. 
5 KRUITWAGEN (1942), ill. V en VI; hetzelfde geldt van de rode en blauwe initialen. 
• Bv. p. 164 reg. 1 „deum" (3m gelezen als Hïïl = domini); p.282 reg.25 „ipse" (ipë 

gelezen als spi = specie?) ; haplologie p. 273 reg. 26-27 „potestati... potestati", in mar
gine hersteld. 

1 Wij bedoelen: het tractaat zou vrijwel zo geschreven kunnen zijn. 
8 Bv. p. 178 reg.29 „Iv0" lees „lxv0"; p. 181 reg.26 „[me]memoriam"; p.244 reg.25 

„pur<ga>torio"; twee haplologieën zijn in margine zorgvuldig geëmendeerd: p.267 
reg. 3-4 „quomodo" en p.273 reg. 26-27 „potestati". 

' KRUITWAGEN (1942), 53: „de rotunda was de gebruikelijke letter voor alles wat . . . 
duidelijk leesbaar moest geschreven zijn, omdat het in kerk of refter moest worden voor
gelezen". 

10 Zie nr.9,p. 159-160. 
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een extra garantie, dat ms. G (zelf van vóór 1500) niet ver van Brugman's 
eigen verzameling verwijderd kan zijn. 

Authent ic i te i t . Alleen de inhoudsopgave op p.2 van ms. G (kort vóór 
1500) schrijft het tractaat aan Brugman toe. Incipit en Explicit vermelden 
zijn naam niet, maar de toeschrijving aan Brugman in ROELANTS' Catalogus 
librorum mamscriptorum van 1487 is niet zonder betekenis, al is die bete
kenis moeilijk precies te bepalen1. Overtuigender nog is het argument, dat 
de inhoud elke twijfel aan Brugman's auteurschap uitsluit. Talrijk zijn de 
overeenkomsten met zijn Vita Lijdwine, brieven, Speculum Imperfectionis, 
authentieke sermoenen2. Hoewel de schrijver veel citeert en soms ook 
zonder bronvermelding blijkt te steunen op oudere auteurs3, is het betrek
kelijk heterogene karakter van het hele werk juist een zekere waarborg, dat 
dit inderdaad in zijn geheel door Brugman is verzameld en geordend resp. 
geschreven. Toevoegingen van later hand in de tekst zijn althans niet dui
delijk herkenbaar, evenmin als pogingen tot harmonisatie of polijsting van 
de tekst4. Hoewel gecopieerd in het Windesheimse milieu van Gaesdonk, 
demonstreert de Devotus Tractatus op bijna elke bladzijde zijn uitgesproken 
franciscaanse karakter, ook daar waar de auteur rijkelijk put uit de oudere 
literatuur. In ms. G bezitten wij dan ook een belangrijk werk van Brugman 
in ongerepter gedaante dan die waarin de andere tractaten, brieven en liede
ren bewaard zijn gebleven. 

4. Datering en localisatie van het tractaat. 

Ms.Gisnietgedateerd,maardetekst zelf biedteen zeker aanknopingspunt 
voor datering: in art.8 spreekt Brugman over „sanctus bernardinus"5 en 
in art. 11 over „beati bernardi<ni>"6 : deze was door Nikolaas V op 
24 mei 1450 heilig verklaard, zodat het tractaat na die datum moet zijn ge
schreven. Daarentegen heet Bonaventura hoogstens „dominus"7: deze 
werd pas in 1482 gecanoniseerd. Art. 8 behoort duidelijk bij de oudere 
eerste „helft" van het tractaat (zie beneden en ook nr. 6), waarvoor dan als 
terminus post quem geldt: na mei 1450. De tweede „helft" (art.9, 11-13) 
verschilt vrij veel van de eerste, en aangezien Brugman na 1471 niet meer 
kon schrijven8, moet dit gedeelte dus niet lang vóór 1471 op schrift zijn ge-

1 Twee mogelijkheden : óf ms. G was in 1487 (los!) te Gaesdonk aanwezig en ROELANTS 
copieerde daaruit de titel plus beginwoorden, terwijl de ware titel enigszins anders luid
de, óf ms.G is pas na 1487 gecopieerd uit een ouder handschrift mèt auteursnaam, waar
van ROELANTS de titel noteerde, maar dat nu verloren is. Gelet op de zeer slordige kata-
logiseermethode van de laatste (vgl. VAN MIERLO (1928), 282) mag men hieraan echter 
niet te veel gewicht toekennen. 

2 Deze overeenkomsten geven wij ter plaatse in het apparaat aan, zie bv. p. 173 reg. 7 
n.a.v. „phylopompum"; p.178 reg.23-25; p.199 reg.9-13; p.246 reg.21-22; p.281 
reg.23 -p.282reg. 1. 

3 Zie ter plaatse in het apparaat, bv. p.208 reg. 11-12; p.280 noot 5. 
4 Een voor de hand liggende correctie ware geweest de toevoeging van „sanctus" vóór 

de naam van de ook bij de Windesheimers hoog vereerde Bonaventura, die in 1482 is 
heilig verklaard. Zie noot 7. 

5 Ziep.234 reg. 14. 
6 Zie p. 259 reg. 3 met klaarblijkelijke verschrijving van de copiïst. 
7 Zie p. 186 reg. 8, enz. 
8 Ziep.39. 

10 
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steld. Daar de periode 1458-1463/4 veel te druk en onrustig was voor echte 
schrijfarbeid1, blijven in feite voor de eerste „helft" de jaren 1450-1458; 
en voor de tweede dejaren 1464-1470/1. In deze laatste jaren zullen tevens 
in de eerste „helft" redactionele „koppen en staarten" zijn aangebracht 
om haar homogener te maken en aan de tweede te verbinden. Dat zou dan 
betekenen: Mechelen-Sluis-Sint Omaars voor art. 1-8 en 10; en (Rijnland? 
-) Nijmegen voor art. 9 en 11-13 plus slotexempel. Voor deze datering plus 
localisatie pleiten ook andere argumenten: 

a. het he te rogene ka rak te r van het geheel wijst op een ontstaan in 
verschillende etappes, zo bv. met name de ongelijke aanspreekvorm, de 
zeer verschillende stijl en uitvoerigheid, de herhalingen (zie nr. 6)2; de ar
tikelen zelf zijn ook niet steeds homogeen. 

b. het verschi l in heftigheid en b i t t e rhe id van toon tussen 
enerzijds bv. art. 1, 2 en 4 en anderzijds art. 11-13 : de eerste reeks is zuiver 
negatief, de laatste positief: de eerste bestaat vooral uit citaten van bittere 
klachten uit oudere auteurs, de laatste is ook niet geheel origineel (zie nr. 7), 
maar de toon is er aanmerkelijk rustiger en beheerster: dit wijst op een ver
andering van visie op de meditatie, waar allicht enige jaren voor nodig zijn 
geweest. Naar onze mening is art.9 het beste voorbeeld van die latere stijl. 

c. De vaak knap gekozen c i ta ten uit tal van oudere schrijvers 
stemmen veel te letterlijk met deze werken overeen om uit het hoofd geci
teerd te zijn ; soms zijn zij trouwens woordelijk overgenomen uit een ander 
werk3. Brugman moet dan ook wel de beschikking hebben gehad over een 
weivoorziene kloosterbibliotheek. Die van Mechelen was na oktober 1450 
een tijdlang uitgesproken arm4, de jongere kloosters als „Galilaea" en 
„Vallis Josaphat" moesten zelfs beginnen met niets, en nog in januari 1455 
ging de ontvangst van enige boeken voor het Goudse convent gepaard met 
een plechtigheid, waaraan de Ultramontaanse Vicaris-generaal Quies-
deber, de Keulse Vicaris-provinciaal Van der Goes en alle gardiaans van 
de Keulse provincie deelnamen5! Daarentegen was het studieklooster van 
Sint Omaars, sedert 1408 Observant, wèl rijk aan studieboeken. Brugman 
is daar lector geweest6, daarom is het niet vermetel te menen dat een groot 
deel van de eerste „helft" dáár en omtrent 1456-1458 ontstond. 

d. Naa r Mechelen circa 1450-1454 wijzen sommige delen7, van
wege hun sterke overeenkomst met stijl en onderwerpen van het Speculum 
Imperfectionis. De paar onderbrekingen in het nederlands (in vulgari8) 

1 Ziep. 22-35. 
2 Vgl. ook ρ. 97. 
3 Bv. het HiERONYMtis-citaat („Severinus" volgens ms.G) komt letterlijk uit ниоо DE 

s. CARO:ziep. 165 reg.33-34. Ook de reeks citaten in art.3, p. 189 reg. 19-p. 190reg. 11, 
is vrijwel ongewijzigd overgenomen, ditmaal van LUDOLPHUS DE SAXONIA. Zie ook p. 189 
noot 9. 

4 Vgl. het Speculum Imperfectionis, inleiding op de uitgave, p. 113. 
5 De oorkonde dd. 17 januari 1455 bij VAN HEEL Gouda I (1947), 23-24. 
6 Ziep.21-22. 
7 Bv. art. 2, p. 172 reg. 6 - p. 177 reg. 30 (de „zondarenkataloog") en ook de rest van 

dit artikel; ook art.4, p. 199 reg.9-20. 
8 N1. art. 4, p. 198 reg. 25 ; art. 5, p. 206 reg. 27 - p. 207 reg. 9 ; art. 10, p. 250 reg. 5. 
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passen trouwens slecht in het weinig nederlandstalige milieu van Sint 
Omaars; natuurlijk kunnen zij ook later, na 1464, toegevoegd zijn. Dit 
laatste geldt vooral voor het nederlandse gebedje in art. 51 . 

e. D e v e r z a m e l i n g m i n of m e e r l o s s e p e r i k o p e n - m i s s c h i e n wel 
de Loei communes waar POLIUS over spreekt2? - is later nog eens uitgebreid 
en bewerkt, zó, dat de stukken goed aaneensloten en een soort aanloop 
vormden, eerst negatief, dan allengs positiever, voor de eigenlijke Lijdens
oefeningen van art. 12 en 13. Door het opnemen van zoveel ouder materiaal 
is deze aanloop wel enorm uitgebreid; door het eenvoudig aanbrengen van 
verbindende zinnetjes3, zonder dat de oude, meestal driftiger geschreven 
tekst werd herzien, is het tractaat er niet evenwichtiger op geworden. 

ƒ. D e m e e s t o p v a l l e n d e a a n v u l l i n g is de, overduidelijk later aan
gebrachte, „proloog" van art. 7, waann Brugman erkent in zijn prediking 
te weinig de nadruk op het Lijden des Heren te hebben gelegd4. Omdat nu 
het Generaal kapittel van Mechelen in mei 1464 juist de bevordering van 
de Lijdensdevotie zeer sterk aan de Observanten heeft aanbevolen5, kan 
deze proloog dus zeer goed van na mei 1464 dateren, terwijl het artikel zelf 
nog van vóór 1458 zou zijn. Dit is in goede overeenstemming met de voor
gestelde chronologie. Het is immers opvallend, dat Brugman in deze pro
loog zegt, niet te hebben geweten of er ter wereld wel iemand was die zich 
in 's Heren Lijden „oefende", maar daar nu wel van op de hoogte is. Hij 
bewijst dit door zijn voorbeelden verderop6 , waarin enigszins de „oefen"-
praktijken der Devoten te herkennen zijn, en elders7, waar hij o.a. melding 
maakt van de geliefde meditatiehouding der Friezen : plat ter aarde, wat 
Brugman wel zelf in 1455 in Friesland moet hebben gezien8. Maar op het 
moment dat hij art. 7-8 schreef, schijnt hij nog niet te hebben geweten, dat 
geseling niet slechts „in provincijs cahdis" tot de oefeningen behoorde, 
maar ook bij de Nederlandse Devoten9. Zijn contact met de Fraters te 
Deventer had dan nog niet plaatsgehad, óf was nog pas kortstondig ge
weest (nov. 1455)10. Wel is het vreemd, dat er niets te vinden is van de uit
voerige beschrijving van Lidwina's methodische meditatie, welke hij in 

1 Zie p. 206 reg 26 - p. 207 reg. 11. 
2 pouus (ms. 1647), fol. 103r: „conscripsit.. et Locos communes". 
3 Bv art 2, p. 172 reg. 3-5. 
4 Zie p. 216 reg 24 - p. 217 reg. 15. 
5 GLASSBERGER (ms. 1508, ed. 1887), 412: „Hortati sunt praedicatores et confessores, 

ut studeant frequentius invitare m suis sermonibus et exhortationibus populum ad 
passionis Christi recolenda et imitanda vestigia". Hetzelfde vanaf „studeant" (slechts 
„ammonitionibus" i.p ν. „exhortationibus") in de samenvatting der kapittel beslui ten: 
Namur, Musée Archéologique, ms. 166 (ca. 1540), fol. 183v. 

6 Ziep.219reg.22-p 220reg.6. 
7 Zie p. 221 reg. 19 - ρ 222 reg 6. 
8 Zie ρ 19. 
9 Dit was de „disciplina": strafen vernedering, maar ook boete en dan bv. op Goede 

Vrijdag, vrijdag vóór Pinksteren, vigilie van Kerstmis en vigilie van Maria-ten-hemel
opneming; dan werden allen gekastijd, ook de prior; vgl. ACQUOY I (1875), 172. De 
„disciplina" is strikt genomen alleen van de Windesheimers bekend. 

10 Vgl. p. 19-20. 

http://Ziep.219reg.22-p
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1456 in zijn Vita Lijdwine opnam1. Daardoor wint het vermoeden veld, dat 
althans art.7 dateert van vóór 1456, wellicht gedeeltelijk al van vóór 1451, 
toen Brugman immers begon, materiaal voor zijn Lidwina-biografie te 
verzamelen2. Art. 8, een uitwerking van art. 7, dateert in elk geval van 
na 14503. De proloog van art.7 kan dan natuurlijk gericht zijn tot de 
medebroeders te Sint Omaars en dateren van dejaren 1456-1458. 

g. In art.64 noemt Brugman zich „doc tor tuus" ; in dit artikel richt 
hij zich zeer uitdrukkelijk tot zijn confraters en herinnert hen aan de op
dracht van de Regel om naar de Saracenen te trekken ; hij spoort hen aan, 
goede zonen van Franciscus te zijn door hem te volgen, zoniet naar de 
Saracenen, dan door met hem in liefde te ontvlammen enz. Men krijgt hier 
heel sterk de indruk, dat er een oudere Minderbroeder spreekt tegen jon
geren, en zo doet dit artikel aan als een geschrift of college uit dejaren van 
zijn lectoraat te Sint Omaars 1456-1458. 

h. In art.4s klaagt Brugman over de lec tuur van de verhalen van 
Ro land en Olivier en hij vindt ze zinloos, wanneer „wij", d.i. de Obser
vanten, niet even dapper als genoemde helden ten strijde trekken, in plaats 
van minimalistisch onze plicht te doen. Hoewel deze verhalen ook elders 
in de Nederlanden op dat ogenblik vrij druk gelezen werden6, ook in krin
gen van geestelijken, is o.i. een localisatie van de voorliefde voor deze in 
oorsprong franse verhalen in Brabant, Vlaanderen en Artesië niet onredelijk. 
De klacht die Brugman erop laat volgen, lijkt zo sterk op soortgelijke uitla
tingen in het Speculum Imperfectionis'1, dat Mechelen en eventueel Sluis en 
Sint Omaars (waar Brugman tussen 1447 en 1458 vrijwel onafgebroken 
schijnt te hebben vertoefd) er het beste voor in aanmerking komen. 

i. A r t . 9 z i e t er „ la ter" uit dan art. 10, en wel omdat het laatste over 
de stof tot wenen begint te spreken, alsof er niet al een heel art. 9 aan gewijd 
was; bovendien bevat deze preek - want dat moet art.9 wel geweest zijn -
een eigenaardige toepassing van I Kon. 22 : 30 e, waarover Brugman ook 
een „laat" sermoen heeft gehouden, dat nog bewaard is in keuls dialect 
(vermoedelijk gehouden in dejaren 1464-14679). 

j . Zelfs de heterogene stukken van art. 1-8 en 10 moeten voor hun ver
zamel ing vrij veel tijd gevergd hebben. Wij zagen boven bij argu
ment c, dat Brugman een goede kloosterbibliotheek tot zijn beschikking 

1 Vita Lijdwine, pars I, cap. 4 (ed. DE MEIJER 1963, 26-30); het enige geval dat op Li-
dwina schijnt te slaan (aldus meende o.a. BRANDSMA in een art. Gelderlander 1939), nl. 
een exempel in art. 4, p. 198 reg. 7-21, ontbreekt in de Vita Lijdwine en de andere bio
grafieën. 

1 Ziep. 15. 
3 Zie p. 145. 
4 Ziep.213 reg.21. 
s Zie p. 199 reg. 14-16. 
' ZERBOLT VAN zuTPHEN Super modo vivendi..., (ed. HYMA 1926), 61 : „Et vere hodie 

sunt multi layci, qui continuo legunt in libris de Rolandino et de bello Troyano". 
7 Speculum Imperfectionis §2 en 3, resp. p. 119 reg. 15-16 en p. 120 reg. 10-14. 
" P. 241 reg. 16-18. 
» Ed. VAN ουκ (1948), 150-153; vgl. boven p.37. 
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moet hebben gehad, toen hij deze stukken noteerde. Zijn lectoraat te Sint 
Omaars - dat wellicht een sterk exegetisch karakter heeft gedragen - gaf 
hem tijd en gelegenheid voor dit verzamelen. Maar van een harmonisch 
samenvoegen is toen nog weinig gekomen; later heeft Brugman niet meer 
al dit materiaal geheel willen of kunnen herschrijven. Wel heeft hij nog zijn 
collectanea geordend, aaneengevoegd en vervolgd, maar de belangrijkste 
basis was al eerder gelegd: tijdens de zgn. tweede schrijfperiode1 te Sint 
Omaars, deels mogelijk zelfs nóg vroeger, te Mechelen tijdens de zgn. 
eerste schrijfperiode2. Bij zijn dood in 1473 is het materiaal in deze weinig 
gepolijste gedaante blijven liggen, vóór 1487 te Gaesdonk beland en kort 
na dat jaar met zorg en piëteit gecopieerd. 

De conclusie uit al deze argumenten moet noodgedwongen vaag blijven : 
er zijn vrij sterke aanwijzingen, dat het tractaat stamt uit de genoemde peri
oden (1450-)1456-1458 voor art. 1-8 en 10, en 1464-1470/1 voor art. 9, 
11-13. Met het oog op Brugman's geestelijke ontwikkeling tussen 1450 en 
1470 verdient de dateringskwestie zeker nadere studie3. 

5. Inhoud van het tractaat. 

De dertien artikelen bespreken achtereenvolgens de vijanden van Chris
tus' Kruis in het algemeen (art. 1) en in bijzonderheden (art. 2), de uitno
digingen uit de H. Schrift tot Lijdensmeditatie (art. 3) en de hinder die 
vrome mensen ondervinden van wereldse wijzen en schijnvrome geestelijken 
(art. 4), alsmede de onbekendheid met de vele vruchten van deze devotie 
die velen weerhoudt (art. 5). Na deze in hoofdzaak negatieve beschouwin
gen wordt er gewezen op het voorbeeld van veel vrome en heilige Christe
nen uit alle eeuwen (art. 6) en op tijd, plaats en manier waarop men het 
beste zich in het Heilig Lijden kan „oefenen" (art. 7-8). Het doel van dit 
laatste behoort te zijn het opwekken van medelijden (art. 9), waarin velen 
om tal van redenen niet bevredigend slagen (art. 10). Waarom Christus wel 
lijden móest, wordt op theologische wijze uiteengezet (art. 11). Tenslotte 
geeft Brugman een voorbeeld van meditatie in vijf punten (art. 12) en een 
in drie en dertig punten (art. 13), waarna een exempel, over de Kerk als 
schip met het Kruis als mast enz., het tractaat besluit. 

6. Structuur van het tractaat. 

Het meest in het oog lopende kenmerk van het tractaat is wel zijn onge
lijke vorm in verschillende opzichten: 

a. De ongelijke lengte der dertien artikelen : De vier korte beslaan in 
ms.G alle tussen de 5,4 en 6,5 pagina's (art. 1, 54,9,12); de acht lange daar-

1 Ziep. 21-22. 
1 Zie p. 12-15. 
3 Zo zou bv. datering van de autograaf der „octiformis regula" van DIONYSIUS CAR-

TustANUs (f 1471) in art. 9 (p. 242 reg. 6-21) een nadere terminus post quem kunnen leve
ren; wij konden echter in diens werk geen letterlijke „regel" ontdekken, de identificatie 
ter plaatse is derhalve voorlopig. 

4 Zonder het duidelijk later toegevoegde nederlandse gebedje aan het eind, zie p. 150 
noot 5. 
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entegen alle tussen 9,2 en 10,9 pagina's (art. 2, 3,4, 6,7, 8, 10,11) ; tenslotte 
staat art. 13 met 27,3 pagina's geheel op zichzelf. Nu eens geeft Brugman 
een uitvoerige beredenering of opsomming (art. 2!), dan weer stapt hij 
bewust vluchtig over zaken heen1. Daardoor lijkt het of hij gestreefd heeft 
naar een gelijke omvang der artikelen, en dan in twee kategorieën. Zijn het 
dus colleges of preken of toespraken geweest, alle gebonden aan een be
paalde tijdsduur2? Dit schijnt los te staan van de boven (nr.4) beredeneer
de twee (of drie) ontstaanstijden. 

b. De ongelijke aanspreekvorm: Art. 1 is uitsluitend betoog; art. 2, 
5, 7 (behalve de jongere proloog), 11 en 13 spreken de lezer aan met „tu"; 
art.3 en 13 werken veel met „anima mea" (enkele keer ook in art.9 en 12); 
„fratres" resp. „religiosi" en synoniemen vinden wij in art. 4 en 6, de pro
loog tot art. 7,8,9,10,12 en 13 ; „nos" in art. 8,9 en 10 ; tenslotte „carissimi" 
in art. 4, gehuwde leken in art. 8, alle volwassenen samen in art. 13 en een 
verder onbekende, vermoedelijk fictieve Simplicianus3 in art. 4. De grootste 
variatie binnen één artikel bieden art.4, 6, 8, 9, 10 en 13. Vergelijken wij 
deze lijst met de in dit opzicht gave Vita Lijdwine, Devote Oefeninge en brie
ven, dan valt het verschil onmiddellijk op. Ook het Speculum Imperfectionis 
ziet er wat dit betreft veel homogener uit. Brugman is kennelijk aan een 
„polijsten" van zijn tekst niet toegekomen, de perikopen zijn van verschil
lende oorsprong en simpelweg, met enkele woorden4 - soms zelfs zonder 
dat5 - aan elkaar gelijmd. Dat het tenslotte vooral voor confraters bedoeld 
was, wordt overigens uit bovenstaande lijst toch wel duidelijk en blijkt ook 
verder op vele plaatsen. 

c. De ongelijke stijl: Door al dit verzamelen en samenvoegen is de 
stijl nogal verschillend. Wij herkennen er de bitterheid van het Speculum 
Imperfectionis in art. 1 en 2 en 4 (vooral het einde) ; de nogal omstandige 
aanloop van art.66 doet denken aan de „Prologus" tot de Vita Lijdwine; 
art.7 heeft eerst de vorm van een „confiteor"7, later aangebracht vóór een 
redenerend betoog, totdat verderop plotseling de toon herinnert aan een 
preekafsi uiting8, misschien een opzettelijk in paulinische stijl geschreven 
doxologie', waarna het betoog weer redenerend voortgaat10. De typische 
betoogtoon is het sterkst in art. 11, behalve de vrij heftige proloog die weer 

1 Bv. art.3, p. 179 reg. 10-11; ook (zwakker) p. 180 reg.6-7; art.5, p.206 reg.2; 
art.6, p.212reg.7-8 „pro presenti"; art.lO, p.252reg.23-25. 

2 Artikel 9 is o.i. duidelijk een preek geweest. 
3 Waarschijnlijk een symbolische naam, gekozen om een tegenstelling te accentueren 

tot de veroordelenswaardige „subtiele" intellectuele wijsheid. 
4 Duidelijk bv. art. 2, p. 172 reg. 1-5. 
5 Het nederlandse gebedje in art. 5, p. 206 reg. 26-p. 207 reg. 11, is zonder meer toege

voegd aan een betoog dat vlak daarboven met de „fotura gaudiosa" van de Kruisboom 
heel logisch eindigde; in het gebedje is bovendien geen sprake van een „boom". 

6 Zie p. 207 reg. 14 - p. 209 reg. 16. 
1 Zie p. 216 reg. 24 - p. 217 reg. 15. 
8 Zie p. 220 reg. 33 - p. 221 reg. 3. 
» Bv. Gal. 1:5. 

10 Met een opvallende herhaling, bijna een doublet, op p.224 reg. 22-33; vgl. p. 225 
reg. 22-30. 
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op een latere toevoeging lijkt1, waarvan de gedachten in het artikel zelf 
niet allemaal duidelijk meer terugkomen. De vorm van een individueel 
meditatieboekje voor medebroeders heeft art. 12; en voor de liefhebbers 
meer verstandelijk uitgewerkt art. 13. De meest homogene stijl vertoont 
nog art. 9 : lange citaten, vele distincties en een gaaf eloquent slot, kortom 
een keurig preekje. Veel beter dan in de eerste twee artikelen beheerst 
Brugman zich hier bij zijn opsomming der gevallen waarover wij met de 
apostelen e.a. moeten wenen; wij weten immers hoezeer dit soort klachten 
een stokpaardje van Brugman was: overal bederf en zonde, overal vijand
schap tegen de gekruisigde Christus2. Eigenlijk hoort het begin van art. 10 
nog bij het betoog van art .9, resp. „herhaalt" het de gedachten ervan3 ; de 
rest van het artikel is weer een puntsgewijze opsomming van niet minder 
dan 30 obstakels in gecompendieerde vorm4 , bijzonder ongelijk van lengte 
en uitwerking5. De opsomming der 30 impedimenta lijkt zodoende wel 
een lessen- of preekschema, dat nooit geheel voltooid of uitgewerkt is, 
maar zó aan het tractaat toegevoegd. Wij weten dat Brugman niet terug
schrok voor zulke lijsten in zijn preken, maar ze dan gewoonlijk wat meer 
uitwerkte6. Het slot van de opsomming noemt hijzelf een toevoeging, het 
is duidelijk van later datum 7 . Tenslotte steekt het levendig beschreven, 
fantasierijke slotexempel sterk af tegen de opsomming der 33 meditatie-
punten van art. 13; feitelijk begint het al iets eerder met een „verbindende 
tekst"8 . Het beeld van de Kerk als schip is vaak gebruikt en Brugman heeft 
het ook in zijn sermoenen benut9 ; daarvandaan dat zijn beschrijving met
een een veel levendiger, onmiddellijk aansprekende indruk maakt dan de 
soms droge opsommingen daarvóór. Het vormt in ieder geval een fraai slot 
aan een nogal heterogeen tractaat. 

d. H e t o n l o g i s c h e in de v o l g o r d e d e r a r t i k e l e n : Hier en daar 
doet de volgorde storend of onlogisch aan. Speciaal art. 11 „Waarom 
Christus moest lijden" zou veel meer naar voren horen, omdat het op de 
huidige plaats de gedachtengang hinderlijk onderbreekt. Art .9 „Wij moe
ten met Christus mede-lijden" hoort direct daarachter en eigenlijk nog 
vóór art. 3. Het schijnt, dat Brugman de vier „ la te" artikelen op losse 
katerntjes heeft geschreven, met de bedoeling, ze bij de eindredactie tussen 
de oudere stukken te voegen. De copiïst heeft dan meer piëteitvol gehandeld 
tegenover de toevallige plaats die elk artikel in de stapel innam, dan tegen
over de logika die de auteur toch wel degelijk in zijn definitieve verhande-

1 Ziep.253 reg. 10-29. 
2 N1. in de eerdere artikelen 1, 2 en 4 (ook in de keuze der citaten) en in de berichten 

over zijn optreden te Groningen, in het Rijnland, te Deventer e.o.; zie p. 61. 
1 Zie, p.243 reg. 11 - p. 245 reg. 19. 
4 Men wordt er voortdurend in herinnerd aan DA VID AB AUGUSTA Profectus Religio-

sorum, vooral hb. II, maar nergens is de afhankelijkheid letterlijk. 
5 Vgl. uitgewerkte punten als nr. 6 en 7, p. 247 reg. 2-26, met korte notities als nr. 20, 

21en23opp.250-251. 
• Zie ed. GROOTENS (1948), inleiding passim. 
7 Zie p. 252 reg. 23 - p. 253 reg. 7. 
β Zie p. 297 reg. 7-14. 
9 O.a. Ps.-CHRYSosTOMus (minder uitgewerkt ook AMBROSIUS en AUGUSTINUS), zie 

p.297 noot 5 en p.298 noten 2 en 3. 
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ling zou hebben gelegd. Volgens deze hypothese zou het tractaat moeten 
verlopen als volgt: art. 1-2-11-9-3^1-5-6-7-8-10-12-13. In de uitgave 
hebben wij echter veiligheidshalve de volgorde van ms.G aangehouden. 

Het tractaat draagt dus wel heel sterk het karakter van een verzameling, 
maar het is méér dan een bundel excerpten : in hoofdzaak was de tekst tot 
en met het slotexempel klaar, maar er ontbrak nog de definitieve uniformi
teit aan, welke de consciëntieuze, haast scrupuleuze1 Windesheimse copiïst 
te Gaesdonk niet heeft willen of durven aanbrengen. Trouwens, afgezien 
van bovengenoemde oneffenheden loopt de gedachtengang toch in grote 
lijnen van negatief naar positief; uiteindelijk is het tractaat ook in deze 
vorm wel degelijk „valde incitativus ad exercitia passionis domini", al
thans voor Brugman's tijdgenoten2. Des te opmerkelijker is het, dat het zo 
weinig verbreid is (zie nr.9), terwijl toch op verschillende plaatsen duidelijk 
te zien is, dat Brugman zijn tractaat bedoeld heeft voor confraters3, die 
volgens hem meer en enthousiaster dan tot nog toe over 's Heren Lijden 
moesten preken. In de aanloop tot het slotexempel wil hij zeggen, dat ook 
alle andere soorten vrome mensen er hun voordeel mee zouden kunnen 
doen; hij doet dat door een sierlijke vergelijking met Noë's ark, d.i. Chris
tus' Kerk, waar ook niemand buitengesloten werd of wordt4. Zo heeft hij 
zijn „handleiding voor aanstaande predikanten" o.i. wel hoofdzakelijk te 
Sint Omaars circa 1456-1458 opgesteld, maar later (in het Rijnland? resp. 
te Nijmegen) door toevoegingen hier en daar en vooral aan het slot voor 
een wijder publiek willen bestemmen5. Het is echter anders gelopen. 

7. Situering in Brugman's ontwikkeling. 

Behalve datgene, dat wij in het hoofdstuk over Brugman's spiritualiteit 
hierover opmerken6, stippen wij hier aan, dat wij in dit tractaat, door de 
twee of drie etappes waarin het werk ontstaan moet zijn, beschikken over 
een aantal momentopnamen van Brugman, resp. circa 1450-1456-1458 en 
circa 1464-1470/1, die echter nogal in elkaar geschoven zijn. Ten aanzien 
van ideeën over de ideale methode van ascese zijn de opmerkingen vermel
denswaard, waarin hij steeds weer wijst op de verschillen tussen de mensen, 
die rigoureuze uniformiteit ongewenst maken. Tussen 1455 en 1470 heeft 
hij de Fraters leren kennen en waarderen, maar op hun nogal straf geregle
menteerde ascetische praktijken heeft hij naar het schijnt geen vat gehad. 
Waarschijnlijk was zijn waardering voor hun opvoederswerk zó groot, 
dat hij zich niet geroepen achtte, hen te bekritiseren in hun ascetische metho-

1 Vgl. p. 145 noot 4. 
2 Zo is bv. art. 12, p. 268 reg. 13 - p. 269 reg. 15 (alle redenen waarom Jesus pijn en smart 

had) sterk tijdgebonden - wij zouden dit niet „incitatief" vinden - en demonstreert ten 
overvloede, dat Brugman vooral een trouw zoon van zijn tijd was, die met een zeker 
vakmanschap dit onderwerp besprak. 

1 Bv. art.4, p.199 reg.9-20; art. 10, p.252 reg.8-14, 32; art. 13, p.297 reg.4-9. 
4 Zie p.297 reg.8-12. 
5 Anders wordt de aanspraak in art. 8: „si ligatus es uxori, et mundanis implicatus es 

negocijs" met wat volgt, p.232 reg. 2-18, volkomen zinloos. 
6 Ziep.98-103. 
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diek. Maar in zijn eigen Orde heeft hij wèl willen waarschuwen tegen rigoris
me. Hij doet dat met name in de zgn. „vroege" stukken, zo art. 7 ' , 82 en 
103. En daar is het in zoverre opvallend, omdat deze in tijd toch vrijwel 
samenvallen met het schrijven van de felle artikelen 1, 2 en 4 en van het 
even felle Speculum Imperfectionis. 

Hier is een Observant met een zeker gezag aan het woord tegenover mede
broeders, die hij ook durft te overreden met niet-franciscaanse argumenten 
resp. citaten. Opmerkelijk is daarbij, dat hij naast de Psalmcommentaar 
van HUGO DE s. CARO O.P. (art. 1), in art. 13 enerzijds de Vita Jesu Christi van 
LUDOLPHUS DE SAXONiA о. CARTH. maar spaarzaam benut 4 , echter wèl in
tensief en tegelijk virtuoos put uit de Legenda Aurea van JACOBUS А 
VORAGINE O.P. N u kwam Ordechauvinisme bij het aanboren van de bronnen 
voor het geestelijk leven gelukkig niet veel voor, maar de vurigheid en 
Franciscusverering der Observanten zou Brugman gemakkelijk daartoe 
hebben kunnen verleiden : stelde hij Lidwina niet voor als een ideale doch
ter van Franciscus 5? Het blijkt evenwel, dat hijzelf dit Ordechauvinisme 
meermalen fel afwijst6 en zelfde afwijzing in praktijk brengt, door bij zo
iets „typisch franciscaans" als de Lijdensdevotie evengoed te putten uit 
volgens hem gezagvolle werken van auteurs uit andere Orden. Zelfs de in 
zijn dagen nog lang niet algemeen geaccepteerde Windesheimers noemt hij 
waarderend door het opnemen van een exempel en zelfs een nogal schok
kend citaat uit JAN VAN SCHOONHOVEN, waaraan een heel hoofdstuk (art. 8) 
wordt gewijd7. Over de Fraters en hun Lijdensoefeningen echter laat hij 
zich nergens uitdrukkelijk uit, wat o.i. een argument is voor een relatief 
vroeg opstellen van de kern van het tractaat, d.w.z. nog vóór de intensieve 
kennismaking met de Fraters, dus nog vóór 1458/608. 

Het verdient anderzijds de aandacht, dat Brugman hier, evenals in zijn 
Speculum Imperfectionis, veel waarde toekent aan de spiritualiteit der 
Moderne Devotie, die volgens hem van grote betekenis kan zijn voor zijn 
confraters9. Geestelijke autarkie is blijkbaar nooit zijn ideaal geweest; wij 
weten uit het medegedeelde in de hoofdstukken over zijn levensloop10 en 

1 Zie p.218 reg. 1-4; p.220 reg. 11-14; p. 221 reg. 19. 
1 Zie p.228 reg. 13-30; p.233 reg. 14-15. 
3 Zie p. 248 reg. 17-29 ; p. 251 reg. 23-30. 
4 Bv. p. 283 reg. 17-18 voor het aantal wonden van Christus: LUDOLPHUS noemt er 

5490, maar Brugman, die toch wil imponeren door een hoog getal, houdt zich aan de 
veelgenoemde 5475, zie ook AXTERS III (1956), 286. Een andere afwijking van LUDOL
PHUS betreft Maria's plaats onder het Kruis: Noordzijde (Brugman, zie p.288 reg.25) 
of Westzijde (Ludolphus). Dit verwondert te meer, daar er eldeis, bv. art. 3, p. 189-190, 
sprake is van sterke benutting van LUDOLPHUS' werk. 

5 Zie p. 92-93. 
6 Art.4, p. 199 reg. 9-20; Epistola Maior § 5 (ed. MOLL (1854) I, 203). 
7 Art. 7, p. 226 reg. 21-30, zie over JAN VAN SCHOONHOVEN'S eigen geestelijke ontwikke

ling van meer speculatief naar meer praktisch: GOOSSENS (1952), 33-34. 
8 De kennismaking te Deventer in november 1455 was daarvoor wel wat kort geweest ; 

misschien is ook dat tijdstip te beschouwen als een terminus ante quem, waarna dan 
„correcties" zijn gevolgd, als de proloog en het nawoord van art. 7? 

9 Anders had hij daaraan niet een groot deel van art. 8 gewijd. 
10 Zie p. 19, 23 en 42. 
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zijn spiritualiteit1, dat hij met verloop vanjaren steeds meer tot de spiritua
liteit der Fraters is genaderd. Nu zijn in dit tractaat al sporen daarvan te 
zien, onder meer in het op diverse plaatsen vrij nadrukkelijke anti-intellec-
tualisme2, dat immers in de Imitatio3 en zeker bij de Fraters zozeer tot een 
levenshouding is geworden4. Verder ook enigszins in de methodiek der Lij
densoefeningen in art.85, maar dit kan in zoverre slechts schijn zijn, door
dat Brugman èn de Devoten beiden putten uit de rijke bron van HUBER-
TINUS DE CASALI'S Arbor. Zo systematisch als in de Devote Oefeninge6 is in 
dit tractaat echter noch de oefenmethodiek, noch de ontlening der gedach
ten aan de Arbor. 

Men weet, dat Brugman pas op latere leeftijd een ommekeer beleefde in 
zijn houding t.o.v. de Fraters. Interessant is, dat hij daarover zelf ook in dit 
tractaat getuigt in de proloog van art. 77 en het eind van art. 108, en wel in 
bewoordingen die suggereren, dat die ommekeer niet lang geleden had 
plaatsgehad. Deze passages zijn zó duidelijk later aan beide artikelen toe
gevoegd, dat men in de „vroegere" stukken gaat speuren naar laatdunken
de uitlatingen over de eenvoudige beoefenaars van de Lijdensdevotie -
echter te vergeefs. De zelfbeschuldiging van Brugman in genoemde arti
kelen moet dan ook wel betrekking hebben op een nóg vroegere tijd, nl. 
vóór 1450 en mogelijk zelfs op de tijd vóór zijn overgang tot de strikte Ob
servantie, d.w.z. ruim vóór 1447. De zelfbeschuldiging moet dan wel da
teren uit hetzij 1456-1458, hetzij dejaren na 1464, zijn zgn. derde schrijf-
periode, dus nadat het Generaal kapittel van Mechelen zijn aanbevelingen 
had gedaan9. Een keuze tussen de laatste twee is moeilijk, maar het tractaat 
is in elk geval ontstaan omtrent de „ommekeer". 

Volgens TERWELP was Brugman „weder philosophisch noch theologisch 
durchgebildet. Nirgends beruft er sich auf die Kölner und Pariser Gelehr
ten-Vertreter der damaligen Schulweisheit"10. Dit oordeel, dat al onjuist 
was ten aanzien van Brugman's waardering voor GERSON, zoals de ser
moenen aantonen11, moet nu nog meer herzien worden, want al betoont 
Brugman zich in dit tractaat meestal anti-intellectualistisch, hij gebruikt 
wel degelijk, niet slechts terloops en vaak virtuoos, de argumenten der 

1 Ziep . 89-95. 
2 O.a. art .3, p.185 reg .25-p . 186 reg. 10, 24-p. 187 reg.3; art.4, p. 190 reg. 14-21 

en ook verderop wel; art. 7, p. 223 reg. 33 - p. 224 reg. 14; art. 10, p. 247 reg. 3-13, 36-p. 
248 reg. 8 ; art. 11 eigenlijk passim, o.a. p. 253 reg. 10-29. 

3 Vanaf de eerste bladzijde passim. 
4 POST (19502), 138; men zal begrijpen, dat Brugman de inspiratie hiertoe wel recht

streeks van Franciscus en de Profectus (o.a. lib.Ill, cap.65, 3 en 66, l ,ed. Quaracchi 
(1899), 354-356) zal hebben opgedaan, niet via de Fraters. 

5 Zie p. 233 reg. 30 - p. 236 reg. 8. 
6 Zie de proloog (ed. MOLL (1854) Π, 288-293). 
7 Ziep.216reg.24-p.217 reg. 15. 
" Zie p. 252 reg. 23 - p. 253 reg. 7. 
9 Zie p. 147 en noot 5 aldaar. 

1 0 TERWELP I (1894), 166; daarentegen in Enciclopedia universal ilustrada IX (Barcelo
na circa 1925), 1056 s.v. Brugman: „Fué teólogo insigne . . . " . 

11 Brugman citeert of parafraseert GERSON in sermoenen : ed. VAN DUK (1948), 156-157 ; 
ed. GROOTENS (1948), 188, 203, 208, 210. 

http://Ziep.216reg.24-p.217
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grote scholastici : THOMAS AQUINAS1 en ALEXANDER HALENSIS, uiteraard 
vooral in het theologische artikel 112. 

Meer nog dan een ontwikkeling van de ene spiritualiteit naar de andere 
(de verschillen waren niet erg groot), spreekt uit het tractaat ook Brug-
man's voorliefde voor een uitgesproken nuchtere ascese naar de maat van 
ieders vermogen, die naar zijn mening niet aan de echte mystiek hoeft toe 
te komen om vruchtbaar te zijn3. Hij formuleert deze zelfbeperking vooral 
duidelijk in art. 8. Wellicht verklaart deze houding mede zijn sympathie 
voor de Windesheimers en meer nog de Fraters, en omgekeerd ook him 
enthousiasme over zijn preken en geschriften. Dit laatste is van belang, 
omdat wij zonder de Devoten van Brugman's geschriften vrijwel niets meer 
zouden bezitten! 

Een andere belangrijke eigenschap die Brugman hier, duidelijker dan 
elders, demonstreert, is zijn stelregel dat de ware Christen getoetst wordt 
aan zijn daden. Direct al in art. 2 merkt hij grimmig op, dat tal van Christe
nen zich ten onrechte met die erenaam sieren, omdat zij verzuimen de 
waarheid van die pretentie met daden aan te tonen, „want daden, niet alleen 
woorden, tonen de ware Christen"4. Onder „daden" blijkt dan hij verder 
in het tractaat vooral te verstaan: de devotie tot het Heilig Lijden5, zich 
uitend in eerlijk begonnen en dapper volgehouden oefeningen - maar óók 
in een betere levenswandel. In art. 5 komt hij daar met een eigenaardige 
redenering op terug: bij Jesus' uitnodiging „leert van mij, omdat ik zacht
moedig ben en nederig van harte" wijst hij op de woorden „van harte" en 
zegt: dit staat erbij, omdat ge met de dáád behoort te zijn als in Uw hart6. 
Deze eigenaardige exegese geeft vooral een kijk op Brugman's eigen geest. 
Allereerst nuchter en praktisch ingesteld, neemt hij geen genoegen met 
lippendienst, en theorie kan hij alleen waarderen, als zij rechtstreeks leidt 
tot de daad. 

Speculatieve theologie blijkt hem, bij dit onderwerp althans, niet erg ge
boeid te hebben. Daarentegen is een meer of minder anti-intellectualistische 
inslag op vele plaatsen in het tractaat te constateren7: natuurlijk komen 
ingebeelde verstandsmensen voor in de gelederen der vijanden van Christus' 
Kruis, die hij in 51 soorten in art.2 de revue laat passeren8; in art.3 uit hij 
welhaast leedvermaak over de aanstaande degradatie van verwaten God
geleerden9 (in dezelfde bewoordingen waarin hij in het Speculum Imper-
fectionis de te grote pretenties van de pas geprofesten hekelt10); in art.4 
ageert hij direct vanaf de eerste woorden tegen de minachting die de een
voudige vromen ondervinden van de „wijzen dezer wereld"11. Zo acht hij 

1 N1. art. 8, p. 232 reg. 19-20. 
2 Zie de aantekeningen aldaar. 
3 Zie bv. art.8, p.228 reg. 13-29, p.229 reg.4-13; art. 10, p.251 reg.21-22, 23-30. 
4 Агі.г.р. 171 reg. 23-24. 
5 Vgl. ook AXTERS ΠΙ (1956), 287. 
6 Zie p. 200 reg. 13-14. 
7 Zie p. 154 noot 2. 
9 Zie p. 173 reg. 7-11, 19-22. 
« Ziep. 186 reg. 2 4 - p . 187 reg. 3. 

1 0 Speculum Imperfectionis § 5, p. 122 reg. 7-8. 
1 1 Zie p. 190 reg. 14-21. 
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in art. 10 het verstandelijke denken meer dan één belangrijke hinderpaal 
op de weg naar vruchtbare Lijdensoefeningen1; en tenslotte is heel het 
elfde artikel één aanklacht tegen die wetenschapsmensen van zijn tijd die 
de oprechte Lijdensoefeningen verachtten. De verdorvenen en godslaste
raars hebben Jesus a.h.w. tot zijn Lijden gedwongen; Brugman past nu 
toe op sommige beoefenaars der wetenschap, wat oorspronkelijk zoals hij 
zelf zegt alleen tegen de Joden en hun schriftgeleerden bedoeld was2. Deze 
eigenzinnige interpretatie tekent zijn instelling tegenover de wetenschap. 
Anti-intellectualisme komt ook uit in zijn Deventer preek van 1458/603; 
de reactionnaire houding tegen de subtiliteiten van het verstand was trou
wens een vrij algemeen kenmerk, zowel bij de Moderne Devotie als bij 
diverse kloosterorden in de tweede helft van de 15e eeuw4. Brugman be
toont zich dus een normaal kind van zijn tijd en Orde. 

Zijn over het algemeen negatieve instelling tegenover de wereld en haar 
verdorvenheid verraadt hij in art. 10 met de uitvoerig uitgewerkte „stof tot 
wenen" en de vaststelling, dat „daarom heilige mannen altijd in rouw en 
smart verkeren"5; natuurlijk komt die instelling nergens zo scherp tot 
uiting als in de „zondarenkataloog" van art.26. Na zijn preekreizen zal 
Brugman toch wel wat milder over zijn toehoorders zijn gaan oordelen; 
wij vinden in de „late" artikelen 9, 11, 12 en 13 tenminste niet meer zulke 
driftige uitvallen aan het adres van alles en iedereen; alleen het intellect 
moet het dan ontgelden7. Zou dit verband houden met zijn wens in een 
laat sermoen „dat, mocht ie leven duysent jaer, ie soude alle iaer kijnscher 
ende dwaser worden"8? Langzamerhand schijnt hij zijn vertrouwen in de 
verstandelijke denkwereld verloren te hebben en zich te zijn gaan toeleggen 
op de affectieve devoties. Het is helaas niet uit te maken, of dit eigener be
weging gebeurd is, of onder invloed van zijn contacten met de Fraters, óf 
uit gehoorzaamheid aan het voorschrift van het Mechelse kapittel van 
1464'. Latere studie kan hier nog veel ophelderen. 

8. Betekenis van het tractaat. 

a. In de actieve zin van beïnvloeding van het geestelijk leven tijdens en 
na Brugman door het tractaat moet de betekenis ervan vrijwel nihil zijn 
geweest: van enige verbreiding is niet alleen niets bekend, maar zelfs de 
herinnering eraan is in de kringen van Brugman's Orde totaal verdwenen. 
Toen Dom Augustin Hofmann O.S.B., abt van Einsiedeln, in 1601 of kort 
daarvoor de codex met ms. G verwierf, heeft Gaesdonk kennelijk geen prijs 
gesteld op bewaren resp. nogmaals copiëren van het tractaat. Een bibho-
thecaris in de 17e eeuw heeft nog bij art.2 randnotities geplaatst met pro-

1 N1. impediment nr. 6 en 7, p. 247 reg. 3-26. 
2 Zie p.253 reg. 10-29. 
3 Ed. VAN DIJK (1948), 165 reg. 402^12. 
4 AXTERS III (1956), 26-27; KRUITWAGEN (1942), 258. 
5 Zie p. 245 reg. 4. 
6 Zie p. 172 reg. 6 - p. 177 reg. 30. 
7 Vooral art. 11 passim. 
" Ed. GROOTENS (1948), 16 reg. 340-341. 
9 Zie p. 147 noot 5. 
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test tegen de „affectus non debitus" van de veroordeling van mendicanten 
in de „zondarenkataloog" ; een latere lezer (ook een eenzaam bibliothe
caris?) uit dezelfde 17e eeuw was het met Brugman eens en heeft dit protest 
weer doorgehaald1. Dat is alles wat er in ms. G aan belangstelling of „beïn
vloeding" te vinden is. Toen het tractaat in 1899 werd herontdekt (eigenlijk 
pas in 1937/1939), was het natuurlijk te laat om nog enige invloed op het 
geestelijk leven te kunnen uitoefenen. Het is wel tragisch, dat dit tractaat, 
waar Brugman zoveel tijd en zorg aan heeft besteed en dat hij juist voor 
zijn medebroeders had bedoeld, in het geheel niet aan zijn doel heeft kun
nen beantwoorden. Misschien dat enkele oudere perikopen ervan als toe
spraak, brief, college of preek2 tevoren een bepaalde kring hadden be
reikt - wij denken aan de theologanten te Sint Omaars - maar dit is on
mogelijk meer na te gaan. Ook van enige invloed op het Windesheimse 
milieu van ms. G is niets te bespeuren, mede omdat Brugman's aanpak van 
de ook daar populaire Lijdensdevotie anders, personalistischer was dan 
te Gaesdonk, èn natuurlijk ook omdat het tractaat zich zo uitdrukkelijk 
richt tot Minderbroeders en niet tot Reguliere Kanunniken. Dit geldt dan 
wellicht nog sterker voor de Benedictijnen van Einsiedeln zoveel eeuwen 
later. Habent sua fata libelli! 

b. Een geheel andere zaak is de betekenis van het tractaat voor onze ken
nis van Brugman's eigen opvattingen en de eventuele evolutie daarvan. 
In het hoofdstuk over de spiritualiteit sommen wij enige belangrijke as
pecten aan zijn persoon op, welke in dit tractaat beter of duidelijker uit
komen dan elders resp. tot nog toe, of welke wij nu voor het eerst in zijn 
eigen woorden kunnen constateren3. Het werk blijkt een waardevolle aan
vullende bron van gegevens over zijn gedachtenwereld te zijn, die nadere 
bestudering, ook en juist door theologen, zeker verdient. Zo ziet art.3 
eruit als een exegese-college en art. 11 als een college dogmatiek plus exe
gese. Zelfs de preekstijl van Brugman leren wij er weer beter in kennen aan 
enkele stukjes van zijn eigen hand, bv. in a r t .^ , art. 55, het hele art.9, de 
proloog van art. 106, de epiloog van art. 17 en eigenlijk heel dat artikel. Met 
een vloed aan citaten zegt hij soms de wraak Gods aan aan de verharden : 
volgens de tijdgenoten heeft hij zó gepreekt voor het lakse of verstokte 
volk8. Ook zijn er weer bepaalde geliefde Bijbelwoorden en hun ongewone 
toepassing, alsmede veelgebruikte stijlfiguren9. Kortom het beeld dat wij 

1 Zie p. 172 reg. 21-23 en aantekening d aldaar. 
1 Misschien art. 1 (een preek?) en welhaast zeker art.9. 
3 Ziep.96-97. 
4 Zie p. 192 reg. 15 - p. 194 reg. 3. 
5 Zie p. 201 reg. 2 - p. 202 reg. 13. 
« Zie p. 243 reg. 11 - p. 245 reg. 19. 
7 Zie p. 168 reg. 6-20. 
8 Vooral te Groningen en in het Rijnland opgetekend: zie p. 16 noot 7; ook HEYME-

RICK; ziep.61. 
9 Bv. art. 2, p. 172-177 telkens de opeenstapeling van woorden, diehij ook met voor

liefde aanhaalt uit Paulus (p. 177 reg. 32 - p. 178 reg. 4); ook „non satis est eis . . . quin 
. . ." , bv. art.2, p.178 reg. 25-27; art. 11, p.253 reg.26-29; art.13, p.287 reg. 7-8: vgl. 
Devote Oefeninge, Eynde § 80 (ed. MOLL (1854) II, 357), ook Ontboezemingen over het 
H. Lijden, ms. Berlin, fol. 18v : „Ten was hem niet genoech dat se di gecruyst hadden...". 
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van Brugman hadden, wordt er rijker, genuanceerder èn authentieker door. 
In zoverre heeft het tractaat een historische, d.w.z. biografische betekenis 
en kan het naast de reeds bekende niet meer gemist worden op straffe van 
ernstige vertekening in onze voorstelling van zijn figuur. Wederom blijkt 
eruit, hoe hij op originele wijze oud materiaal verwerkt, waarvan hij soms 
wel (een enkele keer zelfs heel nauwkeurig1), soms niet2 de auteur aangeeft. 
De laatstgenoemde keuze ziet er in het tractaat vaak willekeurig uit en zal 
wel ingegeven zijn door de vermeldingen van titels enz. in de boeken die 
Brugman als bron heeft geraadpleegd3. Dat door dit citeren van citaten 
enz. de gaafheid der woorden van AUGUSTINUS e.a. sterk geleden heeft, be
hoeft geen betoog en is op menige bladzijde goed te zien. 

c. Tenslotte is het tractaat in wijdere zin van belang, omdat het diverse 
interessante détails over de toenmalige vroomheid bevat, sommige reeds 
bekend en hier nogmaals bevestigd, andere tot nu toe onbekend. Van de 
eerste noemen wij hier de methode, om met vele argumenten te pogen de 
affectieve vroomheid te bevorderen''. Al redenerend het gevoel willen doen 
ontvlammen, dat verraadt nu ook bij Brugman een sterk geloof in de macht 
van de wil over het gevoelsleven. Verder is er het opvallende feit, dat de 
Kruiswegoefening, later zozeer door de Minderbroeders gepropageerd5, 
in de jaren 1450-1470 nog geenszins populair was, laat staan de voor
naamste vorm van Lijdensdevotie. Brugman noemt de Kruisweg niet eens! 
Slechts art. 12 komt daar enigszins aan toe, maar de overeenkomst is zeer 
gering. Art. 13 komt kennelijk meer tegemoet aan de middeleeuwse be
hoefte: meer systematisch dan chronologisch (zoveel bloedstortingen, zo
veel Kruiswoorden, zoveel wonden enz.)*. Deze afwezigheid van de Kruis
wegoefening vóór 1470, door MEERTENS gesignaleerd7, wordt in het tractaat 
bevestigd door het getuigenis van een man die toch wel wist waarover hij 
sprak. Ook van de reeks van devotiehandelingen in a r t .7 8 was het meeste 
al bekend, maar een enkel treffend détail is nieuw : bij hun meditaties wier
pen de Friezen zich, naar het voorbeeld van Jesus in Gethsemane, plat ter 
aarde9 , een dramatisering die men veel zuidelijker zou hebben verwacht. 
Het is het enige specifiek nederlandse détail in deze reeks; merkwaardig 

1 Bv. art. 11, p.254 reg. 6-7, p. 259 reg. 2-4, p. 262 reg. 8; art.l, p. 166 reg. 31-32; 
art.6, p.208 reg. 14-15, p.210 reg.5-6. 

2 Bv. art.6, p.208 reg. 11-14 (uit GREGORIUS); art. 11 hier en daar oudere auteurs via 
BERNARDiNUS SENENSis Sermo LVI (Opera ed. Quaracchi, V (1956), 138 et al.). 

3 Bv. art. 11, p. 258 reg. 18-20 en p. 260 reg. 18-20 twee AUGUSTiNUS-citaten overge
nomen uit de Legenda Aurea, die evenmin het boek in kwestie noemt; ook art.8, p.228 
reg. 14-17 een AUousTiNUS-citaat overgenomen uit JAN VAN SCHOONHOVEN'S brief aan 
zijn neef Willem Vriman (zie noot 6 aldaar), waarin echter het tevoren aangehaalde 
exempel niet vóórkomt. Opmerkelijk is ook, dat hij de passus in art.3 (p. 189 reg. 23 -
p. 190 reg. 1) niet herkend heeft als afkomstig van BONAVENTURA, maar met LUDOLPHUS 
DE SAXONiA zonder aparte naam, resp, impliciet als van AMBROSIUS citeert: ziep. 190 
noot 1. 

4 Vooral art. 9, maar in opzet natuurlijk het hele tractaat. 
5 AXTERS Hl (1956), 285. 
* KNELLER (1908), 95. 
' MEERTENS II (1931), 98. 
β Zie p. 221 reg. 19 - p. 222 reg. 6. 

. » Ziep. 221 reg.22. 
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genoeg ontbreken de geselingen e.d.1 der Windesheimers Wel wordt er 
nog eens bevestigd, dat bepaalde gebeden of ontboezemingen, zoals 
in art .4 (de klachten van Christus over zijn vrienden2) en art. 5 (het 
gebedje „Ihesus godes zoon is een licht inder duysterheit"3) inderdaad po
pulair waren. De studie van de geschiedenis der vroomheid in de lage landen 
zal van dit tractaat kunnen profiteren4. 

9. Hoe kon dit tractaat in het vergeetboek raken? 

Wie de betekenis van het tractaat inziet, vraagt zich af, hoe het mogelijk is 
geweest dat het totaal vergeten is. Afgezien van de zorguldige copiëring 
circa 1490 is er immers de vermelding (met plaatsaanduiding!) in 
ROELANTS' Catalogus libromm manuscriptorum van 1487 en opnieuw in de 
Rookloosterkataloog van 1532/40. De eerste kataloog is door PAQUOT in 
1768, de tweede door VAN MIERLO in 1928 aandachtig bestudeerd, maar het 
tractaat is toch aan hun aandacht ontsnapt. Sterker nog, sedert 1899 was 
er de Catalogus codicum van Einsiedeln, maar de vele schrijvers over 
Brugman (met name SCHLAGER5 en NIELEN6) hebben het daarin niet opge
merkt. Pas MAXiMiLiANUS vestigde de aandacht erop; prompt daarop heeft 
BRANDSMA zich veel moeite gegeven, zijn studenten en het grote publiek 
ervoor te interesseren7. De Tweede Wereldoorlog heeft aan deze propa
ganda een eind gemaakt. Nadien hebben alleen VAN DIJK 8 en AXTERS9 het 
werk nog, min of meer terloops, genoemd. 

De hoofdoorzaak voor deze vreemde gang van zaken is wel gelegen in 
het spoorloos verdwijnen van de autograaf uit het Nijmeegse Observanten-
klooster na Brugman's dood. De chaotische omstandigheden van evacuatie 
en belegering alsmede de dood van de schrijver, waarna terugkeer van de 
Observanten naar een nieuw gebouw op de oude plaats, dit alles kan het 
zoekraken van een bundel papieren in 1473 verklaren. Iemand moet het 
tractaat hebben „uitgeleend" ; Gaesdonk bezat in de Vleeschhouwersstraat 
te Nijmegen, naast het Muntmeestershuis, een erf dat „in die Gaesdonck" 
werd genoemd en in 1461 voor het eerst is vermeld10; bovendien had de 
Nijmeegse familie Vaeck relaties met het klooster11. Maar van veel contact 

1 Zie over deze „disciplina": p. 147 noot 9. 
2 Zie p. 198 reg. 22 - p. 199 reg. 8 ; ook in een sermoen: ed. VAN DUK (1948), 143-144 

reg. 88-110. 
3 Zie p. 206 reg. 27-p . 207 reg. 9 en noot 12; merkwaardig genoeg ontbreekt het bij 

MEERTENS (1930-1934). 
* De opmerking bij AXTERS III (1956), 287 en noot 6 aldaar (de paginering is in werke

lijkheid: p. 131-264, zie boven p. 143), zal dan belangrijk kunnen worden uitgebreid 
en genuanceerd. 

5 SCHLAGER (1902,1904 en 1910). 
6 NIELEN (1900-1901); ook GOYENS (1909 en 1911). 
7 Zie p. 141 noot 3 en 4. 
8 VAN DIJK (1948), VIII en X. 
9 AXTERS III (1956), 287 en 291. 

10 VAN SCHEVICHAVEN (1896), 238. 
11 De achtste rector (1428-1429/30) heette Henricus Vaeck, geprofest in „Bethlehem" 

te Zwolle: ACQUOY III (1886), 46; er waren in de 15e en 16e eeuw verschillende personen 
van die naam te en bij Nijmegen woonachtig: VAN SCHEVICHAVEN (1896), 167, 219, 229, 
267, 298; volgens VON BRÜCKEN FOCK (1909), 47, 48 leefden er twee priesters Henricus 
Vaeck: één 1411-1414 te Parijs, één 1426pastoor te Afferden; vgl. echter p. 143, waar 
wij ons uitspreken voor een latere persoon (circa 1477). 
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tussen de Observanten en het afgelegen Windesheimse klooster bij Goch 
blijkt niets1. Tegen het einde der 16e eeuw ging het geheel verloren bij de 
verjaging der Observanten (1578-1585, definitiefin 15922) en intussen is 
ms.G met nog drie andere Gaesdonkse perkamenthandschriften wegge
geven of verkocht naar Zwitserland3. Daar kende men Brugman nog veel 
slechter dan hier, wat nog eens treffend wordt gedemonstreerd in de Cata
logus van 1899 : voor literatuur wordt er niet eens verwezen naar het werk 
v a n MOLL4. 

Het is dan ook wel duidelijk, dat tijdens Brugman's leven geen enkel 
exemplaar van dit werk is verspreid ; het is in 1473 onvoltooid blijven liggen5. 
De mededeling in de „Index rerum" van ms.G dat het tractaat is „editus a 
fratre iohanne brugman", is dan ook onjuist; de Windesheimse bibliothe
caris die dit aan de titel toevoegde, had beter kunnen spreken van „compac-
tus"6. Het enige exemplaar, waarschijnlijk eer een bundel katernen, is hetzij 
in 1473 door bovengenoemde omstandigheden, hetzij in 1487 bij de ver
huizing der Observanten naar binnen de stad7, in handen der Gaesdonkse 
Regulieren gekomen. Waren zij er niet zo piëteitvol mee omgegaan, dan 
hadden wij een belangrijk en belangwekkend product van Brugman's hand 
niet meer bezeten. Deze eerste publicatie ervan moge een eerherstel aan 
Brugman zijn, wiens geschriften in de loop der eeuwen vaak enigszins stief
moederlijk zijn behandeld8. 

10. Wijze van uitgeven. 

a. De tekst. De spell ing is slechts aan het moderne gebruik aangepast 
wat betreft de ν en u; bv. ms.G „vue" spellen wij „uve" 9. 

De i n t e r p u n c t i e in ms.G is uiterst sober; zij is zodanig aangevuld, 
dat de zin duidelijker wordt. In twijfelgevallen laten wij de interpunctie 

1 Het werkterrein der bedelorden lag immers in hoofdzaak in de steden : POST I (1957), 
214. 

1 KOLMAN (1952), 27, 95. 
3 Emsiedeln O.S.B., inv. nrs.170, 190, 220 ( = ms.G) en 279, alle op perkament, 15e 

eeuw, alle tussen 226 en 268 pp., alle in 1601 opnieuw ingebonden : MEIER (1899), 135-137, 
149-150, 177-179, 253-255. De Gaesdonkse bibliotheek schijnt niet opvallend rijk te 
zijn geweest· ACQUOY II (1876), 198-199 en III (1880), 42; men heeft er naar het schijnt 
tegen 1600 een partij boeken „opgeruimd", wat niet van bibliophilie getuigt. 

4 MEIER (1899), 178 noemt slechts FABRITIUS, Allgem. deutsche Biographie en Kirchen
lexikon. 

5 De definitieve vormgeving is pas na 1464 aangevangen, anders had Brugman het 
tractaat wel terstond na de aanbeveling van het Mechelse kapittel gepubliceerd en was 
het wel bekend gebleven. 

6 Wellicht is de toevoeging, evenals „per artículos distmctus", slechts overgenomen 
van het omslag van een ouder handschrift, waarvan ook ROELANTS in 1487 zijn titel heeft 
gecopieerd : dit kan moeilijk een kaft om het huidige ms. G zijn geweest, gezien de anders
luidende titel en de fouten daarin. 

, MOLL (1854) II, 234 
8 Vgl. de inleiding op de uitgave van het Speculum Imperfectionis; de Vita Lijdwine is 

pas laat (1498) en slordig gedrukt, de brieven en Devote Oefenmge zijn vergeten en de 
editie van MOLL (1854) is niet meer voldoende (vgl. VAN DIJK (1948), XI), de Ontboeze
mingen over het H.Lijden zijn zelfs nu nog geheel ongedrukt. 

» Zie p. 286 reg. 7, 8. 
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weg. Waar in ms. G reeksen door rode lijntjes in margine verbonden worden, 
hebben wij in de tekst meestal een cursieve nummering aangebracht1. 

De afkor t ingen zijn opgelost naar de normale Orthografie van het 
tractaat, bv. „prevaricaciones" i.p.v. „praevaricationes"2; desondanks is 
de spelling niet altijd consequent, omdat ms.G zelf bv. spelt „ammira-
bilis" naast „admirabilis"3, „Cristus" naast „Christus"4. Voor het be
grip van de tekst zijn deze inconsequenties van geen belang. 

Indel ing. Hier en daar is voor de overzichtelijkheid een nieuwe alinea 
gebruikt5. Van een gedetailleerde verdeling in paragrafen en nummeringen 
is afgezien, omdat ms. G zelf meestal deze nummering al geeft. 

Curs iver ingis toegepast bij de rubrieken der artikelen ; van cursivering 
der citaten is afgezien, omdat deze vaak niet letterlijk zijn en soms (met 
name de anonieme) niet geïdentificeerd resp. nauwkeurig in hun omvang 
bepaald konden worden6. 

Aper te fouten in ms.G zijn verbeterd, maar de lezing van het hand
schrift is dan steeds in het apparaat te vinden7; de zeldzame evident te 
schrappen letters of woorden staan tussen [ ]; kennelijk uitgevallen woor
den of letters tussen < > e. De citaten uit de Kerkvaders e.a. hebben wij 
evenwel niet geëmendeerd, omdat Brugman zelf soms ook weer citeerde 
uit citaten bij anderen. De varianten kunnen dan helpen bij het opsporen 
van ongenoemde bronnen9. 

Marg ina l i a en andere tekstaanvullingen van de copiïst zijn in de tekst 
opgenomen met verantwoording in het apparaat10; alle andere bijschriften 
(andere hand, letters of woorden aan boven- of benedenrand) worden ver
meld in het apparaat11. 

b. Het apparaat. 

De rubr iek t eks tno ten (lettertjes) verantwoordt de fouten, omissies, 
doorhalingen en marginalia van ms.G; tevens op p. 131-132 van het hand
schrift de enige bekende varianten van К = het kladblad voorin ms. G (zie 
nr. 2). In één geval (gemerkt met !12) verdient de variant o.i. de voorkeur. 

1 Bv.p. 170 reg. 21-23, 33. 
1 Zie p. 164 reg. 1. 
3 Zie p.270 reg. 1 resp. p. 194 reg.4; ook p.296 reg. 1 resp. p.295 reg.33! 
4 Ziep. 163 reg.3 resp.6; ook „Boecius" naast „Boetius": p.251 reg. 13 resp.32. 
» Bv.p. 254 reg. 6. 
6 In totaal konden wij 31 citaten met auteursnaam niet nauwkeurig identificeren, 

daarnaast 10 van „quidam" en 19 exempelen e.d. ; uiteraard zijn vele citaten zonder 
bronvermelding niet opgespoord. 

7 Bv. p. 164 reg. 1 „deum". 
8 Bv. p. 181 reg. 26 „memoriam", resp. p.244 reg. 25 „purgatorio". 
9 Zo bv. heeft de Legenda Aurea hem aan diverse bruikbare citaten geholpen, die wij 

echter in de uitgaven der Kerkvaders zelf niet konden vinden, bv. p.258 reg. 18-20 en 
25-26. 

10 Bv.p. 267 reg. 3-4. 
11 Bv. p. 172 noot d; p.203 noot <·. 
12 Ziep. 164 noot с. 

u 
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De rubr iek bibl iograf ische noten (nummertjes) bevat de identifi
catie der citaten, alsmede verdere bijzonderheden. Speciaal hieraan kan 
nog veel worden toegevoegd door vaktheologen en andere bestudeerders 
der middeleeuwse resp. franciscaanse vroomheid, aan wier op- en aanmer
kingen en aanvullingen deze editio princeps wordt aanbevolen. Meer nog 
dan bij onze uitgave van het Speculum Imperfectionis geldt hier het woord 
van SABATiER1 dat wij in de inleiding aldaar aanhalen2. Er is namelijk 
alle kans, dat een tweede handschrift van dit tractaat nooit zal opduiken; 
misschien wordt echter de ontdekking van meer handschriften door 
onze publicatie bevorderd of verhaast. 

1 Actus (1902), II: „il m'a semblé que l'impossibilité où on se trouve en ce moment 
de donner une édition définitive ne devait pas empêcher de donner un texte provisoire 
soigneusement établi, et qui pourra tout au moins servir de base à des recherches ulté
rieures". 

2 Zie p. 117. 
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< 131A > Incipit' devotus tractatus valde incitativm ad exerciciab passio-
nis domini per articulas distinctus. 

Primus articulus invehit contra inimicos crucis' Cristi1 in generali. 

„Quoniam obliti sunt verba legis inimici Dei" dicit psalmista: „tabes-
s cere me fecit zelus meus"2. Quis non liquefieret igitur tanquam cera a facie 

ignis3, attendendo dominum nostrum Ihesum Christum crucifixum, gen-
tibus videri stulticiam, iudeis scandalum estimari4; et nunc a christianis, 
christi virtutem ac sapientiamd5 professione suscipientibus, nedumfactis 
respui et dictis blasphemari, sed eciam rursum secundum apostolum 

io quantum in nonnullis cemitur crucifigi et ostentui haberi idest irrisui6? 
Timeo ne quandoque videns videat dominus et ad iracundiam concitetur: 
quoniam provocantes provocant cum filij sui et filie7. 
- Magnum seu grave est, quod gentiles ceci deum ignorantes crucifixerint 
ignotum sibic8; 

is - maius seu gravius videtur, quod iudei cordibus suis invidia aggravati9 

adversus christum deum conspiraverint; sed michi 
- maximum atque gravissimum apparet, ut nonnulli christiani, no-
<B>mine et voce fidem profitentes, factis autem negantes10, christum 
crucifixum apostatice spernant, irrideant quodammodo doctrinam eius et 

го vitam conculcent et imitatores eiusdemf persequantur8 et quasi membra 
vivida cum capite cui adherent extinguere perconentur*1. 

Huius enim mentis fuisse videtur hugo cardinalis exponens illud psalmi 
xxx':' „super omnes inimicos meos factus sum opprobrium < e t > i 

vicinis meis valde"1 1. Maiora inquitobprobriafaciunt michi vicini mei idest 
25 mali christianik perverse vivendo, quam omnes inimici mei, tam gentiles 

quam iudei12. Unde et quod sequitur: „et timor notis meis" sic déclarât 
dicens : Propter hoc factus sum timor notis meis, quia per malum exem-
plum domesticorum meorum timent illi venire ad fidem, qui aliquam no-
ticiam per famam habuerunt de me13. Unde apostolus in epistola ad roma-

a G aan bovenrand blz. in kleine letters door dezelfde hand op één regel : Tabescere me 
fecit zelus meus psalmus 118. 

ь G excercicia. 
с G crucis boven regel bijgeschreven, 
d vir/, ас sap.: К virtutem sapienciam ac virtutem. 
« ign. sibi (aldus ook K) in G verbeterd uit sibi ignotum. 
f eiusdem (aldus ook K) in G -dem boven regel bijgeschreven. 
в К persequentur (?). 
h К en G proconentur; vgl. p. 245 reg. 26. 
• К tricesimi. 
i K e n G om. <et>. 

k mali ehr. (aldus ook K) in G verbeterd uit christiani mali. 

Vgl. Phil. 3:18. (l Vgl. I Kor. 2:8. 
Ps. 119/8:139. » Vgl. Mt. 27:18. 
Vgl. Ps. 22/1:15. 1 0 Vgl. Tit. 1:16. 
Vgl. I Kor. 1:23. " Ps. 31/0:12. 
Vgl. I Kor. 1:24. 1 2 HUGO DE S. CARO Postillae in S. Scrip-
Vgl. Hebr. 6:6. turam, П, Basel 1502, fol. 72 v. 
Deut. 32:19. » Ibid., fol. 73 r. 
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nos ait: „Qui in lege gloriaris, per prevaricacionem legis deum" inhonoras. 
Nomen enim dei per vos blasphematur inter gentes"1. Attestatur augusti-
nus : Peius inquit vivunt mali scilicetb christiani in sacramentis meis, quam illi 
qui numquam accesserunt2. Ait et rursum hugo super versu qui sequitur 

s inpsalmo: „Qui videruntc me, forasfugeruntame"3,idestquiiamincipie-
bant credere, recesserunt a fide propter malum exemplum domesticonim 
me-<132 Л > о г и т . Et ideo „oblivioni datus sum tanquam mortuus a 
corde"4, quia iam de me non curant ñeque de fide mea5. Addit collector: 
Aut magis proprie dicit dominus de clericis scilicet non clericaliter viven-

10 tibus: „Qui me videbant" scilicet qui in sacra scnptura intelligebant me seu 
cognoscebant, „foras fugerunt a me" ob amorem mammone seu deside-
rium temporalium rerum. „Oblivioni datus sum tanquam mortuus a cor
de", quia licet verbis me laudentd, non tarnen diligunt corde et opere6. 
Adimpletur enim illud ysaie: „Populus hic labijs me honorât; cor autem 

is eorum longe est a me" 7. Et ut utar verbis senece : „Ingratus qui non reddit, 
scilicet beneficium pro beneficio; ingratus qui dissimulât; ingratissimus 
omnium qui obli tus est"8. Sic ad propositum dixerim ego: Ingratus est 
christianus omnis, qui christum de beneficio passionis non laudai ncque 
gracias agit eidem; sed ingratissimus omnium extat, qui ad instar porci 

20 tante cantatis prorsus oblitus est. Sed quid scriptum est in cantico moysi? 
„Incrassa-<.ö>tus est dilectus et recalcitravit: incrassatus, impinguatus, 
dilatatus. Dereliquit deum factorem" et vere gloriosum redemptorem, „et 
recessit a deo salutari suo"9. О benigne domine, quomodo non tabescere 
me faceret zelus meus, eo quod obliti sint verba scilicet et facta inimici tui 1 0 ; 

2s quoniam et per os psalmiste dixisti: „zelus domus tue comedit me et ob-
probria exprobrancium tibi ceciderunt super me"1 1? An non christifidelis 
sane mentis attendere potest, apud plerosque domum dei factam esse, in 
diesque fieri domum negociacionis12? An non multi, absit quod dixerim de 
singulis generum sed de generibus singulorum13 christianorum, an non 

a К en G domini, kennelijk foutieve oplossing van Jm gelezen als Ш. 
b scilicet (aldus ook K) in G boven regel bijgeschreven. 
« К ! videbant (vgl. reg. 10). 
d К en oorspr. ook G laudani. 

1 Rom. 2:23-24 (ook geciteerd bij HUGO). 
2 AUGUSTINUS Enarratio in Psalmum XXX, Sermo II, cap.6 (PL 36:242; CC 38:206). 
3 Ps. 31/0:12 (n.b. dus niet „versus qui sequitur"). 
4 Ps. 31/0:13. 
5 HUGO DE S. CARO, O.C., fo l .73 r . 
6 Een glosse van Brugman? Blijkens wat volgt èn het Speculum Imperfectionis § 6, 

p. 123-125, een zaak die hem zeer ergerde. 
7 Is. 29:13 (ook geciteerd bij HUGO). 
ê SÉNECA De beneficiis, ІіЬ.ІП, cap.l (ed. J.Lipsius & J. F. Gronovius, Amsterdam 

1659, 395). 
» Deut. 32:15. 

10 Vgl. Ps. 119/8:139. 
11 Ps. 69/8:10. 
u Vgl. Joh. 2:16. 
13 Een vaker gebruikte omkering, bv. THOMAS AQUINAS Summa Theobgica, I, qu. XIX, 

art.6 (ed. Leonina Г (1888), 241). 
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inquam que sua sunt querunt, non que ihesu cristi1? Ana factus est 
dominus crucifixus Ulis in parabolani, idest in derisum2; licet ore non 
dicant: ecce homo vorax et potator vini, publicanorum et peccatorum 
amicus3? Quippe si voce non dicant, moribus nichilominus ostendunt, 

5 manducantes cotidie pinguia splendide4 et bibentes <133 A> mulsum5 

et hoc multum cum furibusb usurarijs porcionem suam ponentes6 et non 
cum pauperibus christi benedicti. An non verificatur pluribus in locis id 
quod sequitur: „adversum me loquebantur qui sedebant in porta" quan
tum ad seculi sapientes, „et in me psallebant qui bibebant vinum"7 et hoc 

io quantum ad insipientes et stolidos? Dicit enim nycolaus de lyra, quod de 
crucifixione, tanquam de re insolita, notabiliter facte fuerunt cantilene 
derisorie in favorem sacerdotum, qui mortem domini procuraverant, que 
quidem cantilene decantabantur ab ebriosis in tabemis8. 

Revera nunc adimpletur illud prophete amos capitulo sexto dicentis: 
is „Ve vobis qui opulenti estis in syonc"9 &cetera. Et infra : „Qui dormitis in 

lectis eburneis et lascivitis in stratis vestris, qui comeditis agnum de grege 
et vitulum de medio armenti, qui canitis ad vocem psalterij, bibentes in 
phialis vinum et óptimo unguento delibuti et nichil compaciebantur super 
contricione ioseph" 10idest christi innocenter passi seu crucifixi, de cuius pa-

20 trimonio nonnulli eorum vivunt et cuius multimodod beneficio cuncti deli-
ciantur. Talibus eciam comminatur, tanquam notorijs si mul et occultis 
<B> christi hostibus ac membrorum eius voratoribus, ysaias capitulo 
quinto di cens : „Ve qui consurgitis mane ad ebrietatem sectandam et potan-
dum usque ad vesperam ut vino estuetis. Cythara et lyra et tympanum in 

25 convivijs vestris, et opus domini non respicitis, nec opera manuum eius 
consideratis" n . О vere admirabile opus redempcionis nostre. Sed quid se
quitur? „Propterea ductus est populus meus captivus, quia non habuitscien-
ciam, et nobiles eius interierunt fame et multitude eius siti exaruit. Propterea 
dilatavit infernus animam suam et aperuit os suum absque ullo termino, et 

so descendent fortes et sublimes eius gloriosique eius ad eum" 1 2 . Qui igitur 
potest capere' verba prophecie huius, capiat13. Mea non interest exponere 
pro presenti. Qui autem intelligunt spiritum ysaie, poterunt elucidare. 

О vere notabile beati iheronimif verbum quo ait: Nulla efficacior pestis 
ad nocendum quam famiüaris inimicus14. Quis nocencior in religione chri-

a An (aldus ook К): lees An noriì <· G multi modo. 
Ь G om. ei? « pot. cap.: in G verbeterd uit capere potest. 
' G in syon boven regel bijgeschreven, f G severini. 

1 Vgl. Phil. 2:21 ; zie ook p. 167 reg. 8-9. 
2 Vgl. Ps. 69/8:12. » Amos 6:1. 
3 Mt. 11:19. 10 Ibid.: 4-6. 
* Lk. 16:19. l l Is. 5:11-12. 
5 IIEsdr. 8:10. » Ibid.: 13-14. 
« Vgl. Ps. 50/49:18. " Vgl. Mt. 19:12. 
7 Ps. 69/8:13. M mjGODES.c\RoPostillaeinS.Scripturam, 
8 Deze tekst van NICOLAUS DE LYRA Π (1502), fol. 73r geeft ditzelfde notabile 

hebben wij niet gevonden; vgl. verbum van, naar hij zegt, HIERONYMUS; 
p. 171 reg.33-p. 172 reg. 1. de plaats hebben wij niet gevonden. 
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stiana, quam qui nomine christianismi gaudet et honoratur a christifideli-
bus, et nichilominus inter oves et agnos illius mactat et perdit ut lupus1, 
gannii et subsannat ut vulpes, sévit et rugit ut leo, insidiatur ut draco, in-
ficit ut basiliscus, pungit ut scorpio, et < 134 A > qui ad vocem sapienter in-

s cantatntis obturât aurem velut aspis2. Tales nempe nedum videntur abire 
„in consilium impiorum", non modo in via peccatorum stare, sed et velut 
magistri erroris „in cathedra pestilencie" ad seducendum plurimos conse
dere3. Talibus factus est ihesus christus dei et virginis unigenitus filius 
oblivioni datus, tanquam mortuus a corde et tanquam vas perditum, au-

10 diens vituperacionem multorum commorancium in circuitu4. О quanta 
mala patitur sponsa christi ecclesia a falsis fratribus illis utique intolera-
bilia valde. Dicit enim in persona tam sponsi quam sponse psalmista: 
„Quoniam si inimicus meus maledixisset" scilicet manifeste michi, „susti-
nuissem utique"5. Sed illud non possum sustinere quod amicus maledicat 

is michi. Unde micheea vij0: „Inimici hominis domestici eius"6. Sequitur: 
„Et si is qui oderai me, super me magna locutus fuisset" idest per superbiam 
michi insultasset comminando, „abscondissem me forsitan ab e o " 7 fugien-
do presenciam; sed ab hijs qui videntur amare et tarnen insidiantur michi, 
non possum me abscondere8. „Tu vero homo" scilicetb mecum vivens, 

20 „unanimis" per simulacionem, „dux meus" (Augustinus: Quia forte 
aliquando precessisti me et salubre aliquid monuisti9 me scilicet in mem-
bris <B> meis principatu vel prelatura vel autoritate aliqua), „Et notus 
meus" scilicet per fidem et professionem, „Qui simul" conversane „mecum 
dulces capiebas cibos" eucharistie et doctrine, „in domo dei" idest in 

25 ecclesia „ambulavimus cum consensu"10 scilicet corporalis conversacionis. 
Tu inquam talis persecutus es me verbis contenciosis et pravis moribus. 
Falsi enim fratres, dicit hugo, qui simulate vivunt, quanto familiariores 
sunt, tanto gravius electos premunt11. Quos tarnen exemple suo dominus 
sustinere docet, qui iudam suum commensalem et traditorem toleravit ac 

M dissimulavit12. 
Predicte sentencie alludunt melliflua verba beati bernardi super cantica 

sermone xxxiij0 sic dicentis: Ve generacioni huic a fermento phariseorum 

1 G mathei (contaminatie van michee vij° en mathei χ"?), 
b G scilicet boven regel bijgeschreven. 

1 Vgl. Joh. 10:12. 
2 Vgl. Ps. 91/0:13 en Ps. 58/7:5; zie ook p.263 reg. 11-13. 
3 Vgl. Ps. 1:1. 
4 Ps. 31/0:13-14. 
5 Ps. 55/4:13 ; vgl. ook DIONYSIUS CARTUSIANUS De Doctrina et Regula Vitae Christia-

nae. Introductie (Opera ed. Tornaci, XXXIX (1910), 497 w.), alwaar dezelfde - door 
Brugman geopperde? - gedachte. 

6 Mich. 7:6; vgl. Mt. 10:36. 
7 Ps. 55/4:13. 
8 Vanaf reg. 10 O quanta mala: HUGO DE S. CARO Postillae in S. Scripturam, II, Basel 

1502, fol. 139r; vrijwel letterlijk. 
9 AUGUSTCNUS Enarratio in Psalmum LIV, nr. 15 (PL 36:639; CC 39:668). 

1 0 Ps. 55/4:14-15. 
1 1 Deze tekst van HUGO (DE S. CARO1?) hebben wij niet gevonden. 
1 2 Vgl. Mt. 26:21-25. 
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quod est ypocrisis1, si tarnen ypocrisis dici debet que iam latere pre habun-
dancia non valet et pre impudencia non querit. Serpit hodie putrida tabes 
per omne corpus ecclesie et quo lacius eo desperacius, atquea periculosius 
quo interius. Nam si insurgeret apertus hereticus, mitteretur foras et ares-

5 ceret2. Si violentus inimicus, absconderet se forsitan ab eo3. Nunc vero 
quem eiciet aut a quo abscondet se? Omnes amici scilicet vocantur et tarnen 
inimici scilicet sunt ; < 135 A > omnes necessarij et tarnen omnes adversary ; 
omnes domestici et nulli pacifici; omnes proximi et omnes que sua sunt 
querunt4. Ministri christi sunt et serviunt antichristo. Honorati incedunt 

io sed de bonis domini scilicet crucifixi, qui crucifixo domino honorem non 
deferunt. Inde is quem cotidie vides meretricius nitor, hystrionicus habitus, 
regius apparatus. Inde aurum in frenis, in sellis, in calcaribus, et plus cal-
caria quam altaria fulgent. Inde mense splendide et cibis et ciphis. Inde 
comesaciones et ebrietates, inde cythara et tybia, inde redundancia torcu-

15 laria et promptuaria piena eructancia ex hoc inillud.indedoliapigmentaria, 
inde referta marsupia5. Et post pauca: Olim inquit predictum est et nunc 
tempus implecionis advenit. Ecce in pace amaritudo mea amarissima*. 
Amara prius in nece martyrum, amarior post in conflictu hereticorum, 
amarissima nunc in moribus domesticorum. Non fugare, non fugere eos 

20 potest, ita invaluerunt et multiplicati sunt super numerum7. Intestina et 
insanabilis est plaga ecclesie, et ideo in pace amaritudo eius amarissima. 
Sed in qua pace? Et pax est et non est pax8. Pax a paganis, pax ab hereticis; 
sed non prefecto a filijs'. Vox plan-<.ß> genti s ecclesie in tempore isto: 
Filios enutrivi et exaltavi ; ipsi autem spreverunt me10. Spreverunt et macu-

25 laverunt me a turpi questu, a turpi vita, a turpi commercio, a negocio deni-
que perambulante in tenebris. Superest ut iam de medio fiat demonium 
meridianum11, ad seducendos si qui residui in christo sunt12 adhuc perma
nentes in simplicitate sua13. Siquidem absorbuit fluvios sapientiumb et 
torrentes potentium0, et habet fiduciam quod iordanis influât in os eius14, 

30 idest humiles et simplices qui sunt in ecclesia. Ipse est enim antichristus qui 

» algue lees eoguel 
b G sapientum. 
e G potentum. 

1 Vgl. Mk. 8:15 en parallellen. 
2 Vgl. Joh. 15:6. 
3 Vgl. Ps. 55/4:13. 
4 Vanaf p. 166 reg. 32 deze gedachten ook in DIONYSIUS CARTUSIANUS De Doctrina et 

Regula; zie p. 166 noot 5. De laatste vijf woorden vgl. Phil. 2:21. 
5 BERNARDUS Sermo 33 super Cantica Canticorum, cap. 15 (PL 183:958-959); het be

gin ook aangehaald bij ниоо DE S. CARO Postillae, n.a.v. Ps. 55/4:13. 
β Is. 38:17. 
7 Ps. 40/39:6. 
8 Vgl. Jerem. 6:14 en Ezech. 13:10. 
• Deze zin ook in Brugman's Epistola Maior § 16 (ed. MOLL (1854) I, 213). 

1 0 Is. 1:2; vgl. ook Speculum Imperfectionis § 6, p. 124 reg. 14-15. 
11 Vgl. Ps. 91/0:6. 
1 2 Vgl. Speculum Imperfectionis § 12, p. 135 reg. 22. 
1 1 Job 2:9. 
" Vgl. Job 40:18. 
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non solum se diem sed et meridiem mencietur, et extolletur super* id quod 
dicitur aut quod colitur deus1 ; quem dominus ihesus interficiet spiritu oris 
sui et destruet illustracione adventus sui2, utpote verus et eternus meridies, 
sponsus et advocatus ecclesie, qui est super omnia deus benedictus in sécula, 

5 amen3. Нес ille. 
Patet igitur quod tales falsi christiani vel fratres4 inimici periculosissimi 

sunt ipsius christi et ecclesie et quodammodo amici et precursores anti
christ!, cum teste iohanne in epistola sua multi antichrist! sint5, qui proch-
dolor sicut et magister eorum post nequicias et inimicicias suas exercitatas6 

io in turbam christi <136 A> pauperculam finaliter peribunt. Quod 
autem ipsi penas eternas non évadent, claret ex verbis psalmiste superius 
commemoratis, ubi sequitur: „Veniat mors super illos, et descendant in 
infernum viventes" 7. Haut dubium veniet mors géhenne super illos, quando 
eos dampnacio etema operici et descendent in infernum. Quare hoc? Certe 

и quoniam nequicie in habitaculis eorum, idest in secreto cordis ipsorum, et 
similiter in medio eorum, hoc est in aperto8. Etenim dicit glosa: tam opere 
quam cogitacione nequicia pieni sunt9. Propter ergo huiusmodi christi 
ihesu legislatoris nostri verba et facta tam nequiter ab inimicis crucis nedum 
oblila sed et derisa et conculcata, dixerim in principio: tabescere me fecit 

го zelus meus1 0 Äcetera. 

Secundus articulus est de specificacione inimicorum christi et crucis seu 
passionis sue benedicte. 

Sed quia in genere tetigi de inimicis christi, iam specificando magis 
magisb absque confusione ullius procedamus. linde notandum est maxime, 

25 quod sanctus ille repletus spiritu sancto symeon ait ad mariam luce 2° 
dicens : „Ecce positus est hic in ruinam et in resurrectionem multorum in 
israel, et in signum cui contra-<5>dicetur. Et tuamipsius animam per-
transibit gladius: ut revelentur ex multis cordibus cogitaciones"11. Ecce 
habes implicite de hostibus christi mencionem. Positus est virginis filius 

30 „in ruinam" superborum demonum et hominum, quia deposuit potentes 
de sede et exaltavit humiles12, „et in resurrectionem multorum" scilicet 

» super lees supra. 
ь magis magis: lees magis magisquéì 

1 II Thess. 2:4. 
2 Ibid.:8. 
3 BERNARDUS Sermo 33 super Cantica Canticorum, cap. 16 geheel (PL 183:959), volgt 

bij HUGO DE s. CARO onmiddellijk op het citaat van hierboven p. 163 reg. 24-26. 
4 De veelbetekenende toevoeging vel fratres toont, dat dit tractaat inderdaad voor 

medebroeders is geschreven; zie Ini. p. 150, 152. 
5 I Joh. 2:18. 
« Vgl. I Makk. 7:26; 9:51. 
7 Ps. 55/4:16. 
» Ibid. 
» Vgl. PETRUS LOMBARDUS Comttientarius in Psalmum LIV, vs. 17 (PL 191:513), hier 

samengevat. 
10 Ps. 119/8:139. 
" Lk. 2:34-35. 
" Vgl. Lk. 1:52. 
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humilium, quiadicitpropheta: „populum humilem salvum facies et oculos 
superborum humiliabis"1. Rursum „positus est christus in signum cui" 
contradictum est et „contradicetur" : 
- Nonne positus est in signum humilitatis pendulus caput in cruce, cui 

s contradicunt superbi dicentes: „venite edificemus nobis turrim cuius" 
&cetera et „celebremus nomen nostrum"2 &cetera. 
- Nonne positus est in signum paupertatis nudatus veste, cui contradicunt 
avari seu cupidi dicentes: „domos nostras impleamus spolijs"3. Item: 
„opprimamus iustum"4 &ceteraa sapiencie ij0. 

io - Nonne positus estb in signum castitatis &cetera, cui contradicunt luxuri-
osi dicentes: „nullum sit pratum quod non pertranseat luxuria nostra"5. 
Item: „fruamur cupitis amplexibus"6 &cetera. 
- Nonne positus est in signum caritatis, cui contradicunt invidi dicentes : 
„venite cogitemus contra <137 A> iustum cogitaciones"7 &cetera. 

is - Nonne positus est hic in signum paciencie et mititatis, cui contradicunt 
viri sanguinum irosi dicentes: „venite insidiemur sanguini"8. Item: „con
tumelia et tormentis interrogemus eum, morte turpissima condempnemus 
eum"9. 
- Nonne positus est hic in signum sobrietatis et temperancie, cui contradi-

20 cunt gulosi, crapulosi, ebriosi, dicentes: „venite comedamus et bibamus, 
quia hec est pars nostra"10. Item: „venite fruamur bonis que sunt"11 

¿cetera, require ad propositum sapiencie 2°. 
- Nonne positus est in signum penitencie et penalitatis, cui contradicunt 
omnes accidiosi et impenitentes, dicentes cum divite: „anima mea habes 

25 bona plurima reposita in annos plurimos, requiesce, comede, bibe, epu-
lare"12,lucexij013. 

Proindecdicit: „Et tuamipsius animam pertransibit gladius"14.0 si gla-
dius doloris pertransivit animam virginis matris ex morte et passione filij, 
multo magis in animam virginis pertransivit doloris gladius ex injuria dei 

30 per crucifixores filio dei illata, necnon ex impietate et contradictione, quas 
previdit in hijs qui rursum crucifixuri erant filium in semetipsis et ostentui 
idest irrisui ¿abituri15, apud quos frustratur ef-<S>fectu suo passio et 
sanguis christi seu privatur. О quid diceret psalmista, si oculis carnis cer
nerei, que hodie adversus dominum et christum eius neri et dici concerni-

» G âicetera boven regel bijgeschreven. 
b G est boven regel bijgeschreven. 
c G begint hier ten onrechte geen nieuwe alinea. 

1 Ps. 18/7:28. 7 Vgl. Sap. 2:12. 
2 Vgl. Gen. 11:4. « Prov. 1:11. 
3 Prov. 1:13. » Sap. 2:19,20. 
4 Sap. 2:10. 10 Vgl. Sap. 2:9. 
5 Prov. 2:8. » Vgl. Sap. 2:6. 
« Prov. 7:18. " Lk. 12:19. 

11 Vanaf reg. 4 een soortgelijke reeks „tekens van tegenspraak", echter niet identiek, 
bij LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars I, cap. 12 (ed. RIGOLLOT (1878) 
1,121-122), die zegt de reeks te hebben ontleend aan CHRYSOSTOMUS. 

14 Lk. 2:35. 
" Vgl. Hebr. 6 : 6. 
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mus1? Utique diceret: „Precipita domine, divide linguas eorum, quoniam 
vidi iniquitatem et contradictionem in civitate"2 scilicet ecclesie christi-
anorum. Sed quid dicit ecclesiasticus capitulo xxxiij0: „Contra malum 
bonum est et contra mortem vita, sic contra virum iustum peccator, 

s et sic intuere in opera altissimi duo contra duo, unum contra unum"3. 
Eapropter apostolus paulus amicos christi et inimicos videtur tetigisse 
scribens ad philippenses capitulo iij0 dicens: „Ymitatores mei estote fratres 
et obsérvate eos qui ita ambulant, sicut habetis formam nostrani"". Et 
sequitur ibidem: „Multi enim ambulant quos sepe dicebam vobis, nunc 

io autem et flens dico, inimicos crucis christi, quorum finis interitus, quorum 
deus venter est, et gloria in confusione ipsorum qui terrena sapiunt"5. 
Vult dicere : Idem sapiamus in fide christi et regula vivendi Christiana, et 
diligenter inspicite eos qui ita ambulant, scilicet de bono in melius pro-
ficiendo, in cruce domini nostri ihesu christi gloriando6, sicut habetis 

is formam <138 A> nostram, idest ymaginem vite et doctrine nostre. 
Quare hoc? Certe quia multi ambulant scilicet stulti quorum infinitus est 
numerus7, quos sepe dicebam vobis dum essem apud vos, nunc autem, 
licet absens, tarnen flens dico, scilicet pro illorum perdicione necnon et 
simplicium subversione. Dico inquam illos esse inimicos crucis christi. 

20 Ponit nycolaus gorram in postilla sua quatuor genera inimicorum crucis 
dicens: Inimici vero crucis sunt: 1 qui virtutem crucis contempnunt; 2 qui 
ymitatores crucis christi persequuntur, dérident et aflligunt; 3 qui alios a 
crucis ymitacione retrahunt ; 4 qui cruci contraria faciunt8 et dogmatizant. 
„Quorum finis est interitus"9 idest dampnacio eterna, „quorum" quiaa 

25 deus ipsorum „venter est", quia ipsum tanquam deum colunt, immolantes 
ei hostias sicut cultores bel, de quo dicitur a rege ad danielem capitulo 
xiiij": „Nonne tibi videtur bel deus vivens"10 &cetera. Vel „quorum deus 
venter" est, quia in escis ventris quasi in deo spem salutis ponunt. „Et 
gloria in confusione ipsorum", gloriantes in circumcidendis pudendisb 

30 sicut iudei, vel in carnalibus observancijs, vel in rebus et bonis temporalibus 
aut huiusmodi. „Qui <B> terrena sapiunt" scilicet exquirentes sapien-
ciam de terrenis cum filijs agar11 baruch iij0. Nam distinguitur quadruplex 
sapiencia, scilicet: 1 celestis; 2 terrena; 3 animalis; 4 dyabolica. Unde dicit 
iacobus : Non est ista sapiencia desursum descendens ; sed terrena, animalis 

a quia lees -quél Beter kan het voorafgaande quorum vervallen, 
b G pudendis in margine met verwijzingsteken. 

1 Ps. 2:2. 
2 Ps. 55/4:10. 
3 Eccli. 33:14 (vuig. vs. 15) - 15. 
4 Phil. 3:17. 
5 Phil. 3:18-19. 
4 Vgl. Gal. 6:14. 
7 Eccle. 1:15. 
* NICOLAUS DE CORRAN Postilla super epístolas Pauli (ed. Joh. Koelhoff, Köln 1478, 

ongefolieerd), n.a.v. Phil. 3:18. 
' Vanaf hier tot reg. 31 telkens fragmenten uit Phil. 3:19. 

10 Dan. 14:6. 
11 Bar. 3:23. 
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et dyabolica1. Terrena sapiunt avari, carnalia seu animalia luxuriosi, sed 
dyabolica superbi. 

Ecce igitur malorum meritum et merces, vita et finis: 
- Vita et finis luxuriosi notatur in crucis inimicicia; 

5 - Vita et finis superbi notatur in confusionis gloria; 
- Vita et finis avari notatur in terrena sapiencia. Et ideo finis omnium 
trium dampnacio eterna. 

Item idem apostolus ad galathas ν", ubi describit fructus spiritus, discer
nendo eos ab operibus carnis manifeste malis, breviter concludit: „Qui 

io autem sunt christi, carnem suam crucifixerunt cum vicijs et concupiscen-
cijs"2. Quasi diceret: Qui christi ymitatores boni" sunt, carnem suam 
cruci penitencie affixerunt, non colendo ventrem aut carnem, sed maceran
do earn, et hoc cum vicijs scilicet exteriorum operum, et concupiscencijs 
scilicet desideriorum inter-</59^4>norum. Quocontra qui christi non 

is sunt, carnem suam et ventrem non crucifixerunt cum vicijs et concupis
cencijs3, sed se ut porci impinguaverunt sicut dives epulo, et cum hoc la-
zarum crucis ymitatorem excluserunt4. 

Sed dices: Quomodo, qui nomen pietatis Christiane sortimur et homagi-
um aut professionem christo fecimus, alius in baptismo, alius ultra illud 

го in religione aut dignitatibus ecclesie, dicemur esse inimici? Cui ego illud 
iacobi iiij0: Adulteri, nescitis quia amicicia huius mundi inimica est Deo? 
Quicumque igitur voluerit amicus esse huius seculi, inimicus constituitur 
dei5. Porro supervacue gloriantur de nomine pietatis, nisi veritatem osten-
dant in factis. Facta enim, non modo verba christianum ostendunt6. Nota 

25 legendam de sancto tyburcio et de antichristo ilio pessimo torquato qui se 
mentiebatur7 &cetera. Prochdolor adimpletur illud secunde ad thymo-
theum iij°, ubi paulus ait: „Hoc autem scito, quia in novissimis diebus in-
stabunt tempora periculosa, et erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, 
superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti, sine affec-

30 tione, sine pace, criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, 
proditores, pro-<Ä>tervi, tumidi, voluptatum amatores magis quam 
dei"8. Et sequitur: „Habentes quidem speciem pietatis" scilicet Christiane, 
„virtutem autem eius abnegantes"9. Huiuscemodi hominibus sceleratis 
tanquam inimicis crucis factus est ihesus christus in derisum et in canticum 

a ymil. boni in G verbeterd uit boni ymitatores. 

1 Jac. 3:15. 
2 Gai. 5:24. 
3 Vgl. ibid. 
4 Vgl. Lk. 16:19-21. 
s Jac. 4:4. 
• Mogelijk naar AUGUSTINUS, o.a. De doctrina Christiana, НЬ.Г , cap. 29, 62 (PL 

34:120; CC 32:166), via LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 34, 8 (ed. 
RIGOLLOT (1878) III, 223); vgl. Tit. 1:16. 

7 Vgl. Vita Tiburtii (feestdag 11 aug.), cap. 2, in : Acta Sanctorum Augusti II, Antwer
pen 1735, 623-624. 

8 II Tim. 3:1^1. Zie ook p. 157 noot 9. 
» Ibid.: 5. 



172 

tota die1. Si tamen libeat inquirere alvarum de complanctu ecclesie de 
singulis condicionibus et statibus et etatibus hominum, impios descriptos 
cum ignominijs suis adinvenies2. Sed et de presenti christi hostium aliquo-
ruma in palam deducamus, si tales reperiantur memoriamb dumtaxat in 

s communi. 
Salva reverencia quavis proborum virorum pariter et mulierum, nonne 

hos díceres seductores et subversores, insuper et scorpiones, de quibus dici-
tur: „subversores sunt tecum et cum scorpionibus habitas"3, 
- Si videres aliquem prelatura negligentem subditos et sine cantate exis-

10 tentem, pravis exemplis gregem occidentem &cetera; 
- Si videres aliquem predicancium absque zelo ad animas docentem falsi-
tatem, non veritatem, confingentem inanes fabulas, loquentem scurrilia, 
acceptorem esse personarum, palpantem vicia, vituperantem virtutes0; 
- <140 A> Si videres aliquem confessorum sine autoritate ecclesiastica 

is populum absolvere, symoniace ementem et vendentem, omni discrecione 
et sciencia necessaria carentem, indifferenter ab hoc et ab hac absolventem ; 
- Si videres aliquem ex mercennarijs solis marsupijs evacuandis invigilare, 
animas perdere, non deum sed precium querere ¿cetera; 
- Si videres monachum causidicum et curialem pro petulancia carnis et 

zo ingluvie de loco ad locum, per locum in loco discurrentem ; 
- Si videres quempiam ex mendicantibus religiosis destruere id quod per 
alios probos religiosos vita et doctrina pro gloria dei et salute animarum 
operatum est, solum vagari, tabernas querere, fabrilia tractare &ceterad4; 
- Si videres aliquem - quod absit- de questuarijs annunciantem mendacia, 

25 ludentem ad taxillos, bibulum fieri ne dixerim ebriosum, deum ac sanctos 
eius pro pecunia predicare et in contubernijs meretricumblasphemare5; 
- Si videres aliquem ex consiliarijs iniquum adulari dominis, plenum esse 
omni dolo et fallacia6, malorum incentorem fieri et subvertere nitentem 
vias domini rectas7; 

a aliquorum lees aliquosl 
b G om. faciendo of iets dergelijks? 
с G laat hier de laatste twee regels open, maar aan de onderrand is door dezelfde 

hand in klein „klad"-schrift toegevoegd : que si (?) et omnia rmmmonam iniquitatis; 
ondanks de duidelijke toespeling op Lk. 16:9 konden wij de afkorting si niet be
grijpelijk oplossen (simuli scilicet!). 

d Si vid. quempiam - tractare ¿¿cetera: deze perikoop in G diagonaal doorgestreept 
door een latere, waarschijnlijk 17e-eeuwse hand, die ook in margine heeft bijge
schreven : „Hic autor ex affectu non debito loquitur, omittitur lutius". Vervolgens 
heeft een nóg latere hand dit weer doorgehaald en in 17e-eeuws schrift bijgeschre
ven: „Ex affectu non debito correctum, ideo tutius legitur". 

1 Vgl. p. 165 reg. 10-13. 
2 ALVARUS PELAGius De Planctu Ecclesiae, lib.I, art. 49 „Qui sint infames et de multi-

plici eius specie", Ulm 1474 (ongepagineerd); er is echter geen letterlijke verwantschap 
met Brugman's nu volgende opsomming. 

3 Ezech. 2:6. 
4 Is deze perikoop een herinnering aan Brugman's Mechelse jaren, nl. aan de treurige 

ervaringen met zijn confrater Nikolaas Roelands? Vgl. p. 13. 
5 Vgl. Speculum Imperfectionis, § 2, p. 119 reg. 9-11. 
* EccU. 1:40; II Makk. 4:1 ; Act. 13:10. 
' Vgl. Act. 13:10. 
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- Si videres aliquem glosato-<5>rem scripturam veram et sanctam 
adulterantem1, vera falsis fermentantem, curiosis sancta simpuda obfus-
cantem, ad defensionem peccatorum scripturas allegantem, et sic de alijs; 
- Si videres iudicem iniquum et sedentem in cathedra pestilencie2 iusti-

s ficare impium, ut vulpem ad tribunal ascendere, ut aprum spumare in pau-
perem, ut leonem sevire, ut canem mori3; 
- Si videres phylosophum phylopompum4 fidem nostram temere morden-
tem, curiosis poetarum et dampnatorum paganorum dictis excessive inhe-
rentem5, studium, ut dumtaxat appareat, exquirentem, simplicitatem 

io sacre scripture deridentem, que sapiencia profundissima pienissima est et 
sciencia salutis, conculcantem6; 
- Si videres spiritualem aliquem aut ecclesiasticum officiarium aut eciam 
secularem lupinis morsibus insontem devorare, ad hoc officium pecuniam 
ad usuram dare, pauperem et viduam, senem et iustum excommunicare, 

is malum bonum dicere et econverso7 &cetera; 
- Si videres principem iniquum et impium receptorem munerum, vindica-
torem" rancorum, dissimulatorem culparum, acceptorem personarum 
&cetera ; 
- Si videres virum litteratum putan-<.M A>tem scire omnia, sciencia 

го sua abutentem, utpote si cerneres aliquem theologum cupidissimum, ca-
nonistam nummosissimum, legistam pomposissimum, artistam cavillosis-
simum seu garrulum; 
- Si videres aliquem intrusum tyrannum, ut iulianum apostatam, decium, 
neronem et maximianum, furentem ut leviathan super populum pauperem 

25 et humilem8; 
- Si videres indulgenciarum latorem quempiam, plebem simplicem delu
dere, utpote quia falsas pro veris annunciare!, veras emeret ut mercator 
aut venderei, aut indiscretas ultra terminum sibi prefixum populo intimaret 
et sic de alijs; 

» G vindicatutn. 

1 Vgl. II Kor. 2:17 en 4:2. 
1 Vgl. Ps. 1:1. 
3 De 4 laatste vergelijkingen heeft men wel toegepast op Bonifacius Ш (1294-1303). 
4 Dit woord, in tegenstelling tot BRANDSMA'S veronderstelling (art. Gelderlander 18 

maart 1939) géén vinding van Brugman zelf (Ducange i.V.), wordt vrij vaak door hem ge
bruikt: vijfmaal in de Vita Lijdwine (ed. DE MEIJER (1963), 120, 152 (2 x), 167 (2 x)) en 
éénmaal in de Epistola Maior § 6 (ed. MOLL (1854) 1,203). De gewone vorm was volgens 
Ducange philocompus. 

5 Vgl. Prologus van de Vita Lijdwine (ed. DE MEIIER (1963), 1). Volgens HEYMERICK 
(ed. OEDIGER (1939), 190-191) had Brugman geen oog voor de wijsheden der antieke 
schrijvers en gebruikte hij ze alleen voor christelijke bewijsvoering. Vgl. HUBERTINUS DE 
CASAU Arbor Vitae Crucifixae Jesu, lib.II, cap.2 (ed. Venetië (1485), fol.43r, col.B): 
„Heccine sic faciunt sic moderni predicantes, qui dimitientes sepe iesu verba & spiritus 
sancii & loquentes sepe mulierculis & secularibus propri is verbis apostolorum, glorian-
tur cum boatu oris Aristotelis pagani, Averoys saraceni & aliorum inimicantium christi". 

β Deze gedachte ook p. 249 reg. 7-16 en in de Proloog van de Devote Oefeninge (ed. 
MOLL (1854) II, 292-293), ontleend aan HUBERTCNUS. 

7 Vgl. Epistola Maior § 11 (ed. MOLL (1854) I, 210). 
β Vgl. Job 41:1-25. 
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- Si videres hominem fulminosum et effusum ardenter ad procurandum 
excommunicacionem adversus proximum, aut qui ecclesiasticam pertinaci 
et contumaci animo spernit iudicis sentenciam, aut qui simili animo com-
municat excommunicato, et maxime qui communicat in crimine cum 

s eodem; 
- Si videres scriptorem falsarum rubricarum aut adinventorem aut porti-
torem eorum" populum simplicem decipere, cum inscriptis indulgencijs 
et confictis gracijs et egritudinum curis et armaturis contra eventura peri-
cula anime et corporumb &cetera; 

10 - Si videres hominem aliquem supersticiose sanctum aliquem aut sanctam 
<B> venerari, contempto deo et mandatis eius, potacionibus insistere, 
contraria opera sanctorum operibus dietim et incessanter agere, peniten-
ciam contempnere, de passione christi non curare, sed solius aut sancti aut 
sánete illius vigilias et festa festivare Äcetera1; 

is - Si videres aliquem consuetudines et corruptelas divinis et ecclesiasticis 
tradicionibus preponere, legem dei conculcare, ut iumenta in stercoribus 
putrescere2, cornua sua ut boves erigere, fetorem guie ut porcos et canes 
sequi et ut ethyopemc nigredinem conversacionis ob adeptam corruptelam 
nolle mutare3; 

20 - Si videres novitatum et errorumd adinventorem in medio simplicium 
consistere, maxime hereses confingere, confictas defendere et docere, aut 
circa materiam trinitatis superbenedicte, aut purissime christi humanitatis, 
aut sacramentorum ecclesie, aut circa materiam viciorum et virtutum in 
vulgari aut latino docere vel defendere; 

2s - Si videres adulatorem linguosum potentibus adulan, divitum vicia pal
pare, que placencia sunt docere &cetera4; 
- Si videres derisorem virtuosos et virtutes deridere, devocionem spernere, 
ludendo comedere, <142 A> dissolucionem amare, cachinnis et trufis5 

in choro, in foro, in mensa et in alijs locis operam dare; 
so - Si videres defensatorem malorum detrahere bonis, laudare malos, tegere 

et protegeré scelerosos, glosare notoria mala, non nisi mala cogitare, loqui 
perversa, prava committere, exultare in malis6 et perseverare; 
- Si videres parcialitatum7 inventorem, incentorem, manutentorem, plu-
rium animas eterne dampnacioni tradere, famam denigrare, sanguinem 

ss fundere, bona proximi diripere &cetera; 

a eorum lees earuniì 
b corporum lees corporis1. 
c G letter -o- boven regel bijgeschreven. 
d G et errorum in margine met verwijzingsteken. 

1 Vrijwel letterlijk dezelfde klacht in de dialoog van ERASMUS Ichthyophagia. 
2 Joel 1:17. 
3 Vgl. Jerem. 13:23. 
4 Brugman heeft door zijn daden bewezen, afkerig te zijn van deze vleiers en goedpra

ters, vooral te Groningen in 1452; zie p. 16 noot 7. 
' Trufa = kletspraat, scherts (Ducange i.v.). 
6 Vgl. Eccli. 11:16. 
7 Parcialitates = partijstrijd; het meedoen hieraan maakte volgens Nikolaas van 

Cusa de mensen onwaardig om de Jubelaflaat te Mechelen te gaan verdienen (Haarlem 
en Leiden september 1451, zie JONGKEES (1942), 250 noot 2). 
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- Si videres susurronem cum lingua sua tercia1 cives concitare, civitates 
perdere, tunicam christi inconsutilem scindere2, pacem inter fratres vio
lare3, virum et uxorem ad divorcium provocare; 
- Si videres nobilistam superbum sed pauperem in sedibus prelature exal-

5 tari, in episcopatibus, in monasterijs et abbacijs et collegijs nequiter vivere, 
cenobia destruere, canibus et equis suis patrimonium crucifixi distribuere 
&cetera; 
- Si videres armigerum sanguinem innoxium fundere, ecclesias violare et 
incendere, virgines consécralas prostituere et cor-<5>rumpere, similiter 

io et non consecratas &cetera; 
- Si videres senem aut vetulum sensibus obstinatum, capite canum, mori-
bus puerilem, actionibus demoniacum, verbis scurrilem; 
- Si videres patremfamilias filios et familiam suam a Servitute et cultura dei 
retrahere, ad illicita et prava promovere, in pravis et corruptis moribus 

is manutenere, malos simpliciter et de facto nequicioso nullatenus compere, 
sicque suos quorum habet potestatem dyabolo immolare; 
- Si videres magistrum scolarium exemplis distortis discípulos scandalizare, 
stulta docere, utilia dissuadere, tantummodo lucrum querere in bursa, 
mores et vicia suorum palpare vel dissimulare nee corrigere4; 

го - Si videres aliquem potestatem spiritualem habentem indiscrete et inu-
liter absque necessitate cum aliquibus dispensare, relaxare disciplinam, 
destruere religionem, aperire portas inferi carnalibus, claudere spiritualibus 
aditum salutis5, falsa sumere pro veris6; 
- Si videres regulariter habituatum irregulariter vivere, velocem ad men-

25 sam, tardum ad missam, potentem ad potandum, egrum ad cantandum, 
pervigilem ad fabulas, soippnolentum ad vigilias, pronum ad loquendum, 
mutum <143 A> ad psallendum, promptum ad detractionem, pigrum 
ad oracionem7; 
- Si videres monialem aliquam meretriculam fieri, velum abscondere, 

30 ornatu secularium feminarum se depingere8, ad instrumenta musica tri
pudiare, osculis et impudicis tactibus libenter se exponere, amatorias 
litteras conscribere, ab alijs amatoribus scriptas recipere, propria possidere, 

1 Vgl. Eccli. 28: (Lxx:) 14,15 (vulg. : 16,19). 
2 Vgl. Joh. 19:23. 
3 Dit behoeft niet noodzakelijk op Minderbroeders te slaan. 
4 Is deze alinea een allusie op Brugman's eigen jeugd? Vgl. zijn uitlatingen in een ser

moen tegenover de Fraters en leerlingen te Deventer in 1458/60 (ed. VAN DIJK (1948), 165 
reg. 403-408) en in 1470 in zijn Epistola Mahr § 8 (ed. MOLL (1854) I, 295). 

5 Vgl. p. 191 reg.3. 
* Deze hele alinea lijkt een allusie op Speculum Imperfectionis § 9-10, p. 128-131. 
7 Vanaf reg. 24 lijkt dit wel een samenvatting van wat in het Speculum Imperfectionis 

in den brede wordt behandeld. 
• Aan deze ijdelheden heeft de armoede-voorvechter Brugman zich vaak geërgerd en in 

zijn sermoenen, vooral voor Tertiarissen, heeft hij meermalen daartegen gewaarschuwd, 
vgl. pouus (ms. 1647), fol. 102v: „si (ni. sórores Conventus S. Annae in Kempen) verti-
cem comptius obvelassent, cultui corporis curiosius indulgissent, aut alias fragilitate 
humana circa observantias claustrales defecissent, sollicite monitis imbuit pientissimis"; 
zie p. 37 noot 1 ; ook sermoenen (ed. VAN DIJK (1948), 7-10 passim, 126,154). 
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monilia et clenodia data tanquam ydola demonum adorare, filios et filias 
concipere, conceptos demonijs et non deo immolare1; 
- Si videres puellam petulantem lascivijs plenam ubique se ingerentem, 
osculis et tactibus gaudentem, domi consistere non valentem nec volentem", 

s parentes spernentem, spectaculis et choréis immoderate se exponentem, 
et iuvenculos visu, voce, tactu in baratrum allicientem, et dyabolo fideliter 
famulantem; 
- Si videres vetulam fetidam nunciam fieri demoniacam, viros ac mulieres 
copulare, virgines et viduas ac maritatas pro vino bibendo vendere, muñera 

io ab operarijs concupiscencie suscipere, stufas2 tenere, domum suam expo-
nere; 
- Si videres lenonem floridas virgines deflorare, decipere, vendere et lupa-
narijs exponere, de vilissimo spurcicie <B> precio vivere, vitam in ocio 
et peccatis ducere3; 

is - Si videres focariam ad mensam alicuius spiritualis aut prebendati con
sedere, tanquam uxorem legi[t]timam venerari, filios ac filias procurare, 
sicque dies bonos deliciososque accipere, patrimonium crucifixi dilapidare, 
de iudicio dei non curare; 
- Si videres ypocritam cuiuscumque sexus et status grossa et hyspida veste 

20 tegi, voce columbina uti, fetore corvino ac voluptate porcina secrete palliari, 
inter mundanos homines angelice аррагеге, in domo zathannice conver
sari, parva in alijs delinquentibus acriter corrigere, maxima in secreto com-
missa in seipso dissimulare, venenosum seductorem coram deo non eru-
bescere, iudicia dei non formidare4; 

25 - Si videres pauperem superbum christi nomine mendicantem, bestialiter 
viventem, superflua querentem, et elemosinis. prodigaliter abutentem, 
ebriosum &ceterab; 
- Si videres lusorem hystrionemque cum taxillis ludere, falsis aut aleis 
lucra cupide querere, nomen domini iurare et blasphemare, alios ad 

30 ludendum inducere &cetera5; 
- Si videres aliquem solempniter <144 A> periurium committentem, 
deum in testem sumere falsi, proximo suo sic dampna inferre, fidem christi 
polluere, aliorum animas perdere scandalose; 

& G пес volentem in margine met verwijzingsteken. 
Ь G etceteras. 

1 Een soortgelijke beschrijving van nonnen door de visverkoper in ERASMUS Ichthyo-
phagia. 

2 Badhuizen, bier- of wijnhuizen (Ducange i.v. stuba en stuffae). 
3 Brugman, uiteraard tegenstander van prostitutie, keert zich hier fel tegen soute

neurs; het is niet zeker, of het desbetreffende Kapittel 85 van het Bolswardse Stadsrecht 
van 1455 op zijn aanraden is opgenomen; zie p. 18. 

4 Brugman valt hier wel uit tegen de schijnvroomheid van groten en kleinen der aarde, 
maar was niet afkerig van hun hulp bij het doorvoeren der Observantie (vooral Amster
dam 1462, ziep. 31) of het verkrijgen van gunsten voor de burgerij (Nijmegen 1467/8, zie 
p.36). 

5 Vgl. de preken tegen het dobbelen te Geldern 1459 (zie p.25) en Kap. 87 van het 
Bolswardse Stadsrecht (VAN DEN HOMBERGH (1955), 72), dat waarschijnlijk mede op zijn 
instigatie is geredigeerd. 
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- Si videres detractorem proximi famam denigrare, invidiose de gloria 
proximi contristali, virtutes eius occultare, mendosa confingere Acetera1; 
- Si videres tabemarium diebus maxime festivis potatores allicere, pocu-
lum corrumpere, aleas et taxillos cum tabulis bibulis offere, cubicula et 

s loca domus sue libidinosis pro precio permitiere aut prestare2; 
- Si videres advocatum linguam suam prorsus venalem facientem, falsa et 
nepharia iustificantem, deum non timentem nee homines reverentem; 
- Si videres adulterum sacrilegum turpia machinantem, abhominabilia 
facientem, aut si videres fornicarium aut immundum que carnis sunt sapien-

10 tem3, querentem, perpetrantem absque timore; 
- Si videres falsarium monetarum, litterarum, ponderum, mensurarum, 
gemmarum, sigillorum, clavium aut liquorum; 
- Si videres usurarium aut feneratorem4 aut falsum negociatorem, nequam 
caristiam amantem, <B> querentem et facientem, victualia abscondere, 

is sanguinem et substanciam simplicium exhaurire, de substancia pauperum 
inique adeptaecclesias et altana et hospitaliaconstruere,sicqueinconspectu 
dei qui est pater pauperum5 filiólos victimare*; 
- Si videres mechanicum artificem mentiri nequiter, decipere fallaciter in 
materia, pondere, numero, mensura, in forma et huiusmodi ; 

20 - Si videres hominem de medicina se intromiscentem, regulas medicinalis 
artis ignorare, sicque in apothecis aut per se aut per alios bona inutiliter 
consumere, quid pro quo et quo pro quid simplicibus dare seu vendere, 
cimiteria cadaveribus infirmorum suorum replere et sic de alijs. Idem dico 
de vetulis; 

25 - Si videres rusticum quadratum, elatum deceptorie, bibulum et nequicio-
sum; 
- Si videres servum et ancillam infidelem, mendosum, furtivum, detrac
torem et huiusmodi ; 
nonne díceres omnes et singulos inimicos dei et christi eius, quamquam de 

so uno pane et uno calice bibant er participent sacramentaliter? Revera hij sunt 
de numero et sorte illorum, quos commemorai apostolus romanos primo : 
„traditosin reprobum sensum, ut faciant eaque < 145 A> nonconveniunt, 
repletos omni iniquitate, malicia, fornicacione, avaricia, nequicia, plenos 
invidia, homicidijs, contencione, dolo, malignitate, susurrones, detrac-

35 tores, deo odibiles, contumeliosos, superbes, ciatos, inventores malorum, 

' Vgl. met deze alinea Kapittel 96 van het Bolswardse Stadsrecht van 1455 „Vanden 
quaden woerden", vermoedelijk op Brugman's aanraden opgenomen (VAN DEN HOM-
BERGH (1955), 73). 

2 Dezelfde afkeer van drank- en speelzucht en ontwijding van zon- en feestdagen de
monstreert Brugman waarschijnlijk in Kap. 56 van het Bolswardse Stadsrecht van 1455 
(VAN DEN HOMBERGH (1955), 72), in de verordening te Geldern 1459 (zie p.25) en die te 
Culemborg 1461 (zie ρ .29). Merkwaardig genoeg komt de ontwijding van feestdagen 
niet voor in de ondeugdenreeks in zijn Groningse preken 1452, althans in de door EMMIUS 
opgetekende opsomming (ziep. 16 noot 7): hij zal dáár dus niet al zijn welsprekendheid 
voor dit punt hebben aangewend. 

3 Vgl. Rom. 8:5. 
4 Ontbreekt bij Ducange. 
» Vgl. Job 29:16. 
* Vgl. het latijnse sermoen te Deventer 1458/60 (ed. VAN DUK (1948), 165 reg. 394-402). 

12 
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parentibus non obedientes, insipientes, incompositos, sine affectione, 
absque federe, sine misericordia. Qui cum iusticiam dei cognovissent, non 
intellexerunt quoniam qui talia agunt, digni sunt morte, non solum qui 
faciunt ea: sed eciam qui consenciunt ГасіепиЬш^.Нуз tanquam duris-

з simis dei hostibus, instar israhelitis quondam ingratis, comminatum per os 
moysi deut<e>ronomij xxxij0, ubi predictum est: „Deum qui te genuit 
dereliquisti; et oblitus es domini creatoris tui" 2 . Circa finem: „Vivo ego 
in eternuma. Si acuero ut fulgur gladium meum; et arripuerit iudicium 
manus mea. Reddam ulcionem hostibus meis; et hijs qui oderunt me re-

lo tribuam. Inebriabo sagittas meas sanguine"3 Acetera. Item ad propositum 
de improperio talibus ingratis fiendo finaliter loquitur eciam proverbiorum 
primo sapiens dicens : „Vocavi et rennuistis ; extendi manum meam ; et non 
fuit qui aspiceret. Despexistis omne consilium meum; et <B> increpa
ciones meas neglexistisb,M. Et sequitur: „Ego quoque in interitu vestro 

is ridebo et subsannabo, cum vobis quod timebatis advenerit, cum irruerit 
repentina calamitas, et interitus quasi tempestas ingruerit, quando venerit 
super vos tribulacio et angustia. Tunc invocabunt me et non exaudiam, 
mane consurgent et non invenient me, eo quod exosam habuerint discipli
nan! et timorem domini non susceperint, nec acquieverint Consilio meo et 

20 detraxerint correctioni mee"5. 
Isti ergo qui beneficium passionis preciosissime, amorosissime atque 

acerbissime non recogitant nec honorant, sed pocius exprobrant redemp-
torem ad modum cuiusdam uxoris, pro qua maritus plurima pertulerat 
pacienter, et nichilominus uxor ipsa confusionem talem viro suo quoad 

25 viverci improperavit6, ita faciunt isti christi pestiferi hostos ; non sufficit eis 
quod passionem domini non recogitent ncque honorent passum, sed insuper 
crucifixo multipliciter improperant et blasphémant, iuxta illud ecclesias
tici xxix0: „Pascet et potabit ingratos et ad hecc amara audiet"7. „Quare 
ysaie lxvod eciam merito dicit dominus : „Expandi manus meas to- < 146 A > 

30 ta die ad populum incredulum, qui graditur in via non bona post cogi-
taciones suas, populus qui ad iracundiam provocai me"e. Concludat augus-
tinus: Magis derelinquunt qui christum iam regnantem in eel is, quam qui 
eum in terris crucifixerunt9. ítem glosa super illud ad hebreos: „rursum 
crucifigentes sibimet" &cetera: In se filium dei crucifigunt, qui graciam 

a G ineternum. c ad hec: G adhuc. 
Ь G negelexistis. d G /ν". 

1 Rom. 1:28-32. 
2 Deut. 32:15,18. 
3 Deut. 32:40-42. 
4 Prov. 1:24-25. 
5 Prov. 1:26-30. 
' Vgl. dit exempel met dat in een sermoen van Brugman (ed. VAN DIJK (1948), 9-11 

reg. 118-165); de herkomst van dit vrij vage verhaal konden wij niet achterhalen. 
7 Eccli. 29:25 (vuig.: 32). 
8 Is. 65:2-3. 
9 Deze tekst van AUGUSTINUS konden wij niet vinden; hij lijkt een contaminatie van 

twee citaten bij LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, resp. cap. 6, 2 (ed. 
RiooLLOT (1878) III, 38) en cap. 64,12 (ed. IV, 136). 
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eius vilipendentes in peccatis iacent1. Item bernardus: Nonne pro te satis 
sum vulneratus ; nonne satis afflictus? Noli me plus affligere. Me enim plus 
affligit compassio vulneris tui, quam passio lateris mei2. 

Tercias articulas est de invitacione amicorum christi ex scripturis. 

5 Diximus de inimicis crucis christi quemadmodum spiritus simplicitati 
suggessit; iam paulisper ad excitandum ánimos christi amicorum, torpore, 
ignorancia et negligencia deiectos, progrediamur. Invitamur frequenter 
oculos mentemque levare ad inspectionem passionis seu crucis christi: 1 
tum per figuras ; 2 tum per prophecias ; 3 tum per evangelistas ; 4 tum per 

io doctorum sentencias. Ex quibus aliqua dieta sumenda sunt; sed pauca pro 
presenti. 

In pr i -<S>mis habemus in genesi de abraham, quod dixerit angelis in 
specie virorum stantibus iuxta eum: „requiescite sub arbore"3 &cetera. 
Item laban frater rebecce loquens ad elyezer servum abrahe ait: „Ingre-

15 dere bencdicte domini. Cur foris stas?"4 In exodo capitulo xxv0: „Inspice 
et fac secundum exemplar quod tibi in monte monstratum est"5. Taceo de 
sanguine animalium in sacrificio &cetera6. Sed de ritu agni paschalis capi
tulo xiij0 dicitur a domino populo israel: „Narrabisque filio tuo in die ilio 
dicens : Hoc est quod fecit dominus michi quando egressus sum de egipto. 

20 Erit quasi signum memoriale in manu tua et quasi monimentum ante 
oculos tuos, et ut lex domini semper in ore tuo sit, in manu enim forti eduxit 
te dominus de egipto"7. Item capitulo xij0 dicitur inter cetera de sanguine 
agni paschalis: „Fasciculumque ysopi tingite sanguine et aspergite ex eo 
in superliminare et utrumque postem. Nullus vir egrediatur ostium domus 

25 sue usque mane. Transibit enim dominus percuciens egiptios. Cumque 
viderit sanguinem in superliminari et in utroque poste, transcendet ostium 
et non sinet percussorem ingredi domos" vestras et ledere. Custodi verbum 
istud legitimum tibi et filijs tuis usqueb in eternum"8. от-<147 Α>το 
numerorum xxi0 locutus est dominus ad moysen dicens: „Fac serpentem 

M eneum et pone eum pro signo; qui percussus aspexerit eum, vivet."9. „Нес 
autem omnia", ut dicit apostolus, „in figura contingebant illis"10. Quinymo, 
ut habetur in libro sapiencie, „qui enim conversus est" scilicet ex illis quos 

a G domus. 
b G usque boven regel bijgeschreven. 

1 PETRUS LOMBARDUS Collectanea in Epistolam D. Pauli ad Hebraeos, cap. 6, vs. 4-15 
(PL 192:443). 

2 Deze tekst van BERNARDUS konden wij niet vinden. 
3 Gen. 18:4. 
4 Gen. 24:31. 
5 Ex. 25:40. 
6 Vgl. o.a. Ex. 30:10. 
1 Ex. 13:8-9. 
8 Ex. 12:22-24. 
' Num.21:8; vgl. LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap.63, 26 (ed. 

RIGOLLOT (1878) IV, 111-112). 
10 I Kor. 10:11. 
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momorderant serpentes, „non per hoc quod videbat" scilicet in signo, 
„sanabatur : sed per te omnium salvatorem"1. Нес enim et alia continentur 
figuraliter applicabilia pro passionis dominice gloria, crucis memoria et 
passi christi extollencia sect anda2. 

s De prophecijs infinitis in locis invenimus, maxime in eximio p r o < p > h e -
tarum david psalmista in pluribus passibus, de quibus per modum invi-
tatoriorum sufflciantea que sequuntur. „Venite et videte opera domini, que 
posuit prodigia super terram, auferens bella usque ad finem terre"3. Item 
ibidem : „Vacate et videte quoniam ego sum deus, exaltabor in gentibus et 

io exaltabor in terra" 4. Item dicit propheta in persona redempti: „Venite et 
audite et narrabo vobis, omnes qui timetis deum, quanta fecit anime mee"5. 
Item : „Audi filia et vide et inclina aurem tuam et obliviscere populum tuum 
et domum patris tui, et concupiscet rex decorem tuum" 6 . „Audi" <B> igi-
tur „filia" anima scilicet sponsi christi tui verba in predicacione et presertim 

is in cruce, „et vide" vulnera „et inclina aurem tuam" ad imitandum et obe-
diendum, „et obliviscere populum tuum" scilicet consorcium mundano-
rum „et domum patris tui" scilicet dyaboli, ut dicit ambrosius7. „Et con
cupiscet rex" christus* „decorem tuum." Item alibi dicit: „Réspice in me 
et miserere mei, quia unicus et pauper sum ego"8, et sic in multis alijs passi-

20 bus. Salomon eciam proverbiorum ix0 capitulo dicit: „Sapiencia edificavit 
sibi domum" idest ecclesiam, „excidit columpnas septem" idest dona 
spiritus sancii vel septem sacramenta, „immolavit victimas suas", quia 
victimam victimarum omnium non in sanguine vitulorum aut hyrcorum, 
sed in proprio sanguine9, „miscuit vinum" dando sanguinem sub specie 

25 vini et aque, „et posuit mensam" idest altare vel crucem. „Misit ancillas 
suas" idest nuncios apostólicos, „ut vocarent ad arcem" idest ad fidem, 
„et ad menia civitatis" idest ad ea que sunt annexa articulis fidei. „Si quis 
est parvulus" idest humilis, „veniat ad me", glosa : quia talis est dispositus 
ad sapienciam divinam10, „et insipientibus locuta est" idest peccatoribus 

30 ρή-<148 A>mo ad conversionem in audicione verbi dei se humiliantibus, 
„Venite et comedite panem meum" idest corpus meum sub specie panis 
exhibitum, „et bibite vinum quod miscui vobis" idest sanguinem meum sub 
specie vini in quo admiscetur aque. In utraque enim specie communicabant 
sacerdotes antiquitus fidèles; sed propter perículum effusionis sanguinis 

a G christus in griekse letters xpc boven regel bijgeschreven. 

1 Sap. 16:7. 
1 Dezelfde gedachte bü JAN VAN SCHOONHOVEN Epistola I in Eemsteyn, geschreven 

circa 1383 (ed. BECKER (1884, II), 355-356). 
3 Ps. 46/5:9-10. 
4 Ibid.: 11. 
5 Ps. 66/5:16. 
« Ps. 45/4:11. 
7 Deze tekst van AMBROSIUS konden wij niet vinden; het meest is nog verwant De 

Abraham, lib.I, cap.2, nr.3^KPL 14:442-443; CSEL 32:503-504). 
• Ps. 25/4:16. 
» Vgl. Hebr. 9:12. 

10 Deze glossa noch bij PETRUS LOMBARDUS, noch bij WALAFRID STRABO. 
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iam non fit ita, sed datur sub specie pañis tantum1. „Relinquite infanciam" 
idest inutilia et vana, „et vivite" scilicet in gracia, „et ambulate vias pru
dencie" scilicet mandatorum et consiliorum2. Si igitur invitamur ad men-
sam domini, invitamur ad ea que in mensa nobis proponuntur et ad memo-

j riam passionis, quia dicit apostolus: „quocie[n]scumque manducabitis 
panem hunc et calicem [domini] bibetis, mortem domini"3 &cetera. Sic 
igitur „comedite amici et bibite et inebriamini"4, carissimi, canticorum v". 
ítem capitulo iij0 canticorum : „Egredimini filie syon et videte regem salo-
monem" scilicet christum, „in dyademate quo coronavit eum mater sua" 

io scilicet gloriosa virgo maria, „in die desponsacionis sue et in die leticie 
cordis eius"5. Hoc pertinet ad misterium incamacionis et nativitatis <B> 
christi ; sed a simili dicamus de misterio passionis : „Egredimini filie syon" 
scilicet anime devote, „et videte regem salomonem" scilicet christum paci-
ficum et mansuetum, „in dyademate" idest corona spinea, „quo coronavit 

is eum mater sua" scilicet crudelis synagoga, „in die" passionis „sue et in die" 
tristicie „cordis sui". ítem capitulo viij0: „Sub arbore malo suscitavi te, 
ibi corrupta est mater tua, ibi violata est genitrix tua"6. Ubi dicit quidam: 
Arbor malus aptissime lignum sánete crucis exprimit, in quo christus ipse 
pependit. Sub hac igitur suscitavit deus dilectam synagogam, revocando 

20 earn a perpetua morte per fidem sue passionis. Sub qua arbore corrupta ас 
violata est mater ас genitrix ipsius, maior ac senior eiusdem porcio plebis, 
illa nimirum, que principum suorum suasione seducta, barrabam elegit7, 
stulta temeritate conclamans : sanguis eius super nos et super filios nostros8. 
Et hij quidem sub cruce erant, non tarnen credendo, sed vindictam expos-

25 cendo, a cuius societate dominus credulam plebem secernens hortatur ut 
memoriam* sibi collate gracie scilicet ex passione, in corde et in <149 A> 
opere fixam teneat9. Unde sequitur: „Pone me ut signaculum super cor 
tuum, ut signaculum super brachium tuum" 1 0 . Quasi diceret: „Pone me b 

super cor tuum" per iugem cogitacionem, „super brachium" per operacio-
30 nem, ut et intus sit caritas de corde puro et consciencia bona et fide non 

ficta, et cordis devocio per opera exterius appareat ad gloriam dei11. Dicat 
nunc quandoque anima mea: „Sicut malus inter Ugna silvarum dilectus 

» G mememoriam. 
ь G me boven regel bijgeschreven. 

1 Deze gewoonte pas sedert de 12e/13e eeuw: Lexikon für Theologie und Kirche, VI 
(19612), s.v. Kelchkommunion. 

2 Prov. 9:1-6. 
J I Kor. 11:26. 
4 Cant. 5:1. 
5 Cant. 3:11. 
« Cant. 8:5. 
7 Mt. 27:21. 
' Ibid.: 25. 
• Vanaf reg. 17 Ubi dicit: de identiteit van deze quidam konden wij niet vaststellen; 

p. dr. Optatus OFMCap. vermoedt HUBEMINUS DE CASALI; plaats echter niet gevonden. 
10 Cant. 8:6. 
11 Vanaf reg. 28 Роле me: enigszins als BERNARDINUS SENENSIS De affectibus triplicis 

infiammati amoris Sermo IV (Opera ed. Quaracchi, III (1956), 61). 
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meus inter filios. Sub umbra illius quem desiderabam sedi; et fructus eius 
dulcis gutturi meo" 1 . Item: „Dixi, Ascendam in palmam; et apprehendam 
fructus eius"2. Glosa: Palme nomine victoriosissima arbor christifere 
crucis designatur3. Нес est una arbor" nobilis, nulla silva talem proferì, 

5 fronde, flore, germine4. Arbor enim bona dat: 7 frondibus umbraculum; 
2 floribus ornamentum; 3 fructibus alimentum. Itaque: a. folia sunt verba 
que protulit christus in cruce5; b. flores sunt gutte sanguinis vulnerum pro 
nobis effusi ; с. fructus pendens in cruce dominus, a. folia sunt umbraculum 
contra estum viciorum; b. sanguis prestai ornamentum spiritualium bono-

lo rum; <B> с fructus reficit ut edulium viscera parvulorum6. Nec mirum 
si palme crucem christi assimilaverim propter fructus suavitatem &cetera, 
quinymo assimilatur secundum nycolaum gorram: 7 Ugno paradisi7 prop
ter reparacionem vite, genesis ij0 ; 2 arche noe 8 propter salvacionem mun
di, genesis vj0; Item 3 scale iacob9 propter mentis contemplacionem, ge

ts nesis xxviij0; 4 Virge moysi10 propter miraculorum operacionem, exodi 
iiij0; J Ligno dulcoranti aquas11, exodi xv0; 6 Palo serpentem eneum ge
stanti12, iohannis iij0; 7 Clavi domus david13 propter celi apercionem, 
ysaie xxij0; 8 Sceptro aureo assueri14 propter clemencie ostensionem, 
bester viij0; 9 Vehículo salomonis15 propter credencium ad superna evecti-

20 onem, canticorum iijob; 70 Arcui yridis16, et sic de alijs17. Item ecclesiasti-
cus capitulo xliij0 dicit : „Vide arcum et benedic qui fecit ilium : val despecio-
sus est in splendore"18. Crux enim christi est signum federis pulcherrimum. 
Unde genesis ix0 dicitur: „Arcum meum ponam in nubibus; et erit signum 
federis inter me et terram"19. Ysaias capitulo ν0, ubic loquens de vinca syna-

25 go ge et allegorice de ecclesia, an-< 750 ^>tropologiced de animabus in-

a una arbor lees arbor una! 
b G iiij0. 
с G ubi in margine met verwijzingsteken. 
Ί antropologice lees tropologicel 

1 Cant. 2:3. 
I Cant. 7:9. 
3 Deze glossa noch bij PETRUS LOMBARDUS, noch bij WALAFRID STRABO. 
4 VENANTIUS FORTUNATUS hymne Pange lingua, keervers; vgl. ook p.203 reg.25-26. 
5 Vgl. p. 205 reg. 1-12. 
" De bron van dit rijmende drietal hebben wij niet gevonden. 
7 Gen. 2:9 en 17. 
β Gen. 6:12 w . 
» Gen. 28:12-15. 

1 0 Ex. 4:3^». 
ii Ex. 15:25. 
I I Joh. 3:14,'naar Num. 21:8-9. 
1 3 Is. 22:22. 
1 4 Esther 8:4. 
1 5 Cant. 3:7 w . 
1 6 Gen. 9:12-16. 
1 7 NICOLAUS DE GORRAN Postilla super epístolas Pauli (ed. Koelhoff, Keulen 1478, on-

gefolieerd), n.a.v. I Kor. 1:17 (Brugman's nr.3 en 10 ontbreken); vgl. ook Devote Oefe-
ninge, Eynde § 138 (ed. MOLL (1854) II, 383). 

18 Eccli. 43:11 (vulg.: 12). 
" Gen. 9:13. 
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gratis1, inter cetera dicit, quasi iudicium expetens: „nunc autem, habita-
tores iherusalem et viri iuda, iudicate inter me et inter vineam meam. Quid 
est quod ultra debui faceré vince mee et non feci? An quod expectavi ut 
faceret uvas; fecit autem labruscas?"2 Item simile dicitur iheremie ij0: 

s „Ego autem te piantavi vineam electam, omne semen verum. Quomodo 
ergo conversa es michi in pravum, vinca aliena?"3 Item illud mychee vi": 
„Popule meus, quid feci tibi, aut quid molestus fui tibi? responde michi. 
Quia eduxi te de terra egipti; de domo servitutis liberavi te"'1. О que et 
qualia poterit improperare malivolis eciam tepidis christianis, pro quibus 

io tanta et talia sustinuit, quibus tanta largitus est, et tarnen per omnia in-
gratis. Item audite christum tanquam eum qui prandium suum paravit 
&cetera5 invitantem letanter, ysaie lv0: „Omnes sicientes venite ad aquas" 
scilicet vite, gracie et glorie, „et qui non habetis argentum, properate, emite 
et comedite. Venite, emite absque argento et absque ulla commutacione 

и vinum et lac. Quare appenditis argentum non in panibus ; et laborem ves-
trum non in sa- < В> turitate? Audite audientes me et comedite bonum, et de-
lectabitur in crassitudine anima vestra. Inclinate aurem vestram et venite ad 
me et audite ; et vivet anima vestra, et feriam vobiscum pactum sempiternum, 
misericordias david fidèles3"б. Exponant illi qui senciunt quam suavis sit 

20 dominus. De quibus dicitur : „Gustate et videte quamb suavis est dominus"7 

&cetera. Sed audite queso dominum conquerentem, iheremie ij0: „Duo 
enim mala fecit populus meus: me dereliquerunt fontem aque vive; et fo-
derunt sibi cisternas dissipatas" scilicet receptacula diviciarum, honorum 
et deliciarum in cordibus suis, „que continere non valent aquas"8 &cetera. 

25 Concordat eciam verbo prophete ysaie verbum christi iohannis vij0 de
scriptum, ubi habetur quod „in novissimo die magno festivitatis stabat 
ihesus et clamabat dicens : Si quis sitit, veniat ad me et bibat"9 &cetera. 
Sed sicut sunt qui vocantur ad nupcias et contempnunt venire10, ut docet 
evangelium mathei xxij0, sic sunt nonnulli qui, quamvis vocati venerint ad 

so fidem christi tanquam ad nupcias, tarnen non habent vestem nupcialem11. 
Nondum induerunt novum hominem christum12, qui secundum deum crea-

» Gfidelis. 
b quam lees quonianfí 
1 Men kan ook „tropologice" lezen, beide zijn hier toevallig zinvol; zie over de vier 

betekenissen der H.Schrift (historia, allegoria, tropologia, anagoge): DE LUBAC I«, I, 
(1959), 110-118. 

2 Is. 5:3^1. 
3 Jerera. 2:21. 
4 Mich. 6:3^1. 
5 Vgl. Mt. 22:4 en par. 
• Is. 55:1-3; vgl. ook Brugman's Devote Oefeninge, Kijnsheit § 24 (ed. MOLL (1854) 

II, 304), schijnbaar niet ontleend aan HUBERTINUS DE CASALI Arbor, lib. I, cap. 11, temid
den van allerlei wèl daaraan ontleende gedachten. 

7 Ps. 34/3:9. 
8 Jerem. 2:12-13; vgl. de eigenaardige toepassing in Speculum Imperfectionis § 14, 

p. 137 reg. 25-26. 
» Joh. 7:37. 

10 Vgl. Mt. 22:3-6. 
11 Vgl. ibid.: И. 
12 Vgl. Rom. 13:14. 
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tus est in iusticia et sanctitate veri- < 151 / ^ t a t i s 1 ; quare eciam mitten-
tur in tenebras exteriores, ubi erit fietus et stridor dencium, ut eciam mathei 
xxij0 dicitur2. „Sic ergo vie syon lugent, eo quod non sunt qui veniant ad 
solempnitatem" habetur in trenis3. Iheremias rursum trenorum primo ait: 

s „O vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte, si est dolor sicut 
dolor meus"4. Vere nequáquam. Item infra: „Recordare paupertatis mee 
et transgressionis et absinthij et fellis"5. Quasi diceret: Reduc ad cor exem-
plum paupertatis mee altissime, humilitatis mee profundissime, etpenalitatis 
mee amarissime6. Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum feci 

io vobis et pro vobis, ita corde, ore et opere et vos faciatis7. Dicat obsecro 
anima mea domino suo id quod sequitur: „Memoria memor ero et tabescet 
in me anima mea. Нес recolens in corde meo, in deo sperabo"8. Dicamus 
et nos omnes: „Misericordiaea domini quia non sumus consumpti; quia 
non b defecerunt miseraciones eius"9. Ezechiel capitulo ix0 : „Dixit dominus 

is ad virum qui indutus erat lineis, attramentarium scriptoris habentem in 
lumbis suis: Transi per mediam civitatem in medio iherusalem, et signa 
thau super filios virorum gemencium et dolencium super abhomina-
<B>cionibus que fuerint in medio eius"1 0. Alijs autem habentibus vasa 
interfectionis ait: „Transite per civitatem sequentes eum et percutite, non 

20 parcat oculus vester ncque misereamini. Senem, adolescentulum et vir-
ginem, parvulum et mulierem interficite usque ad internecionem. Omnem 
autem super quem videritis thau ne occidatis ; et a sanctuario meo incipite"11. 
Non enim vacat misterio; quia in baptismo in certis locis imprimitur sig
num crucis. Notate verba; sígnate misteria12. Concordat illud apocalipsis 

25 vij0, ubi habetur: „ecce ego iohannes vidi alterum angelum ascendentem 
ab ortu solis, habentem signum dei vivi, et clamabat voce magna quatuor 
angelis, quibus datum est nocere terre et mari, dicens: Nolite nocere terre, 
mari ncque arboribus, quoadusque signemus servos dei nostri in frontibus 
eorum"13. De prophetis sufficiant. 

30 Ad evangelistas veniamus. О quociens predixit dominus noster ihesus 
christus passionem suam apostolis14, et hoc ideo, ut posteris eciam passionis 
memoria firmius infigeretur in cordibus, tanquam memoriale perhenne. 

a G misericordia. 
b G non boven regel bijgeschreven. 

1 Eph. 4:24. 
2 Vgl. Mt. 22:13. 
3 Thren. 1:4. 
4 Ibid.: 12. 
5 Thren. 3:19. 
« Vgl. BONAVENTURA In Lucom XIV, nr. 40-44,54-55 (Opera ed. Quaracchi, VII (1895), 

371-373, 376). 
I Joh. 13:15. 
8 Thren. 3:20-21. 
» Ibid.: 22. 

1 0 Ezech. 9:3-6. 
I I Ibid.: 5, 6. 
1 2 Een woord van AUGUSTINUS? 
1 3 Арок. 7:2-3. 
1 4 Vgl. Mk. 8:31 ; 9:30; 10:32; 14:8; telkens met parallellen. 
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Item luce ix0 : „moyses et helyas visi sunt in maiestate et dicebant excessum 
eius, quem completurus erat in iherusalem"1. Hoc prò tanto factum est, 
< 152 A > quia lex et prophete enunciant christum habere potestatem vite 
et mortis, et ex virtute passionis nos consecuturos esse gloriam in trans-

5 figuracione ostensam. Item transiturus ad patrem dedit se discipulis in 
sacramento2, volens sue passionis memoriam in mentibus fidelium relin-
quere, dicens : „Нес quocie[n]scumque feceritis, in mei memoriam facietis" 3. 
Item quid volunt sibi verba ilia scilicet: „qui vult venire post me, abneget 
semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me" 4 . Concordat petrus 

io vicarius christi in epistola dicens: „Christus passus est pro nobis, vobis 
relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius"5. Item: „stabant iuxta 
crucem ihesu mater et soror" 6 &cetera. О deus, volumus in virtute crucis 
christi et passionis regnare cum ihesu et maria; et nee volumus crucifigi 
cum ipso christo, пес eciam stare iuxta crucem cum maria. Justus cum pec-

is catore uterque debet stare iuxta crucem ihesu, ille ut in gracia confirmetur, 
iste vero ut veniam mereatur cum mulieribus et dextro latrone7. Ipsa enim 
crux est virga et baculus, de quibus psalmista: „Virga tua et baculus tuus, 
ipsa me consolata sunt"8. Est enim „virga" prebens disciplinam parvulis, 
et est „baculus" <B> sustentacionis iusticiam confirmans grandevis vir-

20 tuosis. Item dicitur mathei capitulo xi°, quod respondens ihesus dixit: 
„Confiteor tibi domine, pater* celi et terre ; quod abscondisti hec a sapienti-
bus et prudentibus" scilicet huius seculi, „et revelastiea parvulis"9. Revera 
dominus ihesus est singularissimus doctor sedens in cathedra, sapientissi-
mus docens humiles. Unde alibi dicit: „Sinite párvulos venire ad me"10. 

25 Ubi enim intellectus superborum sapienciumb foris stat ad ostium, illic 
affectuosus amor et ardens ad intima cordis ihesu intrat11.0 vere gloriosum 
dictum sapientis salomonis, proverbiorum xxx0c dicentis: „Verba congre-
gantis filij vomentis. Visio quam locutus est vir cum quo erat deus; et qui 
deo secum commorante confortatus ait: Stultissimus sum virorum, et 

30 sapiencia hominum non est mecum. Non didici sapienciam ; sed novi scien-
ciam sanctorum"12. Qui potest capere capiat13. „Nonne" apostolo teste 
„stultam fecit deus sapienciam huius mundi?"14 „Verbum enim crucis 

β domine, pater lees pater, domine. 
Ь G sapientum. 
<= Giij°. 

1 Lk. 9:30-31. 
2 Vgl. Joh. 13:1. 
3 Vgl. I Kor. 11:25 en de Consecratiewoorden. 
* Lk. 9:23. 
5 IPetr. 2:21. 
« Joh. 19:25. 
7 Vgl. Lk. 23:28 w., 43. 
" Ps. 23/2:4. 
» Mt. 11:25; vgl. Lk. 10:21. 
·» Mk. 10:14; vgl. Lk. 18:16. 
11 Heeft Brugman deze H.-Hartverering in statu nascendi ontleend aan BONAVENTURA 

of zijdelings aan BERNARDUS? Vgl. ook p. 264 reg. 31-32, uitvoeriger p. 268 reg. 13-p. 269 
reg. 8. 

12 Prov. 30:1-2. 
u Mt. 19:12. 
" I Kor. 1:20. 
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pereuntibus stulticia est; hijs autem qui salvi fiunt virtus dei est. Scriptum 
est enim: Perdam sapienciam sapiencium et prudenciam prudenciuma 

reprobabo"1. Нес est sapiencia quam non capit mundus2, quam detesta-
tur philosophus <153 A> philopompus3, quam deridet agarenus4, quam 

s blasphémât iudeus5, quam non attingit curiosus ас inflatus dumtaxat 
sciri cupiens magnus clericus, sed quam humilis capit et amplexatur sim
plex humilis christiformis vite zelator christianus6. Unde quidam doctor 
- ut referí dominus bona ventura - loquens de sancto francisco, comparabat 
theologiam beati patris aquile volanti in sublimibus, suam autem animali-

10 bus gradientibus super terram7. Unde nota quod tradunt quidam theologi 
distinctionem triplicis libri8, videlicet: I creature qui est naturalis, hic 
tradit mirabilia in creaturis, quia invisibilia dei9 &cetera; 2 Scripture qui 
est mentalis, hic docet utilia in sacris libris, quia omnis scriptura divinitus 
inspirata utilis10 Acelera; 5 Gracie qui est moralis, hie suadet celestia con-

is silia in sacramentis, scilicet nativitatis, vite, doctrine, passionis etb resur-
rectionis christi, tanquam liber consiliorum dei, lex et lux vite11. / Primus 
trahit originem a verbo0 increato, quia quod factum est, in ipso vita erat12; 
2 Secundus a verbo dei inspirato, quia omnia michitradita sunt a patre meo13 

&cetera; 5 Tercius a verbo dei incarnato, quia dicitur: vos voca-<5>tis 
20 me magister et domine14 &cetera. Sic enim iustum deducit dominus per 

vias rectas15, et ostendit illi regnum16, dat ei scienciam sanctorum17. Item 
luce xiiij0 dicit dominus : „Cum invitatus fueris ad nupcias, vade et recumbe 
in novissimo loco, ut cum venerit qui te invitavit, dicat tibi : amice ascende 
superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus"18. Merito qui 

a G prudentum. 
b G et boven regel bijgeschreven. 
с Ontbreekt hier in G dep. 

1 I Kor. 1: 18-19; Paulus citeert Is. 29:14. 
2 Vgl. Joh. 21:25. 
3 Philopompus zie p. 173 noot 4. 
4 Agarenus (van Hagar) = Saracenus (Ducange i.V.); vermoedelijk doelt Brugman 

hier op Ibn Rosjd (Averroës), wiens leer door de Minderbroeders werd verafschuwd; 
vgl. ook Prologus van de Vita Lijdwine (ed. DE MEIJER (1963), 3). 

s Vita Lijdwine, ibid. 
6 Vgl. DAVID AB AUGUSTA Profectus, lib. Ill, cap. 65, 3, cap. 66,1 (ed. Quaracchi (1899), 

354-356). 
7 BONAVENTURA Legenda Maior, XI (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 536), niet 

letterlijk ; het betreft een doctor theologiae te Siena, Dominicaan volgens CELANO Vita II, 
pars II, cap. 69, nr.103 (ed. Quaracchi (1927), 107). 

8 O.a. BONAVENTURA In Lucani XII (Opera ed. Quaracchi, VII (1895), 335-336); vgl. 
RAUCH (1961). Verder in zwakker verband : ниоо DE SANCTO VICTORE Eruditio Didascalia 
(PL Vi'6:772), en RICHARDUS DE SANCTO VICTORE Benjamin Major (PL 196:67). 

9 Vgl. Rom. 1:20. 
1 0 Vgl. II Tim. 3:16. 
1 1 Vgl. (zwak) Prov. 6:23 en Bar. 4:1. 
" Joh. 1:4. 
1 3 Mt. 11:27; vgl. Lk. 10:22. 
1 4 Joh. 13:13. Vanaf reg. 16 Primus: vgl. BONAVENTURA Lignum Vitae,capA6 (Opera 

ed. Quaracchi, VIII (1898), 85). 
1 5 Vgl. Ps. 107/6:7. 
u Vgl. Mt. 4:8. 
1 7 Vgl. Prov. 30:3. 
1 8 Lk. 14:10. 



187 

tam inflate mentis sunt, ut statim absque alis se iactant volare ad astra1, 
ambulantes in magnis et mirabilibus supra se2, et qui scrutantur dei maies-
tatem, merito repente opprimuntur a gloria; sed qui christi infirma puerilia 
circa nativitatem, et qui penalia queque meditantes circa domini nostri 

5 ihesu christi passionem, sedere appetunt in novissimo loco cum sponso 
novissimo*3, scientes illud aut saltern virtualiter credentes, quod habetur 
ysaie liij0 capitulo : „Non est species ei ñeque decor, et vidimus eum et non 
erat aspectus, et desideravimus eum despectum et novissimum virorum, 
virum dolorum et scientem infirmitatem, et quasi absconditus vultus eius 

io et despectus, unde nec reputavimus eum. Vere languores nostros ipse tulit; 
et dolores nostros ipse portavit. Et nos putavimusb eum quasi leprosum et 
percussum a deo et humi-</J^^>l ia tum; ipse autem vulneratus est 
propter iniquitates nostras, attritus est propter scelera nostra. Disciplina 
pacis nostre super eum; et livore eius sanati sumus'"1 &cetera. Ut ergo ad 

is cenam nupciarum agni vocati postmodum admittantur, electi in hijs infir-
mitatibus domini sui occupantur, quod utique est deo gratissimum et nobis 
saluberrimum ; tantoque sublimius deum altissimum honorant etbonitatem 
eius suavius gustant, quanto coram omnipotente profundius hec ruminan
do in filio dei et virginis qui se, formam servi accipiens, exinanivit5, abissant 

20 et annichilant. О anima mea, immergere tota in harum vilitatum a deo as-
sumptarum scrutinium, magis magisque obstupesce et admirare, quod pro 
te infantiles pertulerit necessitates et nature communes infìrmitates, quam 
quod creaverit celum empireum et spiritus zeraphicos. Portasse superbis 
hec non sapiunt, tanquam abhominantibus de hijs que dicta sunt, quos 

23 obsecro audire paulum prima chorinthios primo dicentem: „Quod stultum 
est dei, sapiencius est hominibus; et quod infirmum est dei, forcius est 
hominibus"6, dico ego: et demonibus, de quibus dicitur, quod non sit 
potestas que coequeretur ei super terram7. Item <B> largius et plenius de 
hijs nupcijs in se dicitur mathei xxij0, ubi habetur quod „simile est regnum 

30 celorum homini regi, qui fecit nupcias filio suo" &cetera8. Ubi notate quod 
harum nupciarum sponsus est unigenitus ipse dei filius; sponsa autem 
humana natura; thalamus in qua hoc coniugium celebratum est, est inte
merate virginis marie uterus9. Item subditur infra: „Prandium meum pa
ravi, thauri mei et altilia occisa sunt, et omnia parata; venite ad nupcias"I0. 

a G cum sponso novissimo in margine met verwijzingsteken, 
b nos putavimus in G verbeterd uit putavimus nos. 

1 Vgl. Speculum Imperfectionis §5, p. 122 reg. 7; zie ook p. 247 reg. 4-5; de gedach
te is waarschijnlijk ontleend aan JOHANNES GERSON De monte contemplationis, cap. 18 
(ed. DU PIN (1706), III, 555). 

2 Vgl. Ps. 131/0:1 ; vgl. ook Speculum Imperfectionis § 9, p. 129 reg. 10-11. 
3 Vgl. Lk. 14:9. 
4 Is. 53:1-5. 
5 Phil. 2:7. 
6 I Kor. 1:25. 
7 Vgl. Job 41:25. 
» Mt. 22:2. 
' Deze gedachte ook in een sermoen (ed. GROOTENS (1948), 14); vgl. voor verwant

schap met BERNARDOS en RUUSBROEC de Ini. aldaar, LIII-LV. 
10 Mt. 22:4. 
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„Prandium paravit" idest misterium incarnacionis et redempcionis imple-
tum est, pro quo quidem prandio instaurando „ t h a u r i " idest 3 patres veteris 
testamenti „et altilia" idest animalia domestica pinguia „occisa sunt" 
scilicet martyres alij. Super hec omnia christus tanquam pinguissima 

s gallina, plena gracia et veritate1, que extendit alas suas in cruce 2 , volens 
congregare filios suos 3 , hispida facta est in flagellacione4, cuius pre cla
more rauce facte sunt fauces5. Нес inquam altilis una et singularis, о anima, 
pro te occisa est et in veni crucis igne caritatis assata; ut in hijs deliciosis-
simis nupcijs ad quas vocaris, invenires quod palatum m e n - < / 5 5 / 4 > t i s 

io tue reficeret ac delectaret6. Item ad nupcias vadis, quando vera fide in 
christum credis. In hijs nupcijs delicióse epularis, quando ea que dominus 
ihesus pro tua salute dixit, fecit et passus est, intentissimo mentis oculo 
consideras, et in memorie stomacho per iugem recordacionem retines, et 
ex hijs per ferventem caritatis affectum totus liquefactus7 transis in deum; 

is ita ut cibus quem in hijs gratissimis nupcijs comedís non transeat in sub-
stanciam aliti, sed pocius ipsum alitum transeat in ipsum cibum. Et ne ullam 
haberes nauseam, apponitur tibi caro et sanguis sub specie pañis et vini8. 
Que quociens sumimus, tociens in mensa harum nupciarum residemus. 
Unde et valde observandum est, quod vestem nupcialem habeamus in 

20 gloriam sponsi et sponse ' &cetera. Item confirmât multis signis dominus 
post passionem suam que dicta sunt; qui inter appariciones ceteras ostendit 
vulnera sua dicens: „Videte manus meas et pedes"1 0 &cetera. Qui eciam 
invitavit eos dicens : „Venite prande te" l l . „Qui comedit coram eis"1 2 . Qui 
postea velut aquila provocans pullos suos ad volandum1 3 per xi1" dies14 

25 Äcetera, e l e v a - < 5 > t i s manibus ferebatur in celum15, volens per ista 
filios suos obumbrare, et sub pennis eius sperare16, quorum conversacio in 
celisest1 7 . I temin actibus apostolorum dicitur, quomodo apostoli predica-
bant crucem christi seu gloriam eius, et propter nomen crucifixi quod ex-

» idest in G verbeterd uit ideest. 

1 Vgl. Joh. 1:14. 
2 Vgl. p.201 reg. 12-13; ook in een sermoen (ed. GROOTENS (1948), 230) en reeds bij 

AUGUSTINUS (PL 34:1330). 
3 Mt. 23:37 en Lk. 13:34. 
4 Vgl. met dit soort beeldspraak „Jesus als een heilige pannekoek, gebakken aan het 

kruis" (!) in een sermoen (ed. VAN DUK (1948), 98) ; in zwakkere vorm ook beneden, p. 201 
reg. 12-13. 

5 Vgl. Ps. 69/8:4; vgl. ook een sermoen (ed. VAN DUK (1948), 83). 
' De bron van deze vergelijking hebben wij niet gevonden; zie noot 4. 
7 Vgl. Cant. 5:6. 
" Herinnert aan HUBERTTNUS DE CASALI Arbor, lib. IV, cap. 5 (ed. Venetië (1485), fol. 

141r-151r passim). 
» Vgl. Mt. 22:11-12. 

10 Lk. 24:39. 
» Joh. 21:12. 
12 Lk. 24:43. 
" Vgl. Deut. 32:11. 
14 Act. 1:3. 
15 Lk. 24:50 en 51. 
" Vgl. Ps. 91/0:4. 
" Vgl. Phil. 3:20. 
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tollebant, contumelias et verbera perferebant1. Item adversarius quondam 
saulus, factus paulus2 idest modieus et humilis, ihesum christum quingentis 
vicibus nominat ut videtur in suis epistolis3, christum fatetur, pro christo 
verba et verbera perfert4, crucifixum magnificat dicens se non venire in 

s sapiencia verbi, ut non evacuetur crux christi5. Item ad chorinthios: 
„Non enim" iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi christum ihesum et 
hune crucifixum"6. Item ad galathas: „Michi autem absit gloriari nisi in 
cruce domini"7 &cetera. Item: „Ego enim stigmata domini ihesu in 
corpore meo porto" 8 . Et sic in pluribus alijs passibus epistolarum reperie-

10 mus, quos tediosum foret enarrare. 
Ad doctorum dicta gradiamur. In primis loquatur in persona domini 

augustinus : Cum esses inquit inimicus, patri meo reconciliavi te per me. 
Cum esses longe, ego veni ut redimerem te. Cum inter montes et silvas 
errares, quesivi te, inter lapides et ligna inveni et collegi te, hu-<iJ6 A> 

is meris meis portavi te, patri meo reddidi te; laboravi, sudavi, caput meum 
spinis opposuib, manus meas clavis obieci, lancea latus meum aperui, san-
guinem meum fudi, animam meam posui9, non utique corporali auro vel 
corruptibili argento10, non sole aut luna, non saltem aliquo angelorum, sed 
proprio sanguine redemi te. Popule meus, quid feci tibi1 1 Acelera. Item 

го ambrosius: О duriora saxis pectora iudeorum! Iudex arguit, credit minis
ter, proditor scelus suum morte condempnat, dementa fugiunt, terra con-
cutitur, monumenta reserantur; iudeorum tarnen immobilis duricia ma-
net, orbe concusso12. Consideras0, о tu homo redempte, quis, qualis et 
quantus est, qui pro te pendet in cruce, cuius transitum et celum luget et 

25 terra, et lapides duri quasi compassione scinduntur, cuius mors mortuos 
vivificai, et quem omnis creatura deum suum confitetur. О cor humanum, 
omni lapidum duricia durius, si ad tanti rem<emora>cionemd piaculi 
nec terrore concuteris, nec compassione afficeris, nec compunctione scinde-

a G enim in margine met verwyzingsteken. 
b G exposai. 
с Consideras о: G -so boven regel bijgeschreven, 
d G remocionem. 

1 Vgl. Act. 5:41 et alibi. 
2 Vgl. Act. 9:1-30. 
3 In Paulus 4- Hebreen totaal 494 maal, waarvan 258 maal alleen „Christus". 
4 Vgl. o.a. II Kor. 11:22-27. 
s IKor. 1:17. 
6 I Kor. 2:2. 
7 Gal. 6:14. 
• Ibid.: 17. 
' Dit woord van AUGUSTINUS vrijwel letterlijk naar LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu 

Christi, pars II, cap. 64,16 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 139) ; de plaats zelf konden wij niet 
vinden. 

1 0 Vgl. IPetr. 1:18. 
1 1 Vanaf reg. 11 non utique: volgens JACOBUS DE VORAGINE Legenda Aurea (ed. ORAESSE 

(18903), 231) een woord van BERNARDOS; Popule meus enz.: Mich. 6:3. 
1 2 AMBROSIUS Expositio in Lucam, lib.X, cap. 128, n.a.v. Lk. 23: 44-47 (PL 15:1929; 

CC 14:382); kennelijk geciteerd naar LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, 
cap. 64, 8 (ed. RIGOLLOT (1878) IV. 133). 
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ris, nee piotate molliris1. Item iheronimus : Omnis creatura christo morienti 
compatitur, sol obscuratur, terra movetur, petre scinduntur, velum templi 
dividitur, sepulchra aperiun-<5>tur; sed solus miser homo non compa
titur, pro quo solo christus patitur2. Item bernardus: Cerne homo quid 

s pro te pacior, vide penas quibus afficior, vide clavos quibus confodior, audi 
improperia quibus confundor. Et cum sit tantus dolor exterior, intus tarnen 
planctus est gravior, tam ingratum dum te experior3. Item dicit alibi: As-
cendit christus in altum, ut ab omnibus videretur; alta voce clamavit, ut ab 
omnibus audiretur; clamori fletus admiscuit, ut homo compateretur. Qui 

io ad hanc vocem non concutitur, terra gravior est, petra durior, sepulchro 
fetidior. Нес ille4. Et sufficit de doctorum dictis pro presenti. 

Quartus articulus est de retractione aliquorum piorum cordium, eo quod 
vident se derideri a carnaliter sapientibus5 eciam* et apparentibus religiosis. 

Retrahuntur nonnulli prochdolor, eo quod vident litteratissimos et 
is familiarissimos christi servos diversarum religionum quodammodo de 

passione christi redemptoris non curare, sed pocius tanquam super cibo 
levissimo nauseare', curiosis sciencijs et sentencijs se totos exponere, talia 
predicare in cathedris, ostentare in mensis, <157 A> studere in biblio-
thecis, exercicia passionis christi deridere ; et eo molestius ferunt, quo tales 

го vident celo putative viciniores, sciencia perspicaciores, eloquencia facun-
diores, dignitate celsiores, fama sanctitatis nominaciores. Ad tollendum 
igitur scandalum de cordibus pusillorum occurrit illud, ecclesiastes ix": 
„Hanc quoque vidi sapienciam sub sole et probavi maximam : Civitas parva 
et pauci in ea viri. Venit contra earn rex magnus et vallavit earn, exstruxit-

25 que municiones per girum, et perfecta est obsidio. Inventusque vir pauper 
et sapiens, liberavit urbem per sapienciam suam, et nullus deinceps recor-
datus est hominis illius pauperis, et dicebam ego sapienciam meliorem esse 
fortitudine"7. Et sequitur: „Quomodo ergo sapiencia pauperis contempla 
est, et verba eius non sunt audita?"8 

30 Si pie velimus interpretan verba hec, < 1 0 > darum est parvam esse 

β G eciam boven regel bijgeschreven. 
1 Vanaf pag. 189 reg. 23 Consideras: niet AMBROSIUS, maar BONAVENTURA Lignum 

Fííae,Fructus 8, 29 (Opera ed. Quaracchi, VII! (1898), 79); Brugman is misleid doordat 
LUDOLPHUS (zie p. 189 noot 12) dit woord ibid., nr.9 zonder auteursnaam laat volgen 
op dat van AMBROSIUS in nr. 8. 

2 Wederom naar LUDOLPHUS, ibid., nr.9 (ed. 133-134), die deze woorden van HIERO-
NYMUS (plaats onbekend) terstond laat volgen; enige overeenkomst met BERNARDUS 
Lamentatio in Passionem Christi, nr.4 (PL 184:772). 

3 Niet BERNARDUS, maar volgens DIONYSIUS CARTUSIANUS De remediis tentationum, 
art. 17 (Opera ed. Tornaci, XL (1911), 150) èn volgens BONAVENTURA Commentario in 
IV libros Sententiarum (Opera ed. Quaracchi, IH (1887), 359) : PHILIPPUS CANCELLARIUS 
PARISIENSIS Hymnus. 

A Dit woord van BERNARDUS (plaats onbekend) wederom naar LUDOLPHUS DE SAXONIA 
Vita Jesu Christi, pars II, cap. 64, 9 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 134); vanaf p. 189 reg. 12 
volgt Brugman LUDOLPHUS bijna woordelijk, slechts de volgorde wijkt iets af. Zie p. 282 
noot 2. 

s Vgl. II Kor. 1:12. 
« Vgl. Num. 21:5. 
7 Eccle. 9:13-16. 
β Ibid.: 16. 
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civitatem et congregacionem iustorum, in comparacione stultorum quo
rum infinitus est numerus1, et ita sepius fuisse ab inicio. 2° darum est 
quod adversarius iustorum dyabolus ab inicio per peccatum preclusit 
aditum salutis fidelibus2, cuius potestas non habebat < f i > coequalem 

5 super terram3. 3° cum in pace sibi putaret omnia, inventus est in con-
gregacione sanctorum dominus ihesus Christus, in medio duum anima-
lium in presepio4, in medio doctorum in tempio5, in ara crucis in medio 
latronum6, tanquam cum iniquis deputatus7, qui liberavit ecclesiam per 
sapienciam suam in virtute passionis, et de principe mndi triumpha

le vit8. Unde quarto addit sapienciam illam meliorem esse fortitudine, 
quia in ligno vincere et arte superare hostem qui in ligno arte hominem 
deceperat9, hoc prestancius fuit - ut postea patebit10 - quam si superasset 
potencia absoluta. Dicit ecclesia: „Hoc opus nostre salutis ordo depopos-
cerat, multiformis proditoris ars ut artem fallerei, eta medelam ferret inde, 

is hostis unde leserat"11. Quinto tangit ingratitudinem civium posterorum, 
dicens quod „nullus" idest pauci recordantur beneficij dei suscepti in et 
a paupere. In primitiva ecclesia fidèles ferventissimi erant subire tormenta 
mortis quecumque pro amore et fide christi, tanquam presencialiter mente 
corampositum haberent dominum suum pendulum in cruce, et tanquam 

20 elephantes ad ostensionem sanguinis eius animabantur letantissime ad que-
< 158 A > vis certamina perferenda12. Nunc autem nee sanguinem pro san
guine, nee mortem pro morte, пес crucem pro cruce reddimus, sed vix dé
lectât de redemptore nostro meditari, cogitare, audire, legere, loqui ; ymmo 
meditantes passionem et mortem principis cogitantes, audientes, legentes 

25 et loquentes, quasi stultoset insaniam passos deridemus13. Pavit famélicos, 
potavit sitibundos, vestivit nos nudos, liberavit obsessos pijssimus ac sa-
pientissimus dominus, sed pauper et modieus seu humilis; et adhuc amara 
audit14. Quare ultimo concionator admiratur, dicens: „Quomodo ergo sa
piencia pauperis contempla est"15 idest vita eius exemplaris et mors, sed 

зо turpissima quoad intencionem iudeorum crucifixorum, tarnen omni vene-
racione acceptissima nobis christianis, maxime pusillis seu humilibus. „Et 
verba eius non sunt audita" 1 6 idest doctrina evangelica et verba in cruce 
prolata, quorum ultimum fuit cum lacrimis, ut videtur dicere apostolus ad 

» Gut. 

1 Vgl. Eccli. 1:15. 
2 Vgl. p. 175 reg. 22-23. 
3 Job 41:25. 
4 Vgl. Is. 1:3. 
5 Vgl. Lk. 2:46. 
« Vgl. Mt. 27:38. 
7 Vgl. Is. 53:12. 
β Vgl. Joh. 16:11. 
' Vgl. Praefatio de Sancta Cruce. 

1 0 Zie p. 256 reg. 7-p. 257 reg. 4. 
1 1 vENANTius FORTUNATUS hymne Fange Lingua, strofe 3. 
1 2 Vgl. I Makk. 6:34; zie ook p. 286 reg. 6-9. 
1 3 Vgl. p.252 reg. 32-33. 
1 4 Vgl. Eccli. 29:25 (vuig.: 32). 
1 5 Eccle. 9:16. 
1 6 Ibidem. 
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hebreos quinto, quia „cum clamore valido et lacrimis offerens exauditus 
est pro sua reverencia"1. Accédant ergo pusilli et intelligant hec. Récusât 
esse in corpore scilicet christi mis-<B>tico, qui odium et derisum et con-
temptum dedignatur sustinere cum capite scilicet christo2. Audi dominum 

s ihesum per prophetam dicentem: „Ego sum vermis et non homo: ob-
probrium hominum et abiectio plebis. Omnes videntes me deriserunt me: 
locuti sunt labijs et moverunt caput"3. Concordat evangelium ad litteram 
de derisione4. Dicit enim robertus anglicus derisum fuisse christum a qua
tuor generibus hominum, scilicet: / a divitibus avaris scilicet phariseis, 

10 luce xvi°: „Audiebant hec omnia pharisei qui erant avari et deridebant 
eum"5; 2 A principibus preclaris, luce xxiij0: „deridebant eum principes 
dicentes, Alios salvos fecit"6 &cetera; 5 A militibus amaris, ibidem: 
„Illudebant autem ei milites accedentes et acetum offerentes"7; 4 A simpli-
cibus ignaris, mathei ix°: „Deridebant eum turbe, scientes quia mortua 

is esset puella"8. A simili deridetur christus in electis suis a religiosis et sapien-
tibus huius mundi cupidis, a principibus et prelatispompivomis', aruteris10 

et armigeris crudelibus, a simplicibus insipientibus. Sed venit hora, qua 
derisores deludentur11 : „Qui habitat in celis irridebit eos ; et dominus sub
san- < 159 y4>nabit eos"12. Cum adimplebitur illud sapiencie ij0 de re-

20 probis dictum : „Hij sunt quos aliquando habuimus in derisum, et in simili-
tudinem improperij. Nos insensati vi tam illorum estimabamus insaniam 
&cetera. Ecce quomodo computati sunt inter filios dei; et inter sanctos 
sors illorum est"13. Nee mirum carissimi, quia tunc cum deo et Sanctis sors 
illorum. Nam „cum simplicibus sermocinacio"14 sapiencie dei, qui in vita 

25 presenti „senciunt de domino in bonitate, et in simplicitate cordis querunt 
illum"15. Isti simplices sunt valde abhominabiles communiter carnaliter 
sapientibus16; sic enim abhominabiles fuere patres nostri egipeijs, quia 
pastores ovium17. Sic despicabiles extitere philosophis et oratoribus* apos
toli principes, quia piscatores pannosi. Sed non attendunt derisores huius-

* phil. et orai.: G philosophi et oratores. 

1 Hebr. 5:7. 
1 Vgl. (zwak) Kol. 2:29. 
3 Ps. 22/1:7-8. 
4 Vgl. o.a. Mk. 15:29-32 en par. 
5 Lk. 16:14. 
« Lk. 23:35. 
7 Ibid.: 36-37. 
8 Mt. 9:24; deze Robertus Anglicus is misschien de Oxfordse „Doctor Mirabilis" 

ROBERT GROSSETESTE, o f ROBERT HOLKOT. 
9 Dit woord ontbreekt by Ducange, een vinding van Brugman? 

10 Ruteri = ridders, soldaten (Ducange i.V.). 
11 Vgl. Prov. 3:34. 
u Ps. 2:4. 
13 Sap. 5:4-5. 
14 Prov. 3:32. 
15 Vgl. Sap. 1:1. 
" Vgl. II Kor. 1:12. 
17 Vgl. Gen. 46:34. 
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modi sibi parata esse iudicia proverbiorum xviiijDla : Cham patrem derisit2, 
sic ypocrita christianus christum. Pueri huius temporis helizeum calvum 
subsannant et repente a feris occiduntur3, sic parvuli et stulti sensibus 
crucifixi cultores, sed morsus ferarum impenitentes non évadent. lacob 

s simplicem dominus dilexit4; esau sagittarium odio habuit5 . „Faciem" in-
quit dominus „meam non averti ab increpantibus et conspuen-< i?> 
tibus in me ." 6 I tem: „Dominus dedit michi aurem eruditam, ut sciam sus
tentare eum qui lapsus est verbo"7 . Item iob xxxo b : „Faciem meam con-
spuere non verentur"8 . Glosa dicit: Faciem conspuere est iustos in présen

lo eia confutare, et in eorum contumelias verba fluxa quasi salivas fluentes 
emitiere9. 

О deus meus, quomodo obscuratum est aurum, mutatus est color 
opti mus 1 0 ? Non solum dérident christum et simplices eius filios iuni-
ores tempore utpote pagani et iudei, sed eciam nonnulli seniores et maiores 

is natu et sciencia et tempore exercicia circa passionem stulticiam reputant: 
1 Primo quia seipsos ab huiusmodi exercicijse aliénant et absentant, tan-
quam mundi prudentes ; 2 secundo quia raro populum in talibus se exer-
citantem commendant, ut in carne gloriantes11; 3 tercio quia quandoque 
devotissimos et zeraphice Ígnitos dérident et blasphémant, veluti de se 

20 presumentes et de sua Justicia12. Contra quos impingit iheremias capitulo 
ix0 dicens: „Non glorietur sapiens in sapiencia sua, et non glorietur fortis 
in fortitudine sua, et non glorietur dives in divieijs suis; sed in hoc glorietur 
qui gloriatur: scire et nosse me, quia ego sum <160A> dominus, qui facio 
misericordiam et Judicium et iusticiam in terra. Нес enim placent michi, 

25 dicit d o m i n u s " 1 3 . í tem capitulo xvij0: „Нес dicit dominus: Maledictus ho
mo qui confidit in homine, et ponit carnem brachium suum, et a domino 
recedit cor e i u s " 1 4 Acelera. Et infra : „Benedictus qui confidit in domino, et 
erit dominus fiducia eius. Et erit quasi l ignum" 1 5 ¿cetera . Uli abhominan-
tur escam hanc scilicet exercicia passionis: unde merito appropinquant 

30 portis mortis1 6 ; isti autem(devoti scilicet) pre oculis habent i l ludpsalmi: 
„michi autem adherere deo bonum est et poneré in domino deo spem 

a Gxiif. 
b G xiij". 
с G excercieijs. 

1 Prov. 19:29. 
2 Gen. 9:22. 
3 Vgl. Π Kon. 2:23-24. 
4 Vgl. Gen. 27:27-29. 
5 Vgl. ibid.: 39^0. 
6 Is. 50:6. 
7 Ibid.: 4-5. 
8 Job 30:10. 
9 Deze glossa noch bij PETRUS LOMBARDUS noch bij WALAFRID STRABO. 

10 Thren. 4:1. 
11 Vgl. Gal. 6:13. 
12 Judith 6:15. 
13 Jerem. 9:22-23. 
14 Jerem. 17:5. 
15 Ibid.: 7-8. 
" Vgl. Ps. 107/6:18. 

13 
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meam"1. Veniet hora qua dicetur: „Surgent dij vestri et opitulentur vobis; 
et in necessitate vos protegant"2; videbunt et sencient quoniam ipse sit so
lus: et quod non sit aut fuerit cum eo deus alienus aut alius prêter eum3. 

Ad m i rari s ergo et tabescis, о simpliciane4, pro eo quod vides sapientissi-
5 mos atque litteratissimos plurimos, ut communi vulgarive vocabulo dicam 

omnia scire, de christo alta disputare, angelica verba conscribere et pro-
ferre, alios ad compunctionema provocare, in semetipsis autem ut montes 
gelboe roram' pluviamque non habere5 nee querere. Pro hijs scanda-<B> 
lizaris, pro hijs deiceris et consternaris, pro talibus ducibus cecis ab incepto 

10 per te exercicio frequenter tepescis, erubescis et delitescis. Non sic, simpli-
ciane, non sic6. Si clericus est huiusmodi quem iudicas aridum et siccum, 
audies crisostomum; si religiosus est, audies si placet alvarum. Dicit enim 
crisostomus in opere imperfecto, tangens difficultatem conversionis et 
compunctionis clericorum et dicens : Secularis homo post peccatum facile 

is ad penitenciam venit, nam occupatus negligencia seculari, dum scripture 
non satis attendit, semper ea que in scripturis posita sunt nova videntur. 
Ideoque cum audierit aliquid, aut de gloria sanctorum aut de pena pecca-
torum, (addo ego : de vita et morte christi et electorum) quasi novum aliquid 
audiens expavescit, aut dum bona concupiscit aut mala timet compunctus 

20 ad penitenciam cito decurrit7. Et sequitur: Nichil autem impossibilius 
quam ilium corrige re qui omnia seit, et tarnen contempnens bonum diligit 
malum. Omnia enim que sunt in scripturis, propter cotidianam meditacio-
nem ante oculos eius inveterata et vilia estimanturb. Nam quidquid illud 
terribile est, usu vilescit. Propterea clericus qui semper <161 A> medita-

25 tur scripturas, aut omnímodo observaturus est et erit perfectus, aut si semel 
ceperit ilia contempnere, numquam exercitatur in illis ut teneat ilia. Quis 
aliquando clericum vidit cito penitenciam agentem? Et si deprehensus hu-
miliaverit se, non ideo dolet quia peccavit; sed confunditur quia perdidit 
gloriam suam. Putasne dominus quasi crudelis clericis penitenciam dene-

30 gavit, dicens: si sal infatuatum fuerit, in quo condietur?8 Sed quasi natu
ralem remc considerans, quia non est qui doceat ilium errantem, qui erran
tes alios corrigebat, ideo addidit et dicit: quia publicani et peccatores et 
meretrices precedent vos in regnum dei9, idest non dico populares, qui se-

a G conpunctionem. 
b G verwijst hier naar onder aan de bladzijde, alwaar in dezelfde hand in kleinere 

letter: Nota multor non impeditur a sompno tremore aut strepita molendini, sie 
Acelera. 

с nat. rem: in G verbeterd uit rem naturalem. 
1 Ps. 73/2:28. 
2 Deut. 32:38. 
3 Vgl. ibid.: 39. 
4 Zie over deze aanspreekvorm (ook reg. 10-11) de inleiding, p. ISO. 
' Vgl. II Sam. 1:21. 
6 Vgl. Ps. 1:4. 
7 PS.-CHRYSOSTOMUS Eruditi Commentarii in Evangelium Matthaei, Homilía XL ex 

cap. 21 (PG 56:852); waarschijnlijk citeert Brugman naar het uitvoerige citaat bij 
LUDOLPHUS DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 32, 6 (ed. RIGOLLOT (1878) III, 
213-214). 

8 Vgl. Lk. 14:34 en par. 
» Mt. 21:31. 
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cundum rationem christi vitam suam dispensant, sed publicani et mere
trices, qui desiderijs mundialibus et voluptatibus camalibus seipsos man-
cipant, precedent vos in regnum8 dei, quia illi conversi non desiderant esse 
quod fuerunt; vos autem denegastis in opere, quod videmini profìteri in 

s verbo, tanquam arbores folia sine fructu habentes ', non pascentes domi
num suumb sed illudentes. Нес ille iohannes crisostomus2. 

Porro si talis scandalizans te fuerit religiosus vir, <B> respondeo quod 
aut ille quern religiosum vocas: 1 est verus religiosus et talis foris apparet; 
2 aut non est verus religiosus, sed apparet; 3 aut est religiosus venís, sed 

io non apparet; 4 aut nec est nec apparet religiosus. De primo et ultimo igitur 
occurrit michi illud iheremie xxiiij ° : „Et dixit dominus ad me : Quid tu vides, 
iheremia? Et dixi : Ficus, ficus bonas bonas valde, et malas malas valde, que 
comedi non possunt, eo quod sint male"3. „Tu ergo carissime, observa eos 
qui ita ambulant", dicit apostolus, „sicut habetis formam nostram"4. Noli 

is observare aut imitari inimicos crucis christi5, quia, sicut meliores non re-
periuntur quam qui sub specie pietatis aut religionis vita et doctrina рго-
ficiunt, sic peiores nequáquam reperiuntur quam qui exemple malo et doc
trina non sana deficiunt sub habitu scilicet religionis6. De 3° scilicet reli
gioso vero, non tarnen foris apparente, carpenda sunt verba et exempla et 

го exercicia sancta, si que deprehendantur, quia dicit dominus : a fructibus 
eorum cognoscetis eos7. Tales sunt religiosi plurimi inclusi de ordinibus 
possi- < 162 /4>dencium, quorum conversacionem exterius raro vel num-
quam cernimus, sed tantummodo redolenciam fame percipimus ab expertis. 
Vocantur merito tales lucerne ardentes et non lucentes super candelabrum8. 

25 О quot reperiuntur eciam in mundo viri devoti et mulleres, qui se exercitant 
assidue in dictis et factis et passione christi benedicti : qui cum beata cecilia 
foris mundo florent, intus tarnen seu in pectoris scrinio gerunt evangelium 
christi9; qui rident exterius et défient mortem dominicam interius cum 
clara francisci patris nostri discipula10 ; qui videnturper opera necessi < t a > -

во ti s ad extra cuilibet satisfacere, et tarnen iugiter circa unum quod est neces-
sarium11 cum pijssima elyzabeth vacare12. Sed hec videmus in raris et abs-

« G oorspronkelijk regnum, ten onrechte gewijzigd in regno. 
ь G suum boven regel bijgeschreven. 

1 Vgl. Mt. 21:19. 
2 PS.-CHRYSOSTOMUS Eruditi Commentarii in Evangelium Matthaei, Homilía XL ex 

cap. 21 (PG 56:852-853); waarschijnlijk geciteerd naar LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu 
Christi, pars II, cap. 32, 6 (ed. RIGOLLOT (1878) III, 213-214). Zie over de achtergrond 
van dit soort klachten SCHÄFER (1904), 42-64. 

3 Jerem. 24:3. 
4 Phil. 3:17, behalve de aanhef (hier singularis!). 
s Ibid.: 18. 
11 Dit is precies dezelfde stijl als in verschillende paragrafen van het Speculum Imper-

fectionis, bv. p. 119 reg. 18-23; p. 120 reg. 16-20; p. 125 reg. 17-20; p. 126 reg.22-p. 127 
reg. 7; p. 128 reg. 2-9, reg. 21 - p. 129 reg. 5, enz. 

7 Mt. 7:16. 
» Vgl. Mt. 5:15-16. 
» Vgl. QUENTIN (1924), 2712-2738. 

10 Zie THOMAS DE CELANO's Leggenda (ed. PENNACCHI (1953), passim). 
11 Vgl. Lk. 10:42. 
" Zie ANCELET-HUSTACHE (1947). 
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conditis fieri et de raro contingentibus. De 2" quid dicam, cum dominus 
vocet tales mathei xxiij": ypocritas, claudentes regnum celorum ante ho
mines, comestores domorum viduarum, procuratores géhenne, duces cecos, 
amatores et decimatores temporalium, dissimulatores eorum que sunt 

5 legis divine, iudicij dei, misericordie et fidei, glutitores camelorum, mun-
datores eorum que foris sunt, plenos tarnen immundicia et rapina, sepul-
chra <B> dealbata, plena ossibus et spurcicia, plenos iniquitate, inter-
fectores prophetarum, persecutores sanctorum, genimina viperarum, con-
cludens: Quomodo fugietis a iudicio géhenne?1 Quasi diceret: nullomodo 

io impenitentes fugietis. 
Forte dicet aliquis: Dominus de scribis et phariseis has comminaciones 

loquebatur: quas implicite rememoras. Cui ego: Audiant non me, sed al-
varum in de planctu ecclesie dicentem: Similes sunt religiosi nonnulli pha-
seis, qui in synagogis locum religiosorum tenebant, divisi ab alijs habitu et 

is conversacione exteriori &cetera. Sed quid valet, inquit, religio sine caritate 
et pietate, habitus sine humilitate, tonsura sine paupertate, ieiunia cum 
gastrimargiaa2, psalmodia sine concordia, vocalis oracio et intema vagacio, 
sterilis veridicacio et nulla compunctio, sacramentalis confessio et nulla 
correctio, continua missarum celebrado et viciorum augmentacio, visi-

20 tacio et semper inutilis excusacio, veritatis predicacio et eiusdcm per vitam 
malam impugnacio, corporalis in cantando et reficiendo combinacio et 
venenosa divisio, in choro et missa benedictio, et <163 A> intra in cor
de maledictio, detraccio, murmuracio, susurracio, diffamacio, contencio, 
subsannacio, mendaciorum multiplicado et despectio, pacis donacio in 

25 labijs et cordium dissensio3. Tales esse ypocritas quis dubitai, si nomine 
vocentur religiosi, factis irreligiosi ; canonici idest regulares, factis irregu
lares; conversi sed perversi et ad mundum reversi; cenobite, tarnen pro-
prietarij sarabayte4; claustrales et tarnen regum commensales; monachi 
girovagi ; advocati defensores ; nuncij dei et mundi cursores. Horum qui-

30 dam inveniuntur cavillosi disputatores, quidam questores presumptuosi 
vanegloriosi, aliorum religiosorum verorumb contemptores ; aliqui pauper-
tatis professores, sed simul cum sacco mendicitatis hereditatum successo-
res; nomine devoti, actione indevoti ; voce signoque humiliores, sed spiritu 
innato quibuscumque elaciores. Quidam eorum magnarum facultatum 

35 doctores, sed vita largiores. Quidam eorum albi exterius, sed nigri versipel-
lite. Quidam ypocrisancium verum participium imitantes, partem capiunt 
de sacco, partem de templo, partem sortientes ab utroque, e sacco panem 
et caseum, et templo oblata et pe-<5>cuniam, ab utroque quidquid 
possunt saciare crumenam, quandoque usque ad symoniam et usuram. 

a G castrimergm. 
b rei. ver.: in G verbeterd uit verorum religiosorum. 

1 Vgl. Mt. 23:13-33 (in combinatie met Mk. 12:40). 
2 N1. gulzigheid (van γαστριμαργία), (Ducange i.V.). 
3 Vanaf reg.l3: ALVARUSPELAGIUSDe Planctu Ecclesiae, lib.II, cap.53, sect.C (ed. 

Ulm 1474, ongepagineerd). 
4 Sarabayte = tuchteloze monniken, vaak in groepen van twee of drie in steden en 

dorpen levend (Ducange i.v. sarabaïtae). 



197 

Aliqui utri usque sexus, deo ab infantilibus annis a parentibus oblati, post-
modum distortis moribus corrupti et dyabolo renati. Quidam exterius cap
pati et cuculiati sub habitu seu cappa rugati, stolati ; aliqui in monte se sal
vare promiserant et tarnen in monte fornicati sunt 1 . Quidam tectum рег-

5 fectionis evangelice ascenderunt, sed tunicam honorum, deliciarum ac 
diviciarum requirere non dimiserunt 2. Quídam pedes suos laverunt, sed 
iterato coinquinaverunt3; tunicas expoliaverunt, sed rursum illas indue-
r u n f . Aliqui velut aquile in sublimibus nidificaverunt, sed cum bubonibus 
et strucionibus ad terram descenderunt5; contemplativi quondam cum 

io maria6 , nunc deliciarum captivi cum divite epulone7 . Nonnulli de terra 
gomorreorum ne périrent abcesserunt8, sed prochpudor in statuam salis 
mutati sunt9 et utinam non infatuati l0. Ve, inquit iheronimus, ergo ve in-
quit illis ad quos vicia phariseorum pervenerunt " . In aliquibus, ut dicit ber-
nardus, manet tonsura, vestís necdum mutata est, ieiuniorum re- < 164 A> 

is gula custoditur, statutis psallitur horis, sed cor eorum longe est a me, 
dicit dominus1 2 . Non multum curant de cordialibus et viscerosis religio-
sorum exercicijs tales, ymmo coequalibus si devocioni dent operam sunt 
molesti, superioribus mordaces, erga inferiores se derisores. Memini me 
vidisse nonnullos ardentissime devocionis viros ac feminas repulsos, con-

20 fusos, vim passos et perturbacionem inquietorum huiusmodi, a devocione 
passionis ad baratrum quasi extreme desperacionis detractos. Dicebant 
enim devocionem esse fantasiam, compassionem ad christum fore vesani-
am, meditacionem esse sompniacionem, liquefactionem cordis fictionem, 
raptum esse soporacionem, exercicia circa passionem ociacionem, inebria-

25 cionem amoris esse dissolucionem, et sic de alijs13. 
Unde cum quedam virgo in spiritu ebrietatis quibusdam viris, tytulo et 

gloria nominis observancialis pollentibus et in religione quadam famosisa, 
diceret: ponite caput domini nostri ihesu christi in gremium vestrum, et 
numerate puncturas seu vulnera, applicate suavia unguenta, et huiusmodi, 

3o putabant eam insanire, deridentes eam et scandalizantes14. < Д > Alius 

a Gfamosis in margine met verwijzingsteken. 

1 Vgl. Gen. 19:17. 
2 Vgl. Mt. 24:17-18. 
3 Vgl. Joh. 13:10. 
4 Vgl. Cant. 5:3. 
5 Vgl. (zwak) Jerem. 48:28 en Job 39:27 en Levit. 11:16-17. 
6 Vgl. Lk. 10:39 en Joh. 11:20. 
7 Vgl. Lk. 16:19 w. 
β Vgl. Gen. 19:12-17. 
» Vgl. ibid.: 26. 

1 0 Vgl. Lk. 14:34 en par.; zie ook p. 194 reg.30. 
11 HiERONYMUS Commentarii in Evangelium Matthaei, Hb. IV n.a.v. Mt. 23:6 (PL 

26:174); volgt bij ALVARUS PELAGIUS (zie p. 196 noot 3) direct op de p. 196 reg. 13-25 
aangehaalde woorden. 

12 Is. 29:13; vanaf reg. 14 manet tonsura: BERNARDUS In Capite leiunii Sermo II, 
cap. 2 (PL 183:172). 

13 Zie over deze „wetenschappelijke" bezwaren tegen de Lijdensoefeningen ook art. 11, 
p.253-264. 

14 Wie deze quedam virgo is, hebben wij niet kunnen vinden. 
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quidam videns personam iuvenculam, in amorem passionis christi prorsus 
absortam, dixit: Si ego haberem imperium super te, prohiberem et retra-
herem te ab huiusmodi exercicijs. Cui illa: Quomodo, inquit, frater dicis 
heca? Quid aliud dicitis, quid aliud ex scripturis predicatis nobis, nisi chri-

5 stum fuisse salutis nostre principium, autorem et consummatorem; et tu 
ab eo retrahere me niteris, qui via et Veritas est et vita ', cum tarnen religio-
sus sis et tanquam religiosus ab hominibus estimeris?2 Non sic fecit quidam 
secularis vir sacre theologie doctor, qui notam in hollandia visitans virgi-
nem ut spero deo devotam, valedicens fmaliter, instanter et humiliter postu

lo lavit sibi consilium donari salutis. Respondit humillimeb virgo : Non tedeat, 
inquit, ad instar apis mellifìcantis de vulnere in vulnus singillatim per sin
gula discurrere, et sic mei suavissimum ad dulcoracionem spiritus vestri 
procurare, et bonum erit anime vestre. Quod ille audiens tacuit, ymmo 
salubre verbum tacitus consideravitc et verbum effectui mancipavit. Est 

is enim vir litteratissimus pacificus valde, christi vulnera verbis publice et 
exemplis non erubescens. О vere christianum doctorem et \i-<165 A> 
rum christo fidelissimum. Non enim detraxit virgini nec christo sponso 
eius, sicut religiosus ille de quo sermo ante habitus est. Unde et merito dici 
potest: „Erubesce sydon, dicit mare" 3. Erubesce religiose, dicit vir secu-

20 laris sed sapienter edoctus, et religioso ilio religiosior factus. Inimici ho
minis domestici eius4. 

Retulit michi christiformis vite sectatrix persona quedam5, quomodo 
dominus noster ihesus christus conqueretur de amicis suis, cuiusmodi haut 
dubium dicuntur et esse debent persone religiose, quarum querelarum 

25 prima fuit: Och6, dicit, conqueror de amicis meis, eo quod aliunde volunt 
et querunt consolari quam per me. Secunda erat, quod quando amici mei 
conveniunt, eciam ex debito carissimi, quod frequenter obliviscuntur no-
minis mei. Quasi diceret: Loquuntur de transitoriis et non de me, ncque de 
scripturis sacris honorem meum tangentibus. Tercia querela erat, quod 

зо quando venio ad eos etvolo replere corda eorum per memetipsumd, quod 
tunc sunt occupati atque repleti inutilibus cogitatibus, itautnecesse sit me 
averti ab eis.'Quarta erat, quia sub apparencia seu specie spiritualis nominis 
ita miserabiliter michi ser-<i?>vitur, quia pauci sunt qui michi fideliter 

» dicis hec: in G verbeterd uit hec dicis. 
ь G humilime. 
e tac. cons.: in G verbeterd uit consideravit tacitus. 
d G -met- doorgehaald en door onderstippeling hersteld. 
e G heeft onder aan de bladzijde in dezelfde hand zonder verwijzingsteken in drie 

regels : O domine deus, qui nutriri deberent in croceis, iam prochpudor et prochdolor 
amplexantur stercora; dit hoort qua gedachte hier te worden ingevoegd. 

1 Vgl. Joh. 14:6. 
2 Ook van deze persona iuvencula hebben wij de identiteit niet kunnen vaststellen. 
3 Is. 23:4. 
4 Mich. 7:6; vgl. Mt. 10:36. 
5 Wie deze vrouw was, konden wij niet achterhalen ; zeker niet Lidwina van Schiedam, 

die Brugman blijkens zijn eigen zeggen nooit ontmoet heeft, Vita Lijdwine (ed. DE MEIJER 
(1963), 7). Vgl. de reeks „klachten van Christus" in een sermoen (ed. VAN DUK. (1948), 
143-144), waar Brugman dezelfde klachten samenvat. 

6 Vgl. voor de nederlandse woorden in dit tractaat p. 250 noot 2. 
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serviant et debite ameni. Quinta querela erat, quia nemo vult michi servire 
in expensis suis proprijs1, quin oporteat me prius apud eos promereri soia-
minibus aut donis aliis ; utique parvum esset, quod servitores mei darent 
michi propriam voluntatem. Sexta querela erat, quia quando sto coram 

5 cordibus eorum et absque intermissione pulso et offero eis meipsum, tunc 
querunt que mea sunt et non meipsum2, et dicunt ore: domine querere 
volumus te, sed pauci inveniunt me, quia non querunt me ut debent puro 
corde. 

0 religiosi, an non tangunt corda nostra querele he, qui dicimus et iac-
10 tamus nos de gloria patrum nostrorum, dicentes : patrem habemus abra

ham, patrem christum dominum, patrem basilium, benedictum, augusti-
num, bernardum, dominicum, wilhelmum, franciscum. Matrem habemus 
virginemgloriosam claram, brigittam, et sic de alijs-si opera, sidevocionem 
et fidem possetenus non fuerimus imitati, sed pocius sathane perversi3. О 

is quid prodest magnificare strennuitatem rolandi et oliven, nisi actus bellicos 
exercuerimus ut ipsi4? Sed quid? Sufficit nobis manutenere religiones 
nostras verbis, non <166 A> factis5; clamore valido, non lacrimarum 
silencio aut profluvio6; multiplicare gentem sed non magnificare leticiam7. 
Erubescens hec dico, quia talis inter probos videor, ut timeo, insuper et 

го deteriora8. 

Quintus articulus est de negligencia nonnullorum tardancium venire ad 
exercicia passionis seu meditacionis vite ihesu, eo quia non cognoscunt fruc-
tum inde proventurum. 

Retrahuntur nonnulli ab exercicijs devotis circa passionem domini, eo 
25 quod ignorant fructus eius. Quapropter attendendum est ad verba salva-

toris, singularissime mathei xi" dicentis: „Venite ad me omnes qui laboratis 
et onerati estis ; et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos et discite 
a meb, quia mitis sum et humilis corde, et invenietis requiem animabus 
vestris" 9. In quibus quidem verbis invitât 1 primo peccatores ad veniendum, 

30 dicens „venite". &cetera; 2o penitentes ad iugum sumendum, dicens „tol-

* G bovendien in margine zeer dun deterrior. 
b G ame boven regel bijgeschreven. 

1 Deze woorden versterken de authenticiteit van de variant sinen eygen cost in een 
sermoen (ed. VAN DIJK (1948), 144). 

2 Vgl. II Kor. 12:14. 
3 Vgl. Brugman's Epistola Maior § 5 (ed. MOLL (1854) I, 203); hier echter veel feller, 

want gericht tot zijn confraters. 
4 Kennelijk een allusie op het Chanson de Roland, waarin Roland en Olivier immers 

„nationaal-franse" heldendaden verrichten : een aanwijzing te meer, dat dit tractaat is 
geschreven in een klooster der Provincia Franciae, m.a.w. te Sint Omaars (zie Ini. p. 148). 

5 Vgl. Tit. 1:16. 
6 Vgl. Hebr. 5:7 ; vgl. ook deze omkering van Franciscus' ideaal met p. 248 reg. 6-8. 
7 Is. 9:2 in de foutieve Vulgaat-vertaling; in dezelfde eigenaardige zin gebruikt in het 

Speculum Imperfectionis, § 2, p. 119 reg. 16 en eveneens als besluit van een paragraaf. 
" Deze woorden tonen aan, dat dit geschrift moet zijn ontstaan temidden van Obser

vanten (inter probos) en ook allereerst voor hen bedoeld was, zie Ini. p. 150,152. 
» Mt. 11:28-29. 
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lite" &cetera ; 3° iustos quosque ad addiscendum, dicens „discite" «fecetera. 
Ait ergo „Venite ad me" , non ad alium, quia solus abstuli seu tuli pec

cata m u n d i 1 ; „omnes" , quia peccatores non <B> respuo penitere volen-
tes; „qui laboratis", scilicet labore nature aut culpe aut gracie; „et onerati 

s estis" sub onere legis corporis aut peccatorum; „et ego reficiam vos", cibo 
scilicet gracie aut eucharistie aut sapiencie aut glorie. Hugo de sancto Vic
tore: „Venite" clausi ad ostium luminis, egroti ad medicum salutis, nau
fragi ad portum voluntatis 2 &cetera. Secundo ait ad penitentes: „Toll ite" 
idest a in liberiate vestra, „ iugum" mortificacionis, compassionis et dilecti-

lo onis, quia bonum est viro, cum portaverit iugum ab adolescencia sua 3 . 
Tercio dicit ad iustos: ,,et discite a me, quia mitis s u m " absque alicuius 
lesione, „et humilis" absque alicuius repulsione, ut et vos mites sitis ne
minem ledendo, ас humiles neminem repellendo. Addit autem „corde", 
scilicet, quia debetis esse opere quales corde. Bernardus: Nichil arduum 

is humilibus, nichil asperum mitibus, et facile precepta veniunt in effectum, 
quando et gracia prestai auxilium4. „ E t invenietis requiem animabus ves-
tris", requiem scilicet a tumultu afflictionum, cogitacionum, temptacionum 
et impugnacionum hostium. In christo enim domino nostro lautissima 
invenitur refectio, quia scriptum est: parasti in dulcedine <167 A> tua 

20 pauperi deus 5 ; suavissima subiugacio, quia iugum meum suave est et onus 
meum leve 6; sapientissima lectio, quia perfectus erit omnis discipulus, si 
fuerit sicut magister ei us 7 . Merito dicit ambrosius quod omnia habemus 
in christo : et omnia nobis christus. Si vulnera curare desideras, medicus 
est; si estuas, fons est; si gravaris iniquitate, iusticia est; si indiges auxilio, 

25 virtus est; si mortem times, vita est; si celum desideras, via est b ; si tenebras 
fugis, lux est; si cibum queris, alimentum est 8. Нес ille. Audi ipsum domi
num dicentem: „Ego sum pañis"9 : iohannis vi0. „Ego sum pastor bonus" 1 0 : 
iohannis Xo. „Ego sum ostium"1 1 : iohannis x°. „Ego sum lux mundi" 1 2 : 
iohannis viij0. „Ego sum via, veritas et vita"13: iohannis xiiij0. „Sum etenim" 

a G voegt toe est. 
b G si celum desideras via est in margine met verwijzingsteken. 

1 Vgl. Joh. 1:29. 
J Deze tekst van ниоо DE SANCTO VICTORE hebben wij niet gevonden. 
3 Thren. 3:27. 
4 Vgl. BERNARDOS In Dominica Palmarum Sermo I, nr.2 (PL 183:255). 
5 Ps. 68/7:11. 
6 Mt. 11:30; vgl. (zwak) I Joh. 5:3. 
7 Vgl. Mt. 10:24 en Lk. 6:40. 
8 AMBROSIUS Liber de Virginitate, cap.16 (PL 16:305); vgl. ook p.207 reg.9-10 en 

p. 271 reg.3; vgl. ook de middelned. variant p. 206 reg. 27 - p. 207 reg. 9, overigens in 
diverse handschriften bewaard (BRANDSMA art. Gelderlander 2 en 9 nov. 1940 geeft een 
opsomming). Het citaat ook bij HUBERTINUS DE CASALI Arbor, lib. II, cap. 4 (ed. Venetië 
(1485), fol.48r). 

» Joh. 6:35. 
10 Joh. 10:11. 
11 Ibid. :7. 
12 Joh. 8:12; vgl. 9:5. 
13 Joh. 14:6. 



201 

scilicet magister vester1: iohannis xiij0. „Rex sum ego" 2 : iohannis xviij". 
Recogitet ergo anima, querat, pulset, petat christum ut panem in con-

cepcione, tanquam viam, veritatem et vitam in nativitate, velut magistrum 
et dominum in conversacione et predicacione et miraculorum operacione, 

5 sicut pastorem in passione, sicut lucem in resurrectione, tanquam ostium 
in ascensione, uti regem in iudicio. Quid amplius dicam? Architectus est: 
<B> esto lapis vivus in edificio suo3 . Agricola est et vitis vera: ut palmes 
fructuosus adhereas4 . Dux est in eum qui dicitur calvarie locum5 : ut 
armiger repta manibus et pedibus" post eum. Fideiussor6 et advocatus est7 : 

10 causam tuam illi crede, illive committe coram patre. Medicus est male 
habentibus8 : vulnera tua cognoscens pande. Pater est: ut filius prodigus 
quantocius fidens revertere9. Mater est galline se comparansb : sub tegmine 
alarum a facie impiorum confuge10. Nutrix est, pectus discípulo dilecto рег-
mittens: ab uberibus eius implere 1 1 . Pastor est b o n u s 1 2 : carnem eius man-

is duca et sanguinem eius bibe 1 3 . Magister est 1 4 : ad scolam eius perge. Specu
lator est domui israhel 1 5: ad nutum eius réspice. Sponsus est16: ipsum ample-
xare. Propugnator tuusest 1 7 : ipsi gracias age. Pontifex summus est in san
guine proprio1B : esto levita fidelis et sacrificanti ministrare satage. Rex et 
iudex omnipotens est19: ante Judicium causam tuam discute. Mediator 

20 pacis est20: que pacis sunt, cum eo compone2 1 . 
Quid ergo similitudinis aut methafore dabis quod sonet in perfectionem 

et laudem, et in christo ihesu domino nostro non <168 A> invenies illud? 
Quid est imperfectionis in nobis, quod non possit auferre ihesus noster 
crucifixus? Querite ergo eum et confirmamini : querite faciem eius semper22. 

25 Querite dominum, querite ihesum, querite crucifixum: et vivet anima 
vestra23. Querite ihesum dum inveniri potest: querite eum dum prope est. 

a man. et ped.: in G verbeterd uhpedibus et manibus. 
b G conparans. 

1 Joh. 13:13. 
2 Joh. 18:37. 
3 Vgl. I Petr. 2:5. 
4 Vgl. Joh. 15:1-8. 
5 Joh. 19:17. 
6 Vgl. p. 208 reg. 22-23 en noot 9. 
7 Vgl. I Joh. 2:1. 
8 Vgl. Mt. 9:12. 
» Vgl. Lk. 15:11-32. 

10 Vgl. Lk. 13:34; in andere zin p. 188 reg. 4-5. 
11 Vgl. Joh. 13:23. 
12 Joh. 10:11. 
11 Vgl. Joh. 6:57. 
14 Vgl. Mt. 23:10 en 26:18 en par.; vooral Joh. 13:13-14. 
15 Vgl. Ezech. 3:17 en 33:7. 
16 Vgl. Mt. 9:15 en par. 
17 Vgl. Is. 63:1 en vooral 19:20. 
18 Vgl. Hebr. 9:11-12. 
19 Vgl. Joh. 18:37; Mt. 24 en 25 passim; Act. 10:42. 
20 Vgl. Joh. 14:27 en Lk. 24:36 en par. 
21 Vgl. I Makk. 9:70. 
22 Ps. 105/4:4. 
23 Is. 55:3. 
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Querite cum pastoribus in stabulo1, cum virgine maria et ioseph in tempio2, 
cum maria magdalene in cruce et sepulchro3; et invenietis in presepio par-
vulum vagientem4; in tempio puerum humilem audientem et interrogan-
tem 5; in monte clamantem, flentem, orantem, in summo pacientem6; 

5 sed post resurrectionem gloria refulgentem7. Omnis ergo qui fideliter petit, 
accipiet ; qui querit, inveniet ; et qui perseveranter pulsaverit ubique, aperie-
tur ei8; maxime in cruce qui latroni sero revertenti petenti non negavit', 
neque ipse fideliter servienti bona data negare poterit; qui magdalene plo
ranti se non abscondit10, vere penitenti faciem abscondere11 non valebit. 

io Qui chananeam clamantem finaliter non reppulit sed admisit12, pulsantem 
oportune importune13 peccatorem in perpetuum non despiciet. Accedite 
ergo, ceci, Claudi, surdi, 1е-<Л>prosi, debiles et infirmi14. Accedite in-
quam ad ihesum et illuminamini: et utique facies vestre non confundentur15. 

Unde devotissimus quidam ait doctor, dominice passionis emulator et 
is archanorumdivinorum profundus scrutator1 6:1 Si desideres perfecte mun-

dari a vicijs scilicet, о peccator penitens cordialissime; 2 si nobiliter ditari 
virtutibus, о virtutum emulator avidissime ; 3 si perspicaciter illuminari in 
scripturis, о litterarum studens officiosissime ; 4 si gloriose triumphare de 
hostibus, o púgil christi et athleta fortissime; 5 si copiose consolari in adver-

20 sitatibus, о semi desperans fluctuantissime; 6 si humiliter conversari in 
terris, о mundi contemptor fidelissime; 7 si frequenter compungi in cubili-
bus, о tu induratorum saxosissime; 8 si dulciter fiere in oracionibus, о tu 
devotarie suavissime ; 9 si ferventer accendi in meditacionibus, о tu frater 
tepidissime; 10 si perseverare in bonis actibus, о tu timoratissime; 11 si vis 

25 repleri spiritualibus gaudijs, о tu vir iocundissime; 12 si suaviter rapi men
tis in excessibus, о tu dulcissime ; 13 si quandoque divinis frui secretis, scru
tator profundissime; <169 A> 14 si vis catholice mori in extremis, viro-
rum sagacissime; 15 si vis leviter post mortem purgari, penarum pavidissi
me; 16 si vis perhenniter regnare in celis, sanctitatis amantissime; exerce 

so te in passione filij dei, quem deus pater misit in mundum, ut omnibus pre-
beret perfectionis exemplum, et sequaces suos ad eternum perduceret 
regnum. 

1 Vgl. Lk. 2:15-16. 
2 Vgl. ibid.: 46 en 48. 
3 Vgl. Mt. 27:56 en 28:1 en par. 
4 Vgl. Lk. 2:16; ook Ex. 2:6. 
5 Vgl. Lk. 2:46-47. 
6 Vgl. Mt. 27 en par. 
7 Niet letterlijk zo in de evangeliën, maar een combinatie van Mt. 28:2-3 met Mk. 

9:2-3 en 9; vanaf reg. 1 Querite cum pastoribus: vgl. PS.-BERNARDUS Formulae honestae 
vitae (PL 184:1167-1168). 

8 Vgl. Mt. 7:8 en Lk. 11:8. 
9 Vgl. Lk. 23:40-43. 

10 Vgl. Joh. 20:11-18. 
11 Vgl. Is. 8:17 en 57:17. 
u Vgl. Mt. 15:22-28. 
13 Vgl. II Tim. 4:2. 
14 Vgl. Mt. 11:5 en par. 
15 Ps. 34/3:6. 
16 Wie deze profundus scrutator is, hebben wij niet gevonden. 
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Ama igitur, sequere ihesum, amplectere crucifixum, „vere lignum vite 
est hijs qui apprehenderint earn" scilicet sapienciam increatam, sed pro 
nobis incarnatam, „et qui tenuerit earn beatus"1, proverbiorum iij0. In 
genesi dicitur quod „lignum vite erat in medio paradisi"2. Dicitur enim 

5 lignum vite tripliciter. Primo quia scilicet virtute eius mors est destructa, 
iuxta verbum osee: „его mors tua о mors" 3. Secundo quia per virtutem 
crucis vita est restituía, Colosenses ij": „Cum essetis mortui"4 &cetera. 
Tercio quia virtute crucis ianua vite est reserata. Apocalipsis 2°: „Vincenti 
dabo edere de Ugno vite quod est in paradiso dei mei"5. Notatamen quod 

io crux, quamvis sit lignum vite omnibus quantum ad sufficienciam, nichilo-
minus dicit notanter" salomón ubi supra6, quod „lignum vite sit" aut 
fuerit „eis qui <B> apprehenderint earn". Non enim perpétuât vitam 
omnibus felicitantem; sed solum qui fide, cantate et opere apprehendunt. 
Non autem dicit: comprehendunt, quia christus aut crux christi quoad 

is immensitatem caritatis ac penalitatis assumpte pro nobis apprehend! po
test, non comprehendib. Item dicit sapiens: „et qui tenuerit earn beatus"7; 
qui tenuerit scilicet eamc perseveranter, beatus erit, iuxta illud apocalipsis 
3°: „Tene quod habes: ne alius accipiat coronam tuam"8. Non enim vacat 
a misterio visio quam vidit nabugodonosord. „Videbam inquit et ecce arbor 

го in medio terre, et altitudo eius nimia et magna arbor et fortis, et proceritas 
eius contingens celum, aspectus illius erat usque ad términos universe terre, 
folia eius pulcherrima et fructus eius nimius, et esca universorum in ea. 
Subter earn habitabant animalia et bestie, et in ramis eius conversabantur 
volucres celi, et ex ea vescebatur omnis caro"9. Que est ista arbor nisi crux 

25 christi, de qua dicitur: crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis, nulla 
silva talem proferí, fronde, flore, germine10 &cetera. Нес <170 A> enim 
perfusa est et irrorata aqua et sanguine11. 

De hac igitur arbore dicuntur Septem12: Primo dicitur' de eius silura 
amorosa, quia dicit: „ecce arbor in medio terre" 1 3. Crux christi tempore 

» G notanter in margine direct achter dicit. 
b non compr.: in G verbeterd uit comprehendi non. 
с G earn boven regel bijgeschreven. 
d G hier in margine met latere hand Danielis 4°. 
* Lees tangiturl 

1 Prov. 3:18. 
2 Gen. 2:9. 
3 Osee 13:14. 
4 Kol. 2:13. 
ä Арок. 2:7. Ontlening van deze gedachte en die van de beide vorige aant. aan HUBER-

TINUS DE CASALI Arbor, lib.IV, cap.28 (ed. Venetië (1485), fol. 171r) is mogelijk, maar het 
verband is zwak. 

• Vgl. reg. 1-3. 
7 Ibidem. 
» Арок. 3:11. 
' Dan. 4:7-9; vgl. ook p.264 reg. 19-21. 

1 0 VENANTius FORTUNATUs hymne Fange lingua, keervers; vgl. p. 182 reg.4-5. 
1 1 Vgl. Joh. 19:34. 
1 2 De bron van deze uitwerking van Dan. 4:7-9 hebben wij niet gevonden ; wel verwante 

gedachten bij BERNARDINUS SENENSIS (zie p. 204 noot 2), 138 et al. 
1 3 Dan. 4:7. 
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passionis fuit posila circa iherusalem, que fertur esse medium terre habita-
bilis1, ubi dominus secundum verbum psalmiste „operatus est salutem in 
medio terre"2. Secundo tangitur de eius natura vigorosa, quia dicit: 
„magna arbor et fortis"3, non magnitudine molis sed virtutis. Non eciam 

s intelligitur fortis fortitudine corporali, sed fortitudine efficacie spiritualis, 
quia in cruce fortissimus exaltatur scilicet deus, et adversarius fortissimus 
debellatur. Tercio tangitur statura crucis gloriosa, quia dicit: „altitudo 
eius nimia"4. Ista altitudo non est deformis sed formosa valde5, ideo 
eciam additur: „et proceritas eius contingens celum"6. Proceritas secun-

10 dum nycolaum de austria dicitur pulchntudo crucis, quia licet radices 
crucis et eius truncus sint humiles et abiecti et absconditi scilicet multis 
tanquam in terra positi, altitudo extenditur usque ad altitudinem celi7. 
Dicitur de sca-<5>la iacob quodsummitas eius celos tangebat8. Quando 
enim crux fuit erecta in monte calvarie, aer obscuratus est, sol lumen retra-

15 hit, luna se supponif, angeli commoventur scilicet virtutes celorum suo 
modo 10,quiadiciturquod angeli pacis amare flebunt11. Apertura est regnum 
quinqué milibus annorum clausura. Clauserat arbor ade : sed hec arbor cru
cis aperuit. Nam dicit iheronimus quod sanguis christi clavis est paradisi, et 
quia crux est sanguine christi sanctificata, ideo dicitur crux ipsa clavis para-

20 disi12. Quarto tangitur figura lata et spaciosa, quia dicit: „aspectus eius 
usque ad términos universe terre"13, hoc est dicere, quod misterium crucis 
fuit predicatum et divulgatum in omnes fines terre, ut sit inexcusabilis14 

omnis homo de fidei Christiane ignorancia, quia „in omnem terram exivit 
sonus eorum"15 &cetera. Et iterum: „Reminiscentur et convertentur ad 

25 dominum universi fines terre"16. Nedum apostoli, sed et apostolorum dis-
cipuli predicaverunt ubique, domino cooperante et sermonem confirmante 
sequentibus signis17. Quinto tangitur arboris ipsius vestitura speciosa. 

1 De gangbare middeleeuwse opvatting over de bouw der aarde, o. a. LUDOLPHUS DE 
SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 1, 11 (ed. RIGOLLOT (1878), III, 7) en cap. 21, 2 
(ed. 137-138). 

2 Ps. 74/3:12; zie p.233 reg.24-25; ook in deze zin bij BERNARDINUS SENENSIS Sermo 
L VI feria sexta in Parasceve (Opera ed. Quaracchi, V (1956), 116), welk sermoen Brug
man noemt op p. 259 reg. 3-4. 

3 Dan. 4:8. 
4 Ibidem. 
5 Esther 2:15. 
6 Vgl. Dan. 4:17. 
7 Vanaf reg. 9-10 Proceritas secundum: met NICOLAUS DE AUSTRIA wordt wellicht 

NIKOLAUS VON DINKELSBÜHL (f 1433) bedoeld? Deze glossa hebben wij niet gevonden. 
8 Vgl. Gen. 28:12. 
9 Vgl. Mt. 27:45 en par. 

10 Vgl. Mt. 24:29 en Lk. 21:26, met gelijkstelling van engelen met hemellichamen naar 
oude opvatting; vgl. BERNARDUS De Consideratione, lib.V, cap.4, 8 (PL 182:792-793). 

11 Is. 33:7. 
12 Deze tekst van HIERONYMUS hebben wij niet gevonden. 
13 Dan. 4:8. 
14 Vgl. Rom. 1:20. 
15 Ps. 19/8:5 en Rom. 10:18. 
16 Ps. 22/1:28. 
17 Mk. 16:20. 
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quia dicit: „folia eius pulcher-<i7/ A>ήmг.',l. Nee mirum si folia idest 
verba seu doctrina christi2 dicuntur pulcherrima, quia dicit psalmista: „et 
folium eius non defluet"3. Sunt etenim „et erunta folia eius in medicinam"4 

idest verba. Notanter dicitur pulcherrima. Nam si attendatur ad verba in 
5 cruce prolata, est dare, est audire pulchra et pulchriora, ymmo et pulcher

rima. Nam, teste bernardo, si dicis quia verba christi fuerunt in cruce pul
chra, dico quod fuerunt aurea5. 1 Pulchra fuerunt verba christi, ubi ait: 
„mulier, ecce filius tuus". Et iohanni: „Ecce mater tua" 6 . Et iterum, ubi 
dixit : „Pater, in manus tuas b " 7 &cetera. 2 Pulchriora fuerunt, saltern nobis, 

io folia, ubi ait orando pro crucifixoribus dicens: „pater, ignosce illis" 
&cetera8. 3 Pulcherrima quidem, ubi ignominioso latroni dicit, promitten-
do regnum: „amen dico tibi, quia hodie" «bcetera9. Sexto tangitur 
pastura dulcorosa, quia dicit: „et fructus eius nimius, et esca universorum 
inea." Et iterum: „Et ex ea vescebatur omnis caro" 1 0 . Revera fructus 

is passionis sufficientissimus omnibus. „Est enim lignum vite afferens 
fructus duodecim, per menses singulos", ut pro parte habetur ezechie-
l < i s > xlvij0, et piene apocalipsis ultimo11. <B> Psalmista: „Defructu 
operum tuorum saciabitur terra"1 2. Item: „Oculi omnium in te sperant 
domine, et tu das illis escam in tempore oportuno. Aperis"1 3 &cetera. Et 

20 sie de alijs scripturis multis ad hoc invenies. Isti quidem xijc fructus possunt 
intelligi per duodecim fructus spiritus, quos paulus ponit ad galathas v°, 
scilicet: „caritas, gaudium, pax, paciencia, longanimitas, bonitas, benigni-
tas, mansuétude, fides, modestia, continencia, castitas"1A. Vel aliter nomina 
istos xij fructus secundum alios: In cruce christus 1 debitum nostrum sol-

25 vit; 2 pacem inter deum et homines fecit; 3 hereditatem patris contulit; 
4 hostem leviathan prostravit; 5 in cruce peccata mortalia dimisit; 6 opera 
nostra meritoria fecit; 7 ruinam angelicam repara vit; 8 divinam senten-
ciam revocare fecit; 9 in cruce corda nostra ignivit; 10 amaritudinem nos-

a G hier boven regel met latere hand Ezechieìis 47". 
b G tu. 
<= G xij". 

1 Dan. 4:9. 
2 Deze gelijkstelling van folia en verba reeds even aangestipt op p. 182 reg. 6-7; PS.-

BERNARDUS (= BONAVENTURA) Vitis Mystica cap.VII, 1 (Opera ed. Quaracchi, VIII 
(1898), 172): „Septem sunt verba, quae quasi Septem folia semper virentia ...". 

3 Ps. l:3;vgl. Ezech. 47:12. 
4 Ezech. 47:12. 
5 Deze gedachte van BERNARDUS hebben wü niet gevonden. 
« Joh. 19:26-27. 
7 Lk. 23:46, naar Ps. 31/0:6. 
β Lk. 23:34. 
» Ibid.: 43. 

10 Dan. 4:9. 
11 Vgl. Ezech. 47:12, letterlijk Арок. 22:2, maar merkwaardig genoeg zonder reddens 

fructum suum waarbij de 12 maanden behoren; dit verandert de zin vrij sterk. 
12 Ps. 104/3:13. 
13 Ps. 145/4:15. 
14 Gal. 5:22-23 ; de gezaghebbende griekse hss. noemen slechts 9 resp. 10 vruchten van 

de geest, tegen de Vulgaat 11 resp. 12 ; Brugman's volgorde is die-der oude Vulgaat-hand
schriften, afwijkend van de editio Clementina 1592. 
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tram dulcoravit; 11 nobilitatem anime nostre noscere fecit; 12 de vicio ad 
virtutem convertit1. Pro quorum probacione supersedeo; sed unum ver
bum beati bernardi ad mentem revoco, ubi ait super cantica: Super omnia, 
inquit, te reddit michi amabilem, о bone ihesu, calix passionis tue, scilicet 

5 quem bibisti pro nobis, opus nostre redempcionis; hoc <172 A> fre
quenter ruminatum, hoc sepe cogitatum facile nostrum vendicai amorem. 
Nichil devocionem nostram blandius allicit, iustius exigit, arcius stingit, 
vehemencius afficit2. Séptimo et principali ter tangitur eius fotura gaudiosa, 
quia dicit : „subter earn habitabant animalia et bestie, et in ramis eius con

io versabantur volucres celi"3. Per animalia possunt intelligi mansueti, hu-
miles, activi. Psalmista: „Animalia tua habitabunt in ea"4 &cetera. Per 
bestias possunt intelligi tyranni et peccatores instar rapacium ferarum in 
pauperes mordaces, in fine tarnen cum latrone dextro penitentes5, sub 
tegmine alarum christi pro misericordia confugientes6. Item per „volucres 

15 celi habitantes in ramis" fidelis fervenciores et contemplantes, in vulneribus 
christi sicut columbe nidificantes7, quorum conversacio in celis est8, ut di
cit apostolus. De quibus eciam psalmista: „Super ea volucres celi habita
bunt: de medio petrarum dabunt voces"9. In ramis habitare dicuntur, quia 
totam passionem non possumus capere nec imitari, sed saltern in ramis aut 

го ramusculis passionis christi debemus <B> elevare intellectum, infiam
mare affectum et vigorare conatum, unire totum spiritum, dicentes: christo 
confixus sum cruci10. Omnes ergo isti, tam activi quam contemplativi, 
dicuntur conversari vel habitare vel obumbrari saltern per firmissimam 
spem, dicentes illud psalmiste: „in umbra alarum tuarum sperabo, donee 

25 transeat iniquitas" " . 
0 quam confidenter sperabat virgo quedam12, cuius memoria, ut spero, 

in benedictione est13, solita quidem dicere in vulgari: Ihesus godes zoon is 
een licht inder duysterheit ; hi is een troest inder droefheit ; een meyster inder 

1 Wie Brugman bedoelt met secundum alios, hebben wij niet gevonden. 
2 PS.-AUGUSTINUS Liber de diligendo Deo (PL 40:860); Brugman citeert duidelijk naar 

LUDOLPHUS DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 67, 1 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 
157), die de woorden eveneens aan BERNARDUS (PL 183:868) toeschrijft; of naar BERNAR-
DINUS SENENSis (zie p. 259 noot 3) die (ed. 157) hetzelfde doet. 

3 Dan. 4:9. 
4 Ps. 104/3:12. 
» Vgl. Lk. 23:40-43. 
6 Vgl. Mt. 23:37. 
7 Vgl.Cant.2:13-14;sedertBERNARDUS(ziep.209noot l)een geliefd beeld; vgl. ook 

Jerem. 48:28. Zie p. 198 reg. 10-13 en Devote Oefeninge, Eynde § 134 (ed. MOLL (1854) II, 
381); ook in Ontboezemingen over het H.Lijden, ms. Berlijn fol.27r (fragment ed. 
BRANDSMA Considerationes (1939), 84-85 met parallel met THOMAS A KEMPIS). 

β Phil. 3:20. 
» Ps. 104/3:12. 

1 0 Gal. 2:19. 
1 1 Ps. 57/6:2. 
1 2 Voor zover bekend niet Lidwina van Schiedam (BRANDSMA art. Gelderlander 11 

maart en 1 april 1939 meende van wel); overigens een verbreide gebedsvorm in de 15e 
eeuw (opgave hss. bij BRANDSMA art. Gelderlander 2 nov. 1940). Vreemd genoeg ontbreekt 
dit gebed bij MEERTENS (1930-1934). De oorsprong is te vinden bij AMBROSIUS, zie p.200 
noot 8. 

" Eccli.45:l. 
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scolen ; hi is een trou vrient der zielen ; hi is een vroem kemp inder bekorin
ghen ; hi is een zalf inder crancheit ; hi is een rust inden arbeit ; hi is een fon-
teyn inden dorst; hi is een glory inden altaer; hi is een spieghel inden 
oghen; hi is een melodie inden oren; hi is een besoen int roepen; hi is een 

s balzaem int ruken; hi is een honich inden smaeck"; hi is een iubilieringhe 
inden herten; hi is een waerheit inder verstantenisse; hi is een minne inder 
begheerten; <173 A> hi is een blijtscap inder verswaertheit; hi is een 
leitsman inden wege; hi is een leven inden doot; hi is een zeker toeverlaet 
in onser noot1. Patet ergo ex hijs que dicta sunt, quod dominus noster 

io ihesus Christus omnibus omnia factus est2, quare sanctus franciscus ait: 
deus meus et omnia3. 

Sextus articulus est de diligencia quorumdam christifidelium circa domi-
nicam passionem et excellencia exerciciorum. 

Acerbissime passionis christi profunda quis investigabit4? Attamen 
is cessare non debemus, quin illius summi beneficij secundum modulum ca-

pacitatis nostre memores efficiamur. An non prememor aut prescius fuit 
ille, quem dominus iohannis viij0 commémorât dicens: „abraham pater 
vester exultavit ut videret diem meum, vidit et gavisus est"5? An duces, 
reges et aliqui ex heroycis viris non pregustarunt mysterium vite ihesu et 

M mirabilia eius, que facturus erat in terra? An cuneus prophetarum illorum, 
qui tot et talia conscripserunt de christo, plantaverunt vineam aut in ea 
temporibus suis cooperati sunt6 et non <B> prebiberunt de vino eius? 
Alioquin frustra dixisset dominus luce χ0 : „beati oculi qui vident que vos 
videtis. Dico enim vobis, quod multi reges et prophete voluerunt videre que 

25 vos videtis, et non viderunt; et audire que vos auditis, et non audierunt"7. 
Notanter dicit eciam matheus capitulo xxi0, quod „turbe que precedebant 
et que sequebantur, clamabant dicentes: osanna filio david"8. Item nota
bilissime, licet figuraliter, sit nobis pro nunc transsumendumb quod nu-
merorum xiij0 dicitur, quomodo duo viri portabant palmitem cum uva 

a G oorspronkelijk smaken. 
b G tweede -s- boven regel bijgeschreven. 

1 De inlassing van dit nederlandse lekengebed wijst erop, dat Brugman naast zijn 
confraters ook anderen met dit tractaat wilde bereiken, zie zijn wens p. 297 reg. 7-12; 
in het geheel van art. 5 maakt het de indruk van een latere toevoeging ; vgl. Ini. p. 149-152. 

1 Gedachte van AMBROSIUS, vgl. p. 200 reg. 22-23; ook gesuggereerd als van Francis
cus ; THOMAS DE CELANO Vita И Francìsci, pars H, cap. 165, nr. 219 (ed. Quaracchi (1927), 
216). Vgl. I Kor. 12:6. 

3 Actus В. Francìsci et Sociorum ejus, cap. 1 (ed. SABATIER (1902), 4-5). 
4 Vgl. Eccli. 1:3. 
5 Joh. 8:56. 
• Vgl. Eccli. 2:4 et alibi. 
7 Lk. 10:23-24. 
8 Mt. 21:9; ook in deze zin BERNARDUS Tractatus de erroribus Abaelardi, cap.7, nr.18 

(PL 182:1068) en PS.-CHRYSOSTOMUS Eruditi Commentarii in Evangelium Matthaei, 
Homilía XXXVII ex cap. 21 (PG 56:858). Brugman zal dit ontleend hebben via LUDOL-
PHUSDESAXONIA Wto/««CArwfi,parsII,cap.27,6(ed.RiGOLLOT(1878) III, 178-179). 
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sua1 Äcetera. Ciarum est, quod salus populi prions et posterions in fide 
et caritate christi mediatoris consistebat2. 

Unde lamentabile videtur revera, quod nos, qui vidimus gloriam eius3, 
qui legimus et audimus doctrinam eius, qui corpus et sanguinem eius sa-

5 cramentaliter tractamus et sumimus, non sumus in recogitando, comme
morando, regraciando, compaciendo, admirando, ymitando, exultando 
graciores. Antiqui enim patres in spiritu viderunt, gracias egerunt credentes, 
sperantes in eum qui venturus erat salvare et redimere populum suum in 
pace4. Nos ergo qui \\-<174 ^4>dimus salvatorem messyam; quomodo 

io a laude eius cessabimus, quomodo a caritate eius separabimur5, quomodo 
a graciarum actione vacabimus, fratres? Cum enim augentur dona, racio
nes eciam crescunt donorum. Tanto enim quisque humilior atque ad ser-
viendum deo prompcior debet ex muñere, quanto se obligaciorem conspicit 
in reddenda racione6. Audite bernardum doctorem melliíluum super can-

15 tica sermone 2o dicentem : Ardorem desiderij patrum suspirancium christi 
in carne presenciam, frequentissime cogitans, confundor et compunger3 

in meipsob, et nunc vix lacrimas contineo, ita pudet teporis torporisque 
miserabilium temporum horum. Cui namque nostrum tantum ingerii 
gaudium gracie huius exhibicio, quantum accenderai veteribus Sanctis 

20 desiderium promissio?7 Нес ille. Merito quippe dicit ecclesiasticus: „Gra-
ciam fideiussoris tui ne obliviscaris; dedit enim pro te animam suam"8. 
Fidejussor iste christus est, qui in cruce fideiussit pro te, ubi animam et 
vitam dedit pro te 9. Item prophetarum unus ait: „Ingredere in petram; 
abscondere in fossa humo" 1 0 . Ingreditur in petram, qui fugit ad christum 

25 solum et unicum <B> refugium. In fossa humo absconditur, qui per iugem 
memoriam in beneficio passionis christi delectans meditatur. Unde in can-
ticis adhortatur sponsus sponsam scilicet animam, dicens : „Surge, propera, 
amica mea" &cetera „in foraminibus petre, in caverna macerie"11, ubi 
revera ab omni malo abscondimur tanquam columba a pedibus accipitris 

M idest dyaboli12. Foramina petre vulnera christi. Quid non boni in petra? 
dicit bernardusc. In petra exaltatus, in petra securus, in petra firmiter sto, 
securus ab hoste, fortis a casu; ubi tuta firmaque infirmis requies, nisi in 

» G conpungor. 
b meipso in G verbeterd uit memetipso. 
« G het ? per abuis achter bernardus. 

1 Vgl. Num. 13:23-24. 
2 Verwant met de „Christushymne" in Kol. 1:15-20. 
3 Joh. 1:14. 
4 Vgl. (zwak) Ps. 29/8:11 en Ps. 55/4:19. 
5 Vgl. Rom. 8:35, 39. 
• GREGORius Homilía IX in Evangelium, nr. 1, n.a.v. Mt. 25:14-30 (PL 76:1106); met 

geringe afwijkingen. 
7 BERNARDUS Sermo II in Canlicum, Initium sermonis, cap. 1 (PL 183:789-790); met 

enkele woordomzettingen. 
6 Eccli. 29:25 (vuig.: 20). 
9 Vgl. p. 201 reg. 9 en p. 271 reg. 3. 

10 Is. 2:10. 
11 Cant. 2:10 en 14. 
12 Zie p. 206 noot 7. 
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vulneribus salvatoris? Tanto illic securior habito : quanto ille potencior est 
ad salvandum1. Patet ex hijs, quod passionis christi virtus est refugium tutis-
simum tempore tribulacionis2. Et ideo ecclesiasticus capitulo xxxvij0 dicit: 
„Non obliviscaris amici tui in animo tuo, et ne immemor sis illius in opibusa 

5 tuis"3, quia ipse memoriam tui se habere comprobat; nam cycatrices vul-
nerum in manibus et pedibus et latere sibi reservavit. Unde putanti alicui 
fidelium se fore oblitum, in ysaia dicit: „Dixit" inquit „syon: dereliquit me 
dominus, et dominus oblitus est mei"4. <175 A> Cui dominus ait:,, Num-
quid oblivisci potest muiier infantem suum, ut non misereatur filio uteri 

io sui? Et si illa oblila fuerit, ego tamen non obliviscar tui. Ecce in manibus 
meis descripsi te"5. Quasi diceret: Ut te minime oblivioni tradam, agnoscas 
in manibus meis signa; non loquamur verbis, sed loquantur vulnera mea. 
Si igitur tui non obliviscar, quare mei oblivisceris? Unde iob dicit: „Terra, 
ne operías sanguinem meumb"6. Tunc terra operit sanguinem christi, 

is quando beneficium passionis eius a cordis memoria defluii, et amor ter-
renorum Uli preponitur. 

Dicet fortasse non sapiens quis: Et quid deo laudis accedit per huius-
modi exercicia, quid utilitatis sic se exercitantibus, quid prodest proximis 
vivis, quid eciam proderit defunctis? Cui licet insipiens respondeo, quod 

20 1 deo nil acceptabilius; 2 tibi seu michi nil utilius; 3 vivis convertendis nil 
suavius vel efficacius; 4 defunctis fidelibus nil apcius. 

Primum patet, scilicet quod deo nil acceptabilius. Quo enim alio deum 
laudare et honorare poterimus, quam iugi memoria et iterata oblacione 
sacrificij illius, quo unigenitus filius eius ipsum deum patrem suum, quem 

25 in summo honorare vo-<5>lui t et clarificare, honorífica vit? Et si ipse 
per evangelium dilectus filius vocatus sit in quo patri complacuit7, quo-
modo acceptabilius patrem super ofTensis placabimus, nisi per invocacio-
nem et allegacionem passionis crucis &cetera ipsius unigeniti sui, qui tot, 
talia ac tanta pro honorificacione sua necnon et propter salutem humani 

so generis sustinuit? Hoc est enim sacrificium laudis, quod honorificat in 
summo patrem8. Si enim, ut dicitur sapiencie xiiij0, acerbo luctu stulte 
dolens pater de morte filij ymaginem fieri constituit et sacrificia fieri ordi-
navit9, decencius immortalis deus pater redivivi filij et amodo numquam 

a G operìbus. 
ь sang, meum: in G verbeterd uit meum sanguinem. 

1 BERNARDOS Sermo LXI in Canticum, cap.3 (PL 183:1072); Brugman laat na a casu 
enige zinnen weg; vanaf ubi tuta vermoedelijk geciteerd naar LUDOLPHUS DE SAXONIA 
Vita Jesu Christi, pars II, cap.64, 17 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 140); het citaat vervolgt 
op p. 211 reg. 25. 

2 Vgl. Ps. 59/8:17 en Jerem. 16:19. 
3 Eccli. 37:6. 
4 Is. 49:14. 
5 Ibid.:15-16. 
6 Job 16:18. 
7 Vgl. Mk. 1:11 en par. 
" Vgl. Ps. 50/49:23. 
9 Vgl. Sap. 14:15. 

14 
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morituri1, sibi coequalis in natura, nomen et gloriam clarificavit2, nolens 
placari de facili de offensis, nisi per invocacionem nominis ipsius et eorum, 
que passus est ad laudem et gloriam sui nominis3 sueve maiestatis. Non 
enim voluit mentiri Veritas que dicit: „Si quid pecieritis patrem in nomine 

s meo, dabit vobis"4. Unde dominus bonaventura in tractatulo circa cele-
bracionem misse dicit super verbo ilio prima chorinthios xi0: „mortem 
domini annunciabitis"5 Acetera, Die, inquit, о sacerdos celebrans, scilicet 
in corde tuo : Ecce celestis pater recolens illam mortem unigeniti tui domini 
nostri, onero tibi hostiam hanc, quam tibi ipse olim <176 A> pro mea et 

10 pro tocius mundi salute obtulit3, ecce ad altare tue maiestatis transmitto 
hostiam vivam, quam tu in miseracione multa misisti ad altare crucis pro 
nobis immolandam. Recordare igitur, о summe pater, illius sacrosanetie 
sudoris quasi gutte sanguinis decurrentis in terram, réspice illam sacram 
camem virgineam, verberibus crudeliter flagellatam, colaphisb cesam, li-

13 voribus tumidam, sputis maculatam, sanguine cruentatam, spinis perfo-
ratam, clavis confixam, lancea vulneratam. Illa ergo pietas, que filium tuum 
traxit et vicit, ut in staterà crucis tocius mundi peccata libraret, ipsa te co-
gat, pater clementissime, miserere nobis miseris, réspice obsecro non pecca
ta nostra, sed in faciem christi tui6. Non enim in iustificacionibus nostris 

M preces tibi fundimus: sed in miseracionibus tuis multis7. Нес ille8. 
Secundum, scilicet quod nichil nobis utilius, patet ex hijs que dicta sunt 

in precedenti articulo9. Item ad laudem passionis christi et utilitatis eius 
dicit bemardus: О quam indebita miseracio, quam gratuita dilectio, 
quam inopinata dignacio, quam stu-<fi>penda dulcedo, quam invicta 

25 mansuetudo, regem glorie pro despicatissimo vermículo crucifigi. Quis audi-
vit umquam tale, aut quis vidit huic simile?10 Vix enim pro iusto quis mori-
tur11 ; ipse pro inimicis et pro iniustis mortuus est, eligens exulare acelis, ut 
nos reportaret ad celos. Amicus dulcís, conciliarius prudens, adiutor fortis12. 
Merito, fratres, dicit sponsa in canticis: „Fasciculus mirre dilectus meus 

so michi inter ubera mea commorabitur"13. Super quibus verbis sic videtur 
cytharizare cythareda noster ni fallar bemardus dicens: Memor ero quam 
diu vixero, laborum illorum quos pertulit in predicando, fatigacionum in 
discurrendo, temptacionum in ieiuniando, vigiliarum in orando, lacry-
marum in compaciendo. Recordabor eciam dolorum eius, conviciorum, 

* G optulit. 
Ь G collaphis. 

1 Vgl. Rom. 6:9. 
2 Vgl. Joh. 12:28 en 17:1. 
* Vgl. Ps. 86/5:8 en de bede Orate Fratres in de misliturgie. 
4 Joh. 16:23. 
» I Kor. 11-26. 
6 Ps. 84/3:10. 
7 Vgl. Dan. 9:18. 
* BONAVENTURA Tractatus de praeparatione ad Missam, cap.I, § 3, nr. 11 (Opera ed. 

Quaracchi, VIII (1898), 103). 
» Vgl. p. 199-207. 

10 Is. 66:8. 
11 Rom. 5:7. 
12 BERNARDUS Sermo 22 de dìversis: De Quadruplici Debito, cap. 5 (PL 183:597-598). 
13 Cant. 1:13. 
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sputorum, colaphorum", subsannacionum, exprobracionum, clavorum, 
horumque similium, que per eum et super eum habundancius transierunt1. 
Нес meditan dixi sapienciam. In hijs iusticie michi perfectionem constituí, 
plenitudinem sciencie, divicias salutis, copias meritorum. Нес me erigunt 

j in adversis, in prosperis reprimunt, et inter leta <177 A> tristiaque vite 
presentís via regia incedenti tutum prebent utrobique ducatum2. Et infra 
concludit dicens : Propterea hec michi in ore frequenter, in corde semper, 
hecmeasublimiorphilosophia: scire ihesum et hunc crucifixum3. Нес ber-
nardus. О quam suave erat illi crucis signum, quam delectabilis crucis me

to moria, qui dicebat alibi : Seit quicumque sensum dei habet, quantum ser-
vum christi deceat, quam utile sit ei saltern una hora diei passionis ас re-
dempcionis recolere beneficia, ad fruendum suaviter in consciencia, ad 
recondendum fideliter in memoria. Revera in passione christi invenitur 
omne quod conservât, omne quod tutat, omne quod solatur4. 

is 3m patet, scilicet quod nichil convertendis peccatonbus suavius, sed пес 
efficacius; per hanc enim peccatores obstantissimi et induratissimib emolli-
untur. Sanguine enim christi plerique saxei commolliri videntur seu com
pungi, sicut fertur partiri adamas sanguine hyrci calido5. Nempe usque 
hodie, ut ita dicam, petre scinduntur, terra movetur, sepulchra aperiuntur, 

20 mortui resuscitantur6. Quis nam tam irreligiosus, ut audita christi passione 
non compungatur?c Quis tam insolens, ut non humiUetur? Quis tam ira-
cundus, ut non indulgeat? Quis tam deliciosus, ut non abstineat? Quis tam 
flagiciosus, <B> ut non contineat? Quis tam maliciosus, ut non peniteat? 
Adest quippe passio christi usque hodie terram movens, petras scindens, 

25 monumenta aperiens. Unde beraardus: Peccavi peccatum grande, tur-
babitur consciencia sed non perturbabitur, quoniam vulnerum domini 
recordabor7. Quid enim tam efficax ad curanda consciencie vulnera necnon 
ad purgandam mentis aciem, quam christi vulnerum sedula meditacio8? 
Quid tam ad mortem, quod non christi morte sanetur? Si ergo in mentem 

a G collapkorum. 
ь G et induratissimi in margine met verwijzingsteken. 
с G compungat? 

1 BERNARDUS Sermo 43 in Canticum, cap.3 (PL 183:994); behalve de aanhef Memor 
ero quamdiu vixero ook Sermo 22 de diversi!, cap. 5 (zie p. 210 noot 11); de hele perìkoop 
ook Sermo in Feria IV Hebdomadae Sanctae de Passione Domini, cap. 11 (PL 183:269); 
BONAVENTURA De PerfectioM Vitae ad sórores (Opera ed. Quaracchi, Vili (1898), 
122); Meditationes Vitae Christi (ed. Mainz (1609), VI, 372); LUDOLPHUS DE SAXONIA 
Vita Jesu Christi, pars I, cap. 1 (ed. RIGOLLOT (1878) 1,4), enz. 

1 BERNARDUS Sermo 43 in Canticum, cap.4 (PL 183:995); Brugman laat na meritorum 
een volzin weg. 

3 Ibidem, hier nogal verminkt geciteerd; vgl. Devote Oefeninge, Kijnsheit §40 (ed. 
MOLL (1854) II, 314); de laatste vijf woorden I Kor. 2:2. 

4 Deze tekst van BERNAROUS hebben wij niet gevonden. 
5 Volgens HOFFMANN-KRAYER & BÄCHTOLD-STÄUBUIX (1938/41), 928 geloofde men, 

dat bokkenbloed bard als diamant kon worden en dan moeilijk te splijten was: wellicht 
heeft Brugman dit bedoeld? 

« Vgl. Mt. 27:51-52; vgl. ook p. 189 reg.20-23 en p. 190 reg. 1-4. 
7 BERNARDUS Sermo 61 in Canticum, cap. 3 (PL 183:1072); vgl. ook p. 212 noot 1. 
' BERNARDUS Sermo 62 in Canticum, cap. 7 (PL 183:1079). 
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venerit tam potens, tam efficax medicamentum, nulla iam morbi possum 
malignitate terreri1. Fidenter quod ex me michi deest, usurpo michi ex 
visceribus domini, quoniam misericordia affluunt, nee desunt foramina per 
que effluant. Patet archanum cordis per foramen corporis, patet illud mag-

5 num pietatis sacramentum2, patent viscera misericordie dei nostri, in 
quibus visitavit nos oriens ex alto3. Нес bernardus. De iustis satis tactum 
est, quomodo iuventur báculo crucis et passionis christi, quare transilio pro 
presenti. 

Quartum patet, scilicet quod defunctis fidelibus nil apcius, ad liberan-
10 dum scilicet aut ad evolandum. Quis namque nesciat quantum passio chris-

sti conferai defunctis? Mire sunt efficacie, affectuosa <178 A> suspiria 
vivorum fidelium pro defunctis, devotaque recordacio passionis. Mirabilia 
sunt suffragia, que fuerint a Sanctis hominibus per obsecracionem adventus 
christi dicendo ; per adventum tuum &cetera, per crucem, per passionem, 

is per mortem4 &cetera, ut eciam generaliter in letanijs et in recommendacio-
nibus agonizancium obsecrare consuevimus. Non dubium, quin meditato-
res passionis et oratores ardentes in virtute passionis de animabus existen-
tibus in purgatorio oblivionem non habent; sed plurimos adiuvant,plurima 
de statu animarum per revelacionem quandoque percipiunt. Sed haut du-

20 bium, quin sacerdotes christi bene et devote armati precibus, scutati christi 
armaturis et meditacionibus passionis eius, sacrificantes illud summum sa-
crificium iusticie5 in altari3 domini, efficacissime propter eum qui illic sub 
specie panis et vini deo patri0 immolatur petunt et accipiunt, quod anima-
bus liberandis prodest ad accelerandam salutem. An forte (quod absit) 

25 armatus et ornatus non erat memoria passionis domini bernardus, qui in 
uno sermonum de diversis ait : vadam in istam regionem, scilicet expiacio-
nis seu purgatorij, et videbo visionem hanc grandem6, quomodo pius pater 
glorificandos filios in manu < ß > temptatoris relinquat, non ad occisio-
nem sed ad purgacionem, non ad iram sed ad misericordiam, non ad de-

30 structionem sed ad instructionem, ut non sint iam vasa ire apta in interitum, 
sed vasa misericordie preparata ad regnum. Surgam ergo in adiutorium 
<illis, interpellabo> gemitibus, implorabo suspirijs, oracionibus inter-
cedam, satisfaciam sacrificio singulari, si forte videat dominus7 et iudicet, 
ut laborem convertat in requiem, miseriam in gloriam, verbera in coronam8. 

35 Нес illec. 

» G aitano. 
b G patri boven regel bijgeschreven. 
с G Нес Ule in margine met verwijzingsteken. 

1 Wederom uit Sermo 61 van p. 211 noot 7. 
1 I Tim. 3:16. 
3 Vanaf reg. 2 Fidenter wederom uit de preek van noot 1, cap. 4; tevens, behalve 

Fidenter, bij Ρ5.-Αυου5ΉΝυ3 Manuale, cap.21 (PL40:960); vanaf reg. 5 visceraLk. 1:78. 
* Uit de litanie van alle heiligen, nl. libera nos, Domine. 
s Vgl. Ps. 4:6. 
6 Vgl. Dan. 10:8. 
7 Vgl. Prov. 24:18. 
β Vanaf reg. 26 BERNARDUS Sermo 42 de diversis: de V negotiationibus et de V regioni-

bus, cap.5 (PL 183:663-664); ook, sterk verkort, in Vita Lijdwine, pars III, cap.2 (ed. 
DE MEIJER (1963), 101). 
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Patet ergo quomodo prosit passionis christi memoria in modicis verbis. 
Quid ultra pauperculus in gloriam crucis in medium proferam? 1 Signa et 
promissiones date vel facte patriarchis, nonne pro gloria crucis aut cruci-
fixi et nostra salute facta sunt?3 2 Nonne prophetarum vaticinia de cruci-

Î fixo mira locutab sunt et verissima revelaverunt? 3 Nonne apostoli circuie-
runt omnem terram, ut gloriam crucis toti mundo notificarent? 4 Nonne 
martyres dei incliti pro gloria crucis sanguinem suum gloriose fundi per-
miserunt? 5 Nonne evangeliste et doctores pro gloria crucis infinitas senten
cias conflaverunt? 6 Nonne sancii pontífices <179 A> pro gloria crucis 

io animas suas fideliter posuerunt? 7 Nonne anachorite pro gloria crucis in 
melotis et pellibus Acetera circuierunt1? 8 Nonne cenobite devotissimi pro 
gloria crucis perpetue religioni se dederunt? 9 Nonne virgines utriusque 
sexus pro gloria crucis et regno celorum se castraverunt? 10 Nonne vidui 
et vidue relictis delicijs pro gloria crucis carnem suam cum vicijs et concupis-

15 cencijs [se]c crucifixerunt2? 11 Nonne coniugales pro gloria crucis in carne 
prêter carnem plurimi vívenles, utentes hoc mundo quasi non utentes 
vixerunt3? 12 Nonne peccatorum et peccatricum non pauci pro gloria cru
cis acerrimis penitencijs se afflixerunt?" Quomodo ergo, o infelix anima, 
ceteris electis tot et tanta agentibus et pacientibus pro gloria crucifixi, tu 

20 sola laborem et dolorem5 domini dei tui christi tui non consideras, sed 
taces, sed dissimulas, sed ociaris, dicens forte doctori tuo6: recede a me, 
scienciam viarum christi nolo, anima mea nauseai super cibo isto levissimo7. 
О ingratissima et stultissima creatura, non attendens actum redemptoris 
tui multiplicem qui exigit compassionem, non ponderane modum re-

25 <5>dempcionis tue qui exigit imitacionem, non deflens causam mortis 
sue que exigit dilectionem. Ex parte tuid miseria, culpa et pena; ex parte 
domini redemptoris tui caritas infinita. Nonne dicit per prophetam: in 
caritate perpetua dilexi te, ideo attraxi te, miserans tui8? О quam felices 
qui se in gloriam crucis corde et animo totos exposuerunt: 1 Felix beatissi-

3o ma virgo maria, que se totam in memoriam crucis et passionis post ascen-
sum filij sui dedicaverat; 2 Felix magdalena, que montis in spelunca dies 

a G om. ?. 
ь G locuti. 
с G se per abuis boven regel bijgeschreven. 
d tui in G verbeterd uit tue. 

1 Hebr. 11:37. 
2 Gal. 5:24. 
3 In de geest van I Kor. 7:29; vgl. PETRUS CHRYSOLOGUS Sermo 143 (PL 52:583) en 

zwakker AUGUSTCNUS Sermo 45, cap. 8-10 (PL 38:268-270); Brugman zelf gebruikt het 
woord ook in de Vita Lijdwine, pars III, cap.7 (ed. DE MEIJER (1963), 137). 

4 Vgl. de volgorde in deze reeks vanaf reg. 2 Signa met die in het bekende Sermoen 
van drierhande tafelen (ed. VAN DIJK (1948), 110-117); gedeeltelijk ook reeds zo bij BER
NARDOS Sermo LXII in Canticum (PL 183:1076) en de anonieme Meditationes Vitae 
Christi (ed. Mainz (1609), VI, 372). 

5 Vgl. Ps. 90/89:10. 
6 Een zwakke aanwijzing, dat Brugman hier spreekt als docent tot studenten ; vgl. 

Ini. p. 148. 
7 Num. 21:5. 
β Jerem. 31 (Lxx. 38): 3. 
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solitarios duxit; Tacco de apostolis singulis beatissimis; 3 Felix beatus ber-
nardus, qui gustu plenario de fontibus salvatoris videtur bibisse; 4 Felix 
brigitta, felix de senis katherina, felix elyzabeth, clara cum suis filiabus, 
quarum studium indefessum erat in cruce speculari, de cruce loqui, in 

s cruce vivere et mori ; 5 Felix pater noster franciscus, cui sepcies notabiliter 
apparicio crucis facta est, quarum apparicionum ultima christo configu-
ravit1. Quibusdam enim excellentissimis, exercicia transcendencia ad Chris
tum passum habentibus, tanquam vexilliferisa signa data sunt <180A> 
christiformia, uni in corde, alij in corporeis manibus et pedibus et la-

10 tere, et sic de alijs quorum legendas legimus. Unde de capite unius christifi-
delis crucifixi ymago extracta est2. Item in corde cuiusdam virginis, dum 
scinderetur per medium, omnia signa passionis quasi carni impressa post 
transitum eius inventa sunt3. Item in membris quarumdam virginum vul
nera a christo mirabiliter data fuere, non sine sensibili dolore, vulneribus 

is tamen pellicula naturali decenter ne perciperetur obductis4. О si quis me 
induceret in cellam vinariam5 contemplancium, non dubium quin Christus 
multis modis electos crucis sue studentes et imitatores licet diversimode in-
signiverit. Est enim liber crucis a foris et ab intus despectus a multis, tamen 
infinitissimis mysteriis plenus, sed acceptus et lectus piene a paucissimis6. 

» Nonne luce0 iiij0 dominus dicit quod „multe vidue erant in israel" &cetera, 
„et ad nullam illarum missus est helyas nisi in sarepta sydonie ad viduam 
mulierem; et multi leprosi erant in israel sub helizeo propheta, et nemo 
eorum mundatus est nisi naaman syrus"7? Et de decern leprosis <B> 
mundatis dicit dominus luce xvij0: „Nonne decern mundati sunt, et novem 

2j ubi sunt? Non est inventus qui redieret et daret gloriam deo, nisi hic alie
nígena"8. О Christiane, о minor, о tu religiose, lege et intellige. Tu qui 
crucifixa veste ambulas in plateis, et que vite crucifixe sunt faceré contemp-
nis et erubescis. Confundere saltern et ingemisce, non referens deo gracias 
super tot benefìcijs, super tanta caritate, super tali tibic concessa medicina; 

so et maxime tu frater minor, qui patrem habes zeraphicum franciscum, in 
quo deus innovavit signa et immutavit mirabilia'. Merito debes орегіге 

• G letter -х- boven regel bijgeschreven. 
Ь luce in G verbeterd uit luca. 
c G tibi boven regel bijgeschreven. 

1 BONAVENTURA Legenda Maior, cap. XIII, 10 (Opera ed. Quaracchi, Vili, (1898), 
545). 

1 Onbekend geval. 
1 Idem. 
4 Deze zgn. ideoplastiek der wonden van Christus, waaruit soms dwars door de on

geschonden huid bloed naar buiten trad, schijnt nog steeds voor te komen bij zeersugges-
tibele vrouwen, vgl. J-LHERMITTE Echte und falsche Mystik, Luzern 1953. 

3 Vgl. Cant. 2:4. 
« Vgl. Ezech. 2:9 en Арок. 5:1 en 7. 
T Lk. 4:25-27. 
β Lk. 17:17-18. 
' Dit vindt men bij BONAVENTURA Legenda Maior, cap. XIII passim (Opera ed. 

Quaracchi, VIII (1898), 542-545). 
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vultum tuum1 nee apparere in conspectu dei2, nisi corde, ore, opere tan-
quam fidelis ac legitimus filius préféras amorem te habere salvatoris cru-
cifixi; alioquin proprium deserens ortum, proprium patrem non imitans 
possetenus, vilis degener extas3. Nonne capitulum ultimum regule tue, 

s quam distinxerunt labia tua, tibi ausum et modum ostendit eundi ad sarra
cenos4? Nonne pater tuus beatissimus franciscus trina vice ad partes infide-
lium ob amorem martirij navigavit5? Sed quid dicit dominus bona ventura? 
Sicque factum est, ut christi amicus mor- < 181 ^ > t e m pro christo viribus 
totis exquireret" et tarnen nullatenus inveniret, quo et merito non careret 

io optati martirij et insigniendus servaretur in posterum privilegio singulari'. 
Нес ille. Tu ergo non semper agitaris zelo caritatis transfretare maria7, 
transilire montes et colles8, ad acquirendum sapienciam hanc patris, saltern 
domi licet peregre manens et in cellula sedens aut in choro aut in ecclesia 
aut in claustro aut in orto aut in refectorio, quiescens aut ambulans ad 

и minus, ut patrisare' comproberis in minimis, aut sic de altilibus una pa-
trisfamilias seu summi regis inter thauros occisos valeas connumerari10 

eorum, qui pro honore dei sanguinem suum fuderunt: 1 Unus et primus 
fudit pro sua innocencia, ut abel " ; 2 Alius pro veritate dicenda, ut prophete 
sancii12; 3 Alius pro patrijs legibus, ut machabei13; 4 Alius pro iusticia et 

20 equitate dieta, ut iohannes baptista M ; 5 Alius pro persona christi, ut parvuli 
innocentes15; 6 Alius pro fide et confessione christi, ut mártires; 7 Alius 
pro libértate ecclesie, ut sanctus thomas anglicus; 8 Alius ex pura caritate, 
ut sanctus <Ä>sanctorumchristusdominus16. Ut ergo domestico martirio 
sanguinem non fundas, sed sanguinem cum medulla ossium17pedetentim 

25 pro domino tuo, cum christo tuo deo patri tuo valeas offerre, senti hoc in te 
quod et in christo ihesu18, cogita, incendere, amplectere, gracias age, pa
trem franciscum transformatum tanquam bonus filius sequere, quatenusb 

» G exquereret. 
b G quatinus. 

1 Vgl. Job 24:15 en Mich. 3:7. 
I Vgl. Ex. 34:23-24 en Deut. 31:11 (beide zwak). 
3 Vanaf reg. 3 proprium deserens vgl. Epistola Maior § 10 (ed. MOLL (1854) I, 208). 
4 Regula Ordinis Fratrum Minorum, cap. 12 De euntibus inter Saracenos et alios 

Infideles, o.a. bij BONAVENTURA (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 432). 
5 Vgl. BONAVENTURA Legenda Maior, cap. IX, nrs. 5, 6 en 7 (Opera ed. Quaracchi, 

VIII (1898), 531-532). 
β BONAVENTURA Ibid., nr. 9 (ed. 533); ook Legenda Minor (ibid., 571). 
7 Vgl. Deut. 30:13. 
• Vgl. Cant. 2:8. 
9 Patrisare = zijn vader nabootsen (Ducange i.v. patrizare). 

1 0 Vgl. Mt. 22:4. 
I I Vgl. Gen. 4:8. 
1 2 Vgl. (o.a.) Mt. 23:29-35. 
1 3 Vgl. I Makk. 2:42; 9; ook II Makk. 7. 
» Vgl. Mt. 14:1-12. 
" Vgl. Mt. 2:16-18. 
" Vgl. dezelfde reeks van 8 soorten bloedgetuigen in Vita Lijdwine, pats III, cap. 6 

(ed. DE MEIJER (1963), 133). 
1 7 Vgl. (zwak) Job 21:24. 
" Vgl. Phil. 2:5. 
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quod non vales attingere in barbarorum finibus profluvio sanguinis1, con-
sequi valeas in pace sedens per incendium dilectionis. 

Sed dieet quis: Et quid sibi volunt signa innovata in carne francisci a 
christo domino, qui sibi tarn familiariter apparuit et tam vivaciter stigmata 

s reliquit2? Respondeo quod vera impressio taliter a christo facta: / signum 
fuit et est familiaritatis divine; 2 signum strennuitatis estense; 3 signum 
fidelitatis prehabite; 4 signum dilectionis ignifere; 5 signum acceptacionis 
probate; 6 signum imitacionis sane; 7 signum confirmacionis fortissime. 
Item, sic deo placuit; sic enim honorabitur, quern rex voluerit honorare3. 

io Sic qui honoraverit principem, honorificabitur ab eo, et qui contempnunt, 
remanebunt ignobiles4. Pharao dedit ioseph anulum5, similiter et mardo-
<7(S2y4>cheo rex assuerus6, ionathas dedit tunicam dilecto fratri suo 
david7. Placuit insuper et placuit regi regum christo, anulo suo preferre et 
subarrare8 quos quasve placet animas, tunica talari vestire9 quem quamve 

и ex milibus eligit signis et armis suis, insignire quos quasque in monte tan-
quam novos campiductores et campiductrices extollit. Sic „iuvenes et vir-
gines, senes cum iunioribus laudent nomen domini, quia exaltatum est 
nomen eius solius"10 ; sic maria cum virginibus magnificavit dominum ; sic 
exultavit spiritus eius in deo salutari suo1 1. Sic concludendo dicat cum anna 

20 nostrum unusquisquea, dives et pauper, illud primo regum 2°: „Exultavit 
cor meum in domino, et exaltatum est cornub meum in deo meo. Dilatatum 
est"12&cetera. 

Septimus articulus est demonstrativus loci et temporis et modi, utpote ubi, 
quando et qualiter debeamus circa passionem meditari et exercera. 

25 Fateor ignoranciam, insipienciam et pigriciam meam, fratres, quia, cum 
esscm de numero stultorum13 et sim adhuc actu, quamvis legerem, studerem 
et disputarem de supervacuis nonmultum <B> ad salutem anime facien-
tibus, et insuper quamvis populo declamatorie predicarem de virtute et 
gloria crucis christi stupenda14, attamen cecitas tanta obduxerat mentis mee 

a nostr. unusq.: in G verbeterd uit unusquisque nostrum. 
b G -nu boven regel bijgeschreven. 
с G excerceri. 

1 Vgl. Mk. 5:25. 
2 Vgl. p. 214 reg. 31 en noot 9. 
3 Esther 6:9. 
4 Vgl. I Sam. 2:30. 
5 Vgl. Gen. 41:42. 
6 Esther 8:2. 
7 Vgl. I Sam. 18:4. 
8 Vgl. Epistola Maior § 16 (ed. MOLL (1854) I, 213-214); ook Vita Lijdwine, pars III, 

cap.l (ed. DE MEIJER (1963), 96). 
9 Vgl. Gen. 37:23 en II Sam. 13:18. 

1 0 Ps. 148:12-13. 
1 1 Vgl. Lk. 1:4^47. 
1 1 I Sam. 2:1. 
1 3 Vgl. Eccle. 1:15. 
1 4 Brugman uit soortgelijke twijfel aan nut en succes van zijn arbeid in de Epistola 

Maior § 13-14 (ed. MOLL (1854) I, 211-212) ; ook in een preek te Deventer, getuige twee 
Vitae van fraters aldaar (ed. DUMBAR (17191) 1,177 en 184). Verderop zal Brugman zijn 
getuigenis van onwetendheid herhalen, zie p. 252 reg. 32-p. 253 reg. 1. 
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oculos, ut numquam cogitarem (nisi in tempore necessitatis) de passione 
domini mei. Tempus necessitatis voco pro nunc, cum aut in die parasceves 
predicaturus essem plebi, aut in diebus crucis sanctissimis, aut cum persua-
dcrem moribundis in vulneribus christi vulgari modo fiduciam omnem col-

j locare. De exercicijs autem devotorum tanquam corticis litterarum avidus 
et non spiritus dei sapidus curabam minime, quinymo si essent aut reperi-
rentur aliqui homines huiuscemodi devocionis aut exercicij super uni versam 
terram consciencia teste ignoravi1. Quapropter compellente me zelo cogor 
aliis viam estendere paulisper, non quam expertus tenui actu, sed quam 

io coram deo meo ingredi proposui, sed quam ab alijs teneri, pijs scilicet ama-
toribus crucifixi, cecucientibus oculis agnovi. Judicabo ergo velut cecus de 
coloribus2; indicabo vinum bonum, quamquam non biberim ex eo; exci-
tabo dormientes ad prelium, quamvis needum induerim arma; ostendam 
alijs iter iherusalem ut acervus lapidum3, licet numquam in-<183 A> 

is gressus per Шиа4. 
Retrahuntur nonnulli ab amore passionis : 1 primo quia ubi debeant se 

exercere circa eandem ignorant; 2° quia quando aut quo tempore debeant 
exercere simplices non cogitant; 3° quia modum quo debeant aut possint 
se exercere non considérant. 

20 De loco darum est, quia in omni loco potest coli deus a pio cultore, 
iuxta illud psalmi: „Benedicite domino omnia opera eius in omni loco do-
minacionis eius, benedic anima mea domino"5. Nam in domo, in agro, 
in ecclesia, in cubili et sic de alijs, ubique dominus. Distinguenda tarnen 
sunt loca sicut et tempora, maxime tarnen cavendum est, ne in loco con-

25 vivij sanctum detur canibus et sanctum proiciatur ante porcos6. Sapiens 
ingressurus convivium suspirat iuxta illud iob: „Antequam comedam sus
piro"7. Insipiens vero in convivij loco effundit sermonem, putans per hoc 
videri sapiens, contra illud quod scriptum est: Ubi non est auditus, non 
effundas sermonem8. Cogitare quidem de ihesu et loqui de pia sua infancia 

30 utique semper pijs christi cultoribus gratissimum est in omni loco; sed in 
convivio, buccis cibo inflatis, et genis ex virtute vini aut potus rubentibus, 
predicare de gloria crucis cultoribus ventris9 eciam aliquando devo-
< 5 > tulis alienum est. Sicut enim musica in luctu importuna narracio10, 
ita materia luctus in convivio minus accepta predicacio seu recitacio. 

1 Zie Ini. p. 147. 
2 Vgl. Vita Lijdwine, Prologus (ed. DE MEUER (1963), 6; ook Epistola Maior § 16 (ed. 

MOLL (1854) 1,213). 
3 Vgl. Jerem. 26:18 en Mich. 3:12, met gewijzigde betekenis. 
4 Deze hele proloog van art. 7 is een ontboezeming en verontschuldiging, die qua stijl 

vrij sterk afsteekt tegen het voorafgaande en volgende en kennelijk later toegevoegd is, 
zie ini. p. 147. 

5 Ps. 103/2:22. 
« Vgl. Mt. 7:6. 
7 Job 3:24. 
8 Eccli. 32:16. Eigenaardig is, dat Brugman zelf zich hieraan schuldig moet hebben ge

maakt door te Kleef met Carnaval te preken over het H. Lijden, zie p.27; vgl. ook Vita 
Lijdwine, pars I, cap.4 (ed. DE MEUER (1963), 29), waar hij met impliciete instemming 
verhaalt hoe Lidwina tijdens het Carnavalsrumoer Christus' bitter Lijden overwoog. 

» Vgl. Rom. 16:18. 
10 Eccli. 22:6. 
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Suadeo coram imperfectis magis loquendum de infancia et de doctrina 
christi quam de amarissima eius passione, ne homo sit alijs onerosus, 
quamvis ut dixi1 in loco extra et intra deum debeamus maxime habitualiter 
memorari, et si propter infirmitatem carnis actualiter non possimus2. Scri-

j bebant enim antiquitus verba domini in postibus domus sue, ut habetur 
deuteronomij vj0, ubi dicitur: „Audi israel, dominus deus tuus unus est. 
Diliges dominum deum tuum a ex toto corde tuo et ex tota anima tua, et ex 
tota fortitudine tua. Eruntque verba hec que ego precipio tibi hodie in corde 
tuo, et narrabis ea filijs tuis et meditaberis sedens in domo tua, ambulans in 

io itinere, dormiens atque consurgens, et ligabis ea quasi signum in manu 
tua, scribesque ea in limine et postibus domus tue" 3 . Si ergo in lege rigoris 
ac timoris suorum verborum fieri voluit dominus memoriam in tot locis, 
conveniencius esse videtur ac suavius in lege caritatis seu amoris domini 
voluntario <184 A> in omni loco rememorari4. Unde et devotissimi 

is multi consueverunt in choro, in ecclesia, in capitulo, in dormitorio et in 
refectorio tanquam loco refectioni propicio semper et ubique deum ас 
dominum pre oculis habere, distinguentes loca et tempora ubique5, et 
semper prosequentes dilectum6, ut consueverat teste domino bonaventura 
sanctus pater franciscus7. 

20 2° de tempore patet, quod, quamvis ecclesiastes dicat: omnia tempus 
habent8, item boecius: signât tempora proprijs aptans officijs deus9, nichi-
lominus magis attendenda est mens psalmiste dicentis: „Benedicam domi
num in omni tempore semper"10 &cetera. Etiterum: „Providebam domi
num in conspectu meo semper: quoniam a dextris est michi, ne commo-

25 vear"11. Unde quidam: Semper crux, davi, lancea, fel, arundo cum spon-
gia, sputa, corona spinea et dira tua vulnera, cordi meo sint infixa, et in 
memoria scripta. Nam sunt amoris stigmata, sponsique mirra electa12. 
Unde et notan ter dicitur: „Cave ne umquam obliviscaris domini dei tui"13. 

a G tuum boven regel bijgeschreven. 

1 Zie p.217 reg.20-23; vgl. ook p.223 reg.4-8. 
2 Vgl. de moderne katechese: aan de kleinen leert men over het Kerstfeest en het 

Openbaar Leven van Jesus, aan de groteren over Lijden en Verlossing. 
3 Deut. 6:4-9. 
4 Vgl. I Joh. 4:18 (sterke nadruk op tegenstelling tussen timor en charitas). 
5 Vgl. Devote Oefeninge, Proloog (ed. MOLL (1854), II, 288-293); ook Vita Lijdwine, 

pars I, cap.4 (ed. DE MEUER (1963), 28); zie p.219 reg.22-25, p.220 reg.5-10. Overigens 
is deze methodiek ook al aanwezig bij HUBERTINUS, SUSO en JORDANUS A QUEDUNBURG. 

« Vanaf reg. 14 Unde vgl. GOOSSENS (1952), 159-175. 
7 BONAVENTURA Legenda Maior, cap. IX, nr . l (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 

530); OPTATUS (1946), 41 waarschuwt echter, dat berichten dat Franciscus „gewoonlijk 
iets deed", vaak op interpretatie van de verteller berusten. 

β Eccle. 3:1. 
* BOËTHIUS De consolatione Philosophiae, lib.I, metrum VI, reg. 16-17 (PL 63:649; 

CC 94:14) vgl. p.251 reg.32. Brugman citeert nogmaals p.25I reg. 13 en uitvoerig in 
de Epistola Maior § 17 (ed. MOLL (1854) I, 215), alle vier keren uit hetzelfde eerste boek 
van de Consolatìo: kennelijk een schoolherinnering. 

10 Ps. 34/3:2. 
" Ps. 16/5:8. 
12 Vanaf reg. 25 Semper crux: de auteur van dit vers hebben wij niet gevonden. 
13 Deut. 8:11; vgl. 6:12. 
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Signanter tarnen habenda est passio christi in memoria, dum missarum 
solempnia celebrantur, quia sacramentum altaris offertur in christi memo
riam. An non respiciat in altari sacrifìcatum, sicut respexit in ugno cruci-
fixum? Aneflectu suo" careat <B> christus in altari, qui tulit peccata mun-

5 di1 pendulus in cruce? Spero enim quod misericordiarum pater2dulcissimus 
actualiter nolit (sicut nee potest) vulnerum filij sui dilecti simul et sanguinis 
eorundem oblivisci, in quo adeo sibi complacuit3. Dicit enim bonaventura, 
quod pro unoquoque peccato apud antiquos fiebat animalium mactacio 
et oblacio. Mors autem christi semel facta sufficit, tarnen renovanda re-

io linquitur pro residuis delictorum cotidie'' saltern venialium. Augustinus 
enim dicit, quod iteratur cotidie hec oblacio, licet christus semel passus sit, 
quia cotidie peccamus peccatis saltern venialibus, sine quibus mortalis in-
firmitas vivere non potest5. Unde quidquid cerimonie agitur cum omnibus 
appendicijs totum ad mysterium passionis pertinet6. Quid plura? Si vox 

is iudicij extremi sonans adeo in auribus beati ieronimi, qua dicitur: surgite 
mortui, venite ad iudicium, ita quod sive comederit sive biberit &cetera7 

semper illius recordatus fuerit8, merito quemlibet amabilem et amantem 
vox iudeorum et populorum terribilis ad versus dominum, qua dicitur: 
„tolle, tolle, crucifige, crucifige eum"9, Item: „Reus est mortis"10, Item : 

20 „Non habemus regem, nisi cesarem"11. Et ilia: „Sanguis eius super 
<185 A> nos" u &cetera commovere debet. 

Huius igitur caritatis gracia 1 quidam discemunt refectiones per singu-
los dies, mane et vespere, tam in prandijs quam in cenis, semper pre oculis 
mentis habentes dominum ihesum et sepissime mariam gloriosam matrem 

25 eius13. Unde fertur de quodam religioso viro, quomodo sedenti tempore 
refectionis in refectorio apparuerit ei in specie parvuli ihesus respiciens eum 
benignis oculis. At ille religiosus puerulo pulmentum, quod antepositum 
erat ei, obtulit dicens : Pappa fili mi, pappa. Cui puerulus ait : Non ego pap-
pabo tecum, sed tu post triduüm pappabis mecum in regno patris mei14. 

a G suo boven regel bijgeschreven. 

1 Vgl. Joh. 1:29. 
1 Vgl. II Kor. 1:3. 
3 Vgl. Mt. 3:17 en par. 
4 Zie noot 6. 
5 ps.-AUGUSTiNUS ( = PASCHASius RADBERTUs) De Corpore et Sanguine Christi, cap. 9, 

nr.l (PL 120:1293). 
' Reg.8 pro unoquoque tot reg. 10 cotidie, èn deze volzin: BONAVENTURA Tractatus 

de praeparatione ad Missam, cap.I, § 3, nr. 10 (Opera ed. Quaracchi, Vili (1898), 102-
103). 

I Vgl. I Kor. 10:31. 
8 Brugman citeert deze tekst van HIERONYMUS (plaats niet gevonden) waarschijnlijk 

naar LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 62, 34 (ed. RIGOLLOT (1878) 
IV, 89). 

» Joh. 19:15. 
10 Mt. 26:66. 
II Joh. 19:15. 
12 Mt. 27:25. 
13 Zie p.218 reg. 14-17 en noot 5. 
14 Vgl. (zwak) Lk. 23:43 en Mt. 26:29. 
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Et evanuit ab oculis d u s 1 . Vir autem ille religiosus agnovit, quia ihesus fu-
isset qui sibi apparuerat; laudans deum et dispositis omnibus féliciter post 
triduüm obdormivit. Ciarum est argumentum, quod fideliter se exerci-
taverat in dulci salvatoris nostri infancia, cui dominus taliter dignatus est 

i apparere2 . 2 Quidam in psalmodijs et laudibus existentes divinis, per artí
culos passionem domini distinguuntunicuiqueversuiarticuluminserentes3 . 
Unde pluribus dominus ihesus in choro psallentibus apparuit. 3 Quidam 
in omni eo quod faciunt, v i - < 5 > d e n t , audiunt, tangunt, loquuntur, 
totum quasi domino ihesu presente in gloriam crucis et passionis faciunt, 

io sicut fertur de sancto francisco et pluribus alijs". 
3° de modo patet, quod multiplex seu varius est secundum varietatem 

affectuum. Uniusquisque in suo sensu habundat5 . Unus timore ducitur 
ad deum quasi ad iudicem et dominum. Alius oculum dirigit continuum 
quasi ad pium patrem cum honore et reverencia, et sie de alijs6. Unde 

is bonaventura dicit, quomodo deus in immensum a nobis debet / timeri, 
2 honorari, 3 amari. 1 Primo ex consideracione sue omnipotencie debet a 
nobis timeri, et eciam ex consideracione sue iusticie, quo a nos pienissimo 
iure dampnare potest et salvare; 2° ex consideracione sue sapiencie et 
summe maiestatis est summe honorandus; 3° ex consideracione bonitatis 

20 et clemencie infinite est summe amandus. Et nota quod ex timore septem 
oriuntur: / dolor de peccatis, 2 pudor, 3 suspiria, 4 lacrime, 5 tunsionesb 

pectoris, 6 supplicaciones, 7 ieiunia, discipline et alia o-<756y4>pera 
pietatis. Item ex honore oritur*11 veneracio et reverencia, 2 genuflexiones, 
5 incurvaciones, 4 prostraciones, 5 adoraciones, б oraciones, 7 purificacio-

25 nes, 8 consecraciones, 9 mundicia sacrorum vasorum, 10 ornamentorum 
decus et paramentorum, 11 solempnitates luminarium, 12 cantus et psal
modia, 13 ympni, lectiones et huiusmodi. í tem ex consideracione amoris 
oriuntur specialiter : 1 graciarum actiones ; 2ympni, laudes ; 3 benedictiones ; 
4 vota sanctaque desideria; 5 sancteque intenciones et huiusmodi7 . Cum 

30 igitur dominus noster ihesus christus dominus sit omnipotens cum pâtre 
et spiritu sancto, debemus ei t imorem; quia magister et pater est, debemus 
ei omnem honorem; quia dulcis est et clemens, deus bonus ac misericors, 
debemus ei omnem amorem. Debemus enim colere et cultum latrie exhi-
bere utpote cum corde contrito et corpore humiliato, toto affectu, actu, 

35 habitu, gestibus et signis, prostratibus ipsum venerantes, et referentes ad 

a QUO lees qui of qua? 
ъ G tonsiones. 
с oritur lees oriuntur"! 

1 Vgl. Judie. 6:21 en L k. 24:31. 
2 Vanaf p. 219 reg. 25 Unde: de bron van dit exempel hebben wij niet gevonden. 
3 Iets van deze methodiek in de Devote Oefeninge, waarvan het Eynde of Passiegedeel

te oorspronkelijk op zichzelf stond of althans het einde vormde (zie p. 237 noot 1) en 
bestaat uit 160 artikelen (ed. MOLL (1854) Π, 329-396). 

4 Ziep. 218 noot 5;zie voor Franciscus BONAVENTURA Legenda Maior, cap.IX, nr.2 
(Oper ed. Quaracchi, Vili (1898), 530); ook p.240 reg.6-7. 

5 Vgl. Rom. 14:5; daar echter abunde! (πληροφορείσθω). 
* Vanaf reg. 11 3° de modo: vgl. DA VID AB AUGUSTA Profectus (ed. Quaracchi (1899), 

377); ook BONAVENTURA (zie volgende noot; ed. p. 104). 
1 Vanaf reg. 15 deus een enigszins vrije weergave van BONAVENTURA Tractatus de 

praeparatione ad Missam, cap. I, §4, nr. 17 (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 105). 



221 

cum omnem spem et omne desiderium nostrum, tanquam in finem <B> 
ultimum, qui cum patre et spiritu sancto vivit et regnai deus in sécula secu-
lorum, amen1 . 

Sed fortasse hec tibi in generali non sufficiunt, et iterato queris : qualiter 
s quis se debeat exercere. Unde respondeo primo: / „Egredere de terra tua", 

idest: carnales voluptates, curam scilicet carnis non perficiendo in deside-
rijs; 2 „egredere de cognacione tua", scilicet abscindendo vanas cogitacio-
nes et cordis distractiones; 3 „egredere de domo patris tu i" 2 , relinquendo 
mundi stulticias et vanitates et superfluas occupaciones3. Egredimini sie 

io filie syon4 &cetera. Si cum filiabus syon non egrederis, regem salomonem 
non videbis5. Quid hijs amplius? Secundo: / attende opus passionis, ut ex 
intimo compaciaris affectu; 2 attende modum pacientis et passionis, ut 
imiteris effectu; 3 attende causam passionis, ut toto inflammeris conatu6 . 
Tercio dico tibi о anima : / aggredere, humiliter tarnen et absque presump-

13 cione, et ne infleris ; 2 aggredere confidenter absque ulla diffidencia, < e t > a 

ne deiciaris; 3 aggredere instanter absque ulla negligencia, et ne pigriteris. 
Item tibi hec non sufficiunt; queris adhuc: qualiter me exercebo? Re

spondeo : Excogita duplicem actum, scilicet : <187A> 1 corporalem et 2 
mentalem, si potes. Corporales apud diversos sunt diversi. N a m sunt non-

20 nulli qui se exercent : / per genuflexiones, sicut accipimus ex libro centum 
articulorum 7 ; 2 per brachiorum extensiones, sub certo numero oracionum ; 
3 per corporis tocius in terram prostraciones, ut faciunt frisones8; 4 per 
crucifixi adoraciones, ut fit de communi consuetudine ecclesie ; 5 per lacri
mosas respectiones ad crucifixum, sicut fecit sanctus franciscus9; 6 per 

25 manuum quandoque ligaciones a tergo, licet videatur alienum; 7 per gra
vissimi ligni baiulacionem, sicut fecit frater in provincia argentine 1 0 ; 8 per 
corporis (si valetudo b ac regio permiserit) flagellaciones, ut in provineijs 

a <et > ingevoegd naar analogie van de beide andere raadgevingen. 
Ь G valitudo. 

1 Deze typische preek-afsluiting (vanaf p. 220 reg. 29 Cunt ìgìtur) volgt wat wonderlijk 
op de opsomming uit BONAVENTURA en doet denken aan de vele vrij abrupt eindigende 
sermoenen (ed. VAN DIJK (1948) en ed. OROOTENS (1948), beiden passim): indicatie voor 
de veelsoortige stukken welke Brugman in dit tractaat heeft verwerkt. Vgl. ook p.243 
reg. 7-8! 

2 Gen. 12:1. 
3 Aan de drie vereisten herinnert BONAVENTURA De Patre nostro Francisco Sermo V 

(Opera ed. Quaracchi, IX (1898), 591); vgl. ook OROOTENS (1948), 261 noot 84; ook JAN 
VAN SCHOONHOVEN Epìstola I in Eemsteyn (ed. BECKER (1884, II), 361). 

4 Cant. 3:11. 
5 Vgl. ibidem. 
6 Vgl. voor de reeks : opus - modus - causa : BERNARDUS Sermo in Feria IV Hebdoma-

dae Sanctae de Passione Domini, cap.2 (PL 183:263); vgl. ook p.255 reg. 16-19. 
7 HENRICUS suso Liber Centum Articulorum (= Horologium Aeternae Sapientiae, 

lib. Ill), prologus (ed. München 1923, 15). 
β Zie over deze bijzonderheid p. 147 en 158; Brugman doelt hier vermoedelijk op de 

merkwaardige oefeningen in „kerstvormigheid", waarin de Devoten zo vindingrijk wa
ren, maar waar MOLL (1854) II, 75-79 geen goed woord voor over heeft. 

» Vgl. p. 239 reg. 34-p. 240 reg. 6. 
10 Iets dergelijks uit de Elzas is ons niet bekend (een mededeling van LUDOLPHUS DE 

SAXONIA uit Straatsburg?), wel vindt men deze nabootsingen vanouds in Spanje. 
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calidis1; 9 per pectoris tunsiones", ut faciunt anglici; 10 per manuum de
votas coniunctiones, ut faciunt simplices quasi omnes ; 11 per oculorum in 
celum elevaciones, ut faciunt tribulati ; 12 per dolorosa suspiria, ut faciunt 
amore languentes; 13 per verbales lamentaciones, ut auditum est a primis 

s ordinis minorum fratribus2; 14 per crucifixi ymaginem aut vulnerum deos-
culacionem, ut fit in die parasceves, et sic de alijs <B> multisb 3 . Unde 
quidam (ut reor damascenus) dicit: Adora cum fide adorando venerandam 
ymaginem dominici caracteris propter nos incarnati verbi dei, ipsum te 
putes creatorem cernere in ymagjne sua. Reverencia namque ymaginis, ait 

io quidam sanctorum, ad exemplar eiusdem ymaginis transit. Exemplar est 
vero, ex quo ipsa ymago derivatur. Nam ymaginem intuentes mentis oculis 
ad verum transimus illius aspectum cuius ymago est, pie adorantes propter 
nos incarnati effigiem, non deum facientes, sed ymaginem incarnati dei 
osculantes desiderio et amore, qui semetipsum exinanivit propter nos usque 

is ad formam servi4. Similiter et figuram vivifiée et venerande crucis adorando 
cole propter eum, qui in ea incarnatus pependit pro salute generis nostri, 
scilicet christum et salvatorem mundi, qui dedit nobis huiusmodi protec-
tionem contra insidias dyaboli. Pavescit enim ipse et tremit, non sustinens 
ad horam ipsius virtutem5 . 

M Sed forte dices michi: Et quomodo ad thymotheum dicit apostolus: 
„exerce teipsum ad pietatem, nam corporalis exercitacio ad modicum 
utilis est, pietas autem ad omnia valet"6? Respondeo, quod non dicit apo
stolus simpliciter corporalem exercitacionem fore inutilem, sed <188 A> 
ad modicum utilem, mentalis nichilominus exercitacio magis utilis apud 

25 contemplativos reperitur7. Nam hec fit principaliter per actus 1 memorative 
potencie, 2 intellective potencie, et 3 affective virtutis8. Principalior si-
quidem actus seu motus, ad quem omnes alij reducuntur et exercentur, est 
se intime unire christo passo et totaliter in ipsum transiré per amorem et 
liquefactionem9. 

» G tensiones. 
Ь alìjs mullis: in G verbeterd uit multis alijs. 

1 Zie de inleiding, p. 147. 
2 Niet letterlijk gevonden in de Actus В. Francisci et Sociorum eius (éd. SABATTER 

1902). 
3 Vanaf p. 221 reg. 19 Nam sunt: de hele reeks doet denken aan het boekje bij MOLL 

(1854) II, 75-79 en aan JORDANUS A QUEDLINBURG Articuìi LXVpassionis Domini; vgl. 
LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 58, 5 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 5). 

4 Vgl. Phil. 2:7. 
s Vanaf reg. 7 Adora: vrij naar JOHANNES DAMASCENUS, waar deze in de Eerste Apolo

gie over de Beelden (PG 94:1252) citeert uit BASHJUS De Spiritu Sanato ad Amphilochum, 
cap. 18, 45: διότι ή της εΙκόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει (PG 32:149). 

6 I Tim. 4:7-8. 
7 Vanaf reg. 22 vgl. DA VID AB AUGUSTA Profectus, lib. II, cap. 5, nr.2 (ed. Quaracchi 

(1899), 87), waar in hetzelfde verband dezelfde tekst uit de Timotheusbrief wordt ge
citeerd. 

§ Vgl. DAVID AB AUGUSTA Profectus (ed. Quaracchi (1899), 135): noemt i.p.v. affectie 
de wil; zo ook in de eigenaardige „benedictie" in een sermoen (ed. VAN DIJK (1948), 135) 
die een combinatie lijkt van reeksen uit DAVID en MECHTILDIS Liber specialis gratiae, 
pars V, cap. 6 (vert. M. Costanza (1958), 402). 

• Vgl. p. 229 reg. 4-12 en noot 6. 
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Multi autem actus exercendi sunt, ut ad hunc perveniatur. Primo siqui-
dem ex parte virtutis memorative rescindende sunt nedum culpabiles, fede 
et immunde et amare, superbe et suspiciose, indignabunde, verumeciam 
supervacue et fatue cogitaciones. Et laborandum est, sicut superius dictum 

s est1, quod per iugem recordacionem in omni loco et tempore, ambulando, 
sedendo, comedendo, bibendo, presentem in memoria habeamus" dul-
cissimum ihesum tam dulciter nos ad se invitantem et dicentem: Venite ad 
me 2 &cetera. Et sic tandem ad hoc pervenies, quasi ex natura haberes ip-
sius semper recordari, nec umquam illius posse oblivisci, eciam in quacum-

10 que multitudine aut tumultu fueris3. Ad hoc autem pervenitur crebras ne
dum mentales, sed eciam vocales for-<5>mando ас dicendo iaculatorias 
aut alias oraciones4, dicendo sic : 10dulcissime, fac quod amem te ardenter! 
2 О coronate ihesu (vel huiusmodi), fac me sentire, quam immenso amore 
amasti et amas! 3 О domine ihesu, vellem te amare, sed sine te non possum! 

is 4 О domine ihesu, amor meus, fac me mori amore! 5 О domine deus meus, da 
michi ad te amorem reverentem, humilem et timoratum, obedientem et 
obsequiosum, habentem continuum sensum tuorum beneficiorum et gra-
ciarum michi et alijs impensarum! 6 О domine ihesu, pro me crucifìxe, evis
cera te in me, et tui amoris clavis et stimulis me totum tecum confige! 7 О 

20 domine ihesu, amor iocundissime et gloriosissime, quando de te totus 
inebriabor, quando te visibiliter videbo? Quando te osculabor? Quando te 
familiarissime amplexabor? Quam diu a facie tua elongabor? Esse sine te 
michi exilium est et dolor continuus. Interim tarnen te saluto et me tibi 
commendo! Нес et alia similia verba possunt devoti formare multo flam-

23 manciora5. Item ad hoc quod sic ihesum semper presentem habeat multum 
confert, quod homo in omnibus querat deum et eius pu-<189 А>тит 
amorem, honorem et laudem, et nullo modo seipsum querat, per proprium 
honorem aut proprium commodum, aut propriam delectacionem, nec in 
tempore, nec in eternitate. Item quod nulla gravia formidet vel incommo-

30 da in tempore vel in eternitate, sed omnia de manu domini suscipiat6, et 
quantumcumque fuerint aliena ad amorem et honorem dei trahat seu con-
vertat. 

2° ex parte intellectus utile est non nimis inniti naturalibus raciocinacio-

» G habere lees habeas! 

1 Vgl. p. 217 reg. 20-23 en p. 218 reg. 3-19. 
1 Mt. 11:28. 
3 Vanaf reg. 1 Primo vgl. voor deze echt-devote gedachte DA VID AB AUGUSTA Profeetus, 

lib.Ill, cap.26 (ed. Quaracchi (1899), 213-214); voor het schema memoria - concupis-
eibilitas - irascibilitas: ibid., lib.Π, cap.9-10 (ed. Quaracchi (1899), 90-93), maar de 
verwantschap is niet sterk. 

* De benamingen naar DA VID AB AUGUSTA (ibid., 319); iaculatorias orationes reeds bij 
AUGUSTINUS Epistola ad Probam (PL 33:501 ; CSEL 44:65). 

5 Dergelijke schietgebeden ook aanbevolen door FLORENS RADEWUNS Tractatulus 
Devotus (ed. GOOSSENS (1952), 221), die zich beroept op CASSIANUS Collatio IX, cap. 
12-36 (CSEL 13:261-284) en De Institutis Coenobiorum, lib. II, cap. 9 (CSEL 17:24), 
alsmede op HŒRONYMUS Epistola 22 ad Eustochium,voonl nr. 17 (PL 22:404-405 ; CSEL 
54:165). Evenals Radewijns roemt Brugman de schietgebeden vooral tegen slechte 
gedachten. 

« Vgl. Job 2:10. 
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nibus, argumentacionibus, dictacionibus, occupacionibus industriosis; 
quia multum velie inniti per industriam et nature instinctum sequi, racio
cinando, dictando de scriptura, obest quandoque plurimum ad habendum 
verum sentimentum dominice passionis; sed intendendum est pocius ora-

5 cioni quam lectioni, devocioni quam inquisicioni, unctioni quam industrie, 
gracie dei quam proprijs viribus1. Remove ergo ab intellectu superfluas 
curiosas inquisiciones, quia dispergunt hominem, inquiétant, impetuosum 
faciunt, turbant, tepescere faciunt, instabilem reddunt, et multitudine spe-
cierum ac fantasmatum hominem implicant; sed simplici mentis intuitu 

io summe bonitatis et eterni amoris dulcedo consideranda est in ilio singular! 
divini amoris signo, quod est passio christi benedicta in generali, <B> et 
postea in speciali considerando quis, qualis, quantus, qualia, ex quanto, 
quam puro amore, quibus talia fecit, quid, et sic de alijs2, uti unctio doce-
bit3. 

и 3° exercendi sunt actus partis aut virtutis affective, ita quod homo quoad* 
concupiscibilem studeat tam amabilem benefactorem et amatorem - quem 
per memoriam presentem habet et per intellectum cognoscit talia pro se 
passum - laudare, reamare, magnificare, stare cum 1 precordiali amore, 
cum 2 summo honore, et 3 maxima reverencia ante tam dulcem dominum, 

го tanta pro nobis pacientem vel passum. Item reofferre illi cum omnibus 
viribus, cum refluenti amore, omne quod es, omne quod potes, in anima, 
in corpore, in tempore, in eternitate; ita tarnen, quod sencias te in 
laude, in reamore, in graciarum actione tante caritatis semper oportere 
deficere, nec umquam posse sufficere, eciam si posses eum tantum lau-

25 dare et tantum amorem et compassionem exhibere in quolibet mo
mento, quantum omnes angeli, omnes sancti et omnes homines devoti 
umquam ei exhibuerunt et exhibebunt4. Et cum sic defeceris in laude, 
in compassione et amoris refluxu, hoc solum habes residuum, ut teip-
sum totum des deo, et omnem creaturam, omnem magnitudinem, 

so <190 A> omnem maiestatem et omnem excellenciam eius beatitudini 
congaudendo, congratulando ei, omne bonum suum favendo. Ibi desideri-
um tuum contentabitur5, dando deo omne bonum, qui solus sibi sufficiens 
bonum et sufficiens laus est. Item ex hijs actibus virtutis affective seu con-
cupiscibilis frequenter iteratis sequuntur alij, videlicet: 1 omnibus propter 

35 deum obedire; 2 omnibus subiacere; 3 omnibus reverenciam exhibere, 
quia, cum secundum modum predictum inflammatus fueris6, ad summam 

a G quo ad. 
1 Bedoeld is zo te leven met Franciscus, vgl. p. 248 reg. 6-8. 
2 Niet volgens de klassieke volgorde „Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, 

quando"; zie de toepassing van deze reeks (uitvoeriger dan LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita 
Jesu Christi, pars II, cap. 58, 8 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 8) in art. 13, p. 269-297, waar 
Brugman niet minder dan 33 beschouwingswijzen bespreekt. 

3 Typerend voor Brugman's opvattingen is deze waarschuwing tegen intellectualisme, 
zie ook p.247 reg.3-12, 36-p.248 reg.8, p.261 reg. 15-19; vgl. DAVID AB AUGUSTA 
Profectus, lib. Ill, cap. 65, nr.3 (ed. Quaracchi (1899), 355). 

4 Deze gedachte wordt vrijwel woordelijk herhaald p. 225 reg. 24-26; sterk in de trant 
der toenmalige „Devoten". 

5 Een eendere herhaling p. 225 reg. 26-30. 
6 Zie bv. p. 219 reg.22-p.222 reg. 19; p.223 reg. 1-32. 
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bonitatem laudandum, amandum et ad eius beneplacitum in omnibus per-
ficiendum utique paratissimus invenieris. Et quia deus ita ordinavit ut te 
per superiores tuos regere velit, ideo ubicumque voluntatem prelati tui 
cognoveris, debes quasi dei voluntatem eciam non iussus ferventer explere, 

s et ordinacioni divine te confidenter resignare, in omnibus (nisi apertum 
malum cognoveris) dubia secundum sanctorum morem ad melius inter
pretando1. 4 Sequitur eciam, quod proximo debes omnem caritatem im
pendere. Cumenim in cruce respicisa tanta et talia pro proximo tuo pati ac 
salutem eius sitire consideras, merito inflammari debes ad exhibendum ei 

io omnia, que sunt <B> caritatis, utpote in necessitatibus ministrare, sub
venire, ammonere, corrigere, consilium dare, consolari, congaudere, com
pati, pro eo orare, sub eo humiliari quasi pulvis pedum eius, in corde eum 
magnificare, non iudicare, non indignari; sed tanquam filium dei, heredem 
regni2 et membrum christi3 honorare, quamvis eciam modo per omnia 

is talis non appareat. Ex isto claret, quod qui duri, immites et sine benignitate4 

sunt ad proximumqueb raro cogitant minusve pondérant christum ihesum 
pro se ac proximo tam ignominiose crucifixum. 

Porro in exercicio passionis exercere eciam debes actus partis affective 
quoad0 irascibilem, utpote : 1 teipsum despicere ; 2 vilificare ; 3 tibiipsi indig-

2o nari; 4 ex omnibus viribus te supplantare; 5 deprimere; 6 humillare et 
quasi stercus abhominari ; 7 duriciam tuam deplangere, in quantum ingra-
tus es tante caritati et penalitati ; sic tarnen, quod cognoscas te non posse 
teipsum sufficienter secundum quod dignus es vilificare, sed quod in hoc te 
oporteat semper deficere, et si posses tantas despectiones et vilipendia et 

25 tanta mala sustinere solus, quantas omnes creature um-< /9 / ^ > q u a m d 

passe sunt et passure5. Cum ergo sic defeceris in despiciendo teipsum, hoc 
solum habes residuum6, ut teipsum totaliter et ex fundo relinquas et christo 
passo te resignes, et ut moriaris in deo quantum ad amorem et inclinacio-
nem ad teipsum, et permitías deum tecum et cum omnibus creaturis faceré 

30 quidquid voluerit. Ibi tunc contentaberis, ibi invenies pacem7. Ex isto 
sequitur: / abnegacio proprie voluntatis; 2 abnegacio proprie sapiencie; 
3 abnegacio proprij consilij ; 4 abnegacio proprij commodi ; 5 abnegacio 
proprie complacendie; 6 abnegacio proprie affectionis; 7 abnegacio pro
prie extollencie ; sed pocius non querere quietem propriam, non gloriam, non 

ss delectacionem, nec ullum aliud sub celo proprium commodum, eciam in 

a Is hier in G uitgevallen christum"! 
ь Is hier in G een aantal woorden uitgevallen? 
c G quo ad. 
d G unquam. 

1 Zowel in toon als inhoud lijkt dit welhaast een verloren fragment van het zgn. 
„positieve" Supplement op het Speculum Imperfectionis (zie p. 113-114). 

1 Vgl. Jac. 2:5. 
3 Vgl. I Kor. 12:27. 
4 Vgl. II Tim. 3:3. 
s Vanaf reg. 22 Sic tarnen: vgl. een vrijwel identieke gedachte p.224 reg.22-27. 
« Vgl. II Krön. 20:12. 
7 Vanaf reg.26 Cum ergo wederom goeddeels een herhaling van p.224 reg.27-32. 

15 
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spiritualibus consolacionibus, non proprium meritum in exercicijs inter
nis aut eciam externis; sed nichil omnino proprij sibi retiñere in aliqua re 
que cogitari possit; sed in omnibus querere purum amorem et honorem 
dei1. Ex isto patet, quod illi qui in omnibus querunt seipsos et totaliter sunt 

5 ad seipsos reflexi, raro se exercent in passione christi scilicet cordialiter. 
Item ad istud pertinet in omnibus imperturbabilem pacienciam servare. 
Nam <B> postquam per despectionem et abnegacionem tuiipsius ex 
consideracione christi pro te et ab omnibus derelicti in nullo teipsum 
quesiveris, tune ad hoc pervenies : 1 ut nullum adversum pertimescas ; 2 non 

io despectiones; 3 non desolaciones; 4 non labores; 5 non dolores corporis 
aut animi, nee quecumque alia gravia vel molesta; sed qualitercumque 
acciderit, omnia accipias de manu pijssimi patris et amantissimi benefacto-
ris, tanquam pro meliori quod tibi accidere possit. Sepe igitur, dum in pas
sione te exerces, debes teipsum resignare, despicere, firmum propositum 

is habere quod in nullo teipsum velis querere, nulla adversa formidare, iniu-
rias, derisiones, obprobria non curare. Sic se videbatur exercuisse beatus 
franciscus, dum, ut habetur in actibus sociorum, cum fratre leone pecorella 
de perfecta leticia letantissime conferret2. Sic diseipuli seu fratres beati 
francisci studebant christum et patrem predictum imitari. Pervenerant 

20 enim ad hoc, quod magis querebant ambulare, conversari et habitare inter 
homines qui eis convicia, contumelias, improperia et alias despectiones in-
ferebant, insuper et verbera, quam qui laudes, <192 A> applausus, bea
tificaciones et honorificaciones offerebant et dona3 . Dicit eciam dominus 
iohannes schoenhovie in epistola ad nepotem suum, quod verus amator 

25 et imitator christi, eciam eodem premio sibi futuro per delicias et passiones, 
pocius eligere deberet passiones4. Refert eciam exemplum de quodam con
verso ordinis canonicorum regularium saneti augustini, qui in continua 
afflictione et corporali infirmitate et multiplia labore superaddito existens, 
interrogatus utrum eodem premio sibi futuro mallet esse* in miseria, in 

зо qua tunc erat, usque ad mortem, vel habere omnes delicias, divicias et po-
testates huius mundi, respondit malle se esse in tribulacione usque ad 
mortem 5 . Cuius dicti causam in sequenti capitulo quintuplicem per ipsum 
assignatam subnotabo. 

a G esse boven regel bijgeschreven. 

1 Vgl. voor deze raad tot zelfverachting o.a. DAVID AB AUGUSTA Profectus, lib. Ill, 
cap. 24 (ed. Quaracchi (1899), 211-212). 

2 Actus В. Francisci et Sociorum eius, cap.7 nr. 5 (ed. SABATIER (1902), 25); vgl. ook 
BONAVENTURA Legenda Maior, cap. VI, nr. 1 (Opera ed. Quaracchi, Vili (1898), 520). 

3 Vanaf reg. 16 Sic diseipuli: vgl. Franciscus' Brief aan een minister, cap. 134-135; 
ook Floretum Sancii Francisci, cap. 8 (ed. SABATIER (1902), 32-34); tevens Actus 
В.Francisci et sociorum eius, cap.7 nr.17 en cap.4 nr.2 en 8-9 (ed. SABATIER (1902), 27 
en 16-17). 

4 JAN VAN SCHOONHOVEN heeft drie brieven aan zijn neef Simon te Eemsteyn geschre
ven en één aan zijn neef Willem Vriman te Utrecht ; wij konden echter in geen van de vier 
brieven deze gedachte vinden. 

5 Dit exempel hebben wij in de vier brieven (zie noot 4) niet gevonden. 
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Octavus articulus déclarât dictum ¡am proximum seu immediate prece-
dens, quia tangit veros christi imitatores et perfectos, et satisfacit edam 
pauperculis et imperfectis amatoribus crucis christi, ne deiciantur aut despe-
rent'-. 

5 Durus est hie sermo1 fragilibus hominibus tanquam bone voluntatis2, 
nec-<5>dum sapientibus que dei sunt, sed cum petro dicentibus: 
„absit a te domine, non erit tibi hoc"3. Non absque causa respondit domi
nus mathei xvjob: „Vade post me sathana, scandalum michi es, quia non 
sapis ea que dei < s u n t > c sed que hominum"4. Mirantur animales homi-

io nes dicti conversi5 opcionem tanquam que sua sunt querentes, non que 
voluntatis dei et glorie christi6. 

Quapropter quinqué subduntur tam benedicte opcionis raciones. Prima 
est quia hoc est melius. Nam patris sapiencia Christus hanc viam tribulacio-
nis elegit, cum tarnen aliter nos liberare posset. Quod autem christus sapien-

15 ter elegit, hoc est melius et utique fuit7. Unde ad hebreos xij0 dicitur: „Per 
pacienciam curramus ad propositum nobis certamen, aspicientes in auc-
torem fidei et consummatorem ihesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit 
crucem, confusione contempta"8. Notate verba scilicet „proposito sibi 
gaudio sustinuit crucem", ut exemple domini nos ad passionem offera-

20 mus. 2a racio quare predictus conversus sic respondit est, quia si scirem, 
inquit, me descensurum ad inferum, adhuc vellem sequi modulo virium 
mearum et imitari christum in hac vita, quia spero quod amem eum aut 
amare velim9. 3° quia malo habere premium per meritum quam <193 A> 
sine merito. Delicijs in quantum quis eis abutitur non meremur, sed pocius 

25 passionibus. Si enim speramus in corpore beatificari, congruum est secun
dum decenciam iuris tolerare in corpore passiones, licet quoad0 gloriam 
insufficientes. Ad romanos viij0e : „Non sunt condigne passiones huius tem
poris ad futuram gloriam, que revelabitur in nobis"10.4 to quia delicatis hic 
non datur divina consolacio, sed tribulatis, iuxta illud apostoli: „Sicut ha-

30 bundant passiones christi in nobis, sic et per christum habundat consolacio 
nostra"11. Quinto quia eciam sir nullum premium aliud sequeretur, mag-

» G na desperent één regel opengelaten, 
b G xvij°. 
с sunt in G per abuis doorgehaald. 
d G quo ad. 
« G vij°. 
1" edam si: in G verbeterd uit si edam. 

1 Joh. 6:61. 
2 Vgl. Lk. 2:14. 
3 Mt. 16:22. 
4 Ibid.: 24. 
5 Vgl. p. 226 reg. 24-30. 
« Vgl. Phil 2:21. 
, Vgl. hiermede de woorden van ALEXANDER HALENSIS, zie p. 257 reg. 20-p. 258 reg. 6. 
β Hebr. 12:1-2. 
9 Zie p. 226 noot 5. Vgl. voor dit gelaten aanvaarden der hellestraffen, als God dit 

wil: HUBEimNus DE CASAU Arbor, lib.Ill, cap.3 (ed. Venetië (1485), fol.75v). 
10 Rom. 8:18. 
11 II Kor. 1:15. 
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num adhuc esset michi donum, quod christus dignaretur me vestire veste, 
qua ipse semper indutus fuit. Quod considerans apostolus ait ad philippen-
ses: „Vobis est datum pro christo, non solum ut in ipso credatis, sed ut 
pro ipso paciamini" '. „Oportebat enim pati christum, et ita intrare in glo-

5 riam suam"2. Non tedeat igitur, fratres, pro christi nomine et gloria dei ali
quid pati. Nam „qui christi sunt, carnem suam crucifixerunt cum vicijs et 
concupiscencijs"3, ut dicit apostolus, discernens salvandos a reprobis. 
Noverai enim multos esse, qui crucifigerent concupiscencias carnis, et 
sine-<B>rent vivere vel regnare vicia cordis. Multos vero econtrario, 

io qui fiducia pacati cordis, négligèrent mortificacionem corporis; ideo dicit 
„cum vicijs" scilicet interioribus, „et concupiscencijs" scilicet exterioribus. 

Sed díceres* : Durus est hic sermo4. Quomodo carnem meam domabo et 
crucifigam; quia „nemo carnem suam umquam odio habuit"5. Dico ego 
quod in virtute abstinencie opus est discrecione non parva. Quanto enim 

is cursus mundi plus preterit, teste augustino, tanto natura debiliora corpora 
gignit. Et ergo viri moderni non possunt illum excessum rigoris < e t > b 

abstinencie attingere, qui quondam viguit in Sanctis viris6. Non tamen 
debent ad vitam laxam descendere et deliciosam, licet pro loco et tempore 
sub debitis circumstancijs possint delicata cibaria temperate et sobrie su-

20 mere, vel quia requirit nécessitas sustentacionis propter debilitatem vel 
egritudinem, vel utilitas edificacionis fraterne per caritatem condescensi-
vam7. Et quia hijs temporibus religiosi non possunt austeritatem conver-
sacionis antiquorum patrum propter nature debilitatem imitan, ideo de-
berent ad hoc operam dare, ut se exercèrent in studio excellentissime con-

25 templacionis divine <194 A> suavitatis et piene transformacionisin chris
tum, et precipue virtute profundissime humilitatis ; ita ut sibijpsis omni-
mode vilescant et sanctitatem precedencium patrum revereantur et miren-
tur; ut sic iacturam nostre misere conversacionis suppléât pietas et devocio 
humilitate consciencie. Sequamur ergo vestigia passionis christi8 in quan-

30 tum vires suppetant, et edomemus concupiscencias carnis9, ut, sicut ille 
pro nobis passus est, ita et nos pro ipso et pro nobisipsis aliquid paciamur. 

a Lees dices! 
ь <et> ingevoegd naar citaat bij Jan van Schoonhoven. 

1 Phil. 1:29. 
1 Lk. 24:26; vanaf p. 227 reg. 12 Quapropter moeten de vijf redenen genomen zijn uit 

een der p. 227 noot 4 opgesomde brieven van JAN VAN SCHOONHOVEN, maar wij hebben 
deze plaats niet gevonden; vgl. ook noot 6. 

3 Gal. 5:24. 
* Joh. 6:61. 
s Eph. 5:29. 
' Deze tekst van AUGUSTINUS hebben wij niet gevonden; Brugman kan hem hebben 

geciteerd naar JAN VAN SCHOONHOVEN'S brief aan zijn neef Willen Vriman, hoewel daar 
het citaat enigszins anders luidt volgens alle vier door ons geraadpleegde handschriften 
(Utrecht, Universiteitsbibl., ms. 1. K. 11, fol.93r; ms. 3. E. 13, fol.23v; ms. 4. H. 18, fol. 
87r; ms. 4. G. 11, fol. 117r). Het staat niet vast, dat Brugman op p.226 reg.21-30 deze 
brief bedoelt, zie noot 4 aldaar. 

7 Vgl. (zwak) Eph. 4:16. 
• Vgl. IPetr. 2:21. 
9 Vgl. I Joh. 2:16. 
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Cristo igitur in carne passo et vos eadem cogitacione armamini1. Nunc 
enim est hora novissima*2 et tempus novissimandi nosipsos et in novissimo 
locandi3, instar eius qui dixit: Ego novissimus sumb virorum4. 

Sed dices : Quomodo transformabor in christum aut in deum? Respondeo 
5 quod triplex est anime transformacio in deum : 1 Prima quando habitacu-

lum suum facit in cruce christi et absorbetur in sentimentum dolorosi cruci-
fixi. Et hoc videtur suadere apostolus dicens : Hoc enim sentite in vobis, 
quod et in christo ihesu5. 2a quando anima unitur deo et habet magnas de 
deo delectaciones, sed tarnen verbis possunt exprimi et mente cogitari. 

io <B> 3 a est quando anima unione perfectissima est transformata intra 
deum et altissima sentit et gustat de deo, in tantum quod nullo modo pos
sunt verbis exprimi et mente cogitari6. Prima tamen nobis communier et 
familiarior pro presenti est7. 

Sed iterum dices : Quomodo perveniam ad transformacionem? Respon-
is deo pro presenti, quod multis modis possibilibus tibi donari aut quosc in 

christo crucifixo poteris invenire: 1 Primo quidem invenís salubrem infor-
macionem contra ignoranciam; 2° virilem imitacionem contra negligenci-
am ; 3° fidelem admiracionem contra hebetudinemd ; 4 t o precordialem graci-
arum actionem contra ingratitudinem; 5 Quinto spiritualem gloriacionem 

го contra inordinatam delectacionem; 6 Sexto caritativam et intimam com-
passionem contra dissolucionem; 7 Séptimo sapiencialem contemplacio-
nem contra secularem prudenciara; 8 Octavo suavem cordis inflammacio-
nem contra omnem sensualem et privatum amorem ; 9 Nono repausacio-
nem et quietacionem in penetralibus christi contra viciosam cordis distrac-

2j tionem8. Primum scilicet de informacione salubri patet, quia per cruci-
fixum tanquam magistrum et spe- < 195 Л>сиІит virtutum omnium in-
formamurin caritate, in fide, in spe, in humilitate, in paciencia, in mansue
tudine, in fortitudine, constancia, perseverancia, et sic de alijs virtutibus, 
et ab oppositis vieijs retrahimur9.2° de imitacione patet, quia exemplo eius 

a hora nov.: in G verbeterd uit novìssima hora. 
b nov. sum: in G verbeterd uit sum novissimus. 
с guos lees quodl 
<· G ebetudinem. 

1 IPetr.4:l. 
1 Vgl. I Joh. 2:18. 
3 Vgl. Lk. 14:9-10. 
4 Vgl. Is. 44:6 en 48:12; ook Арок. 1:17. Vanaf р.228 reg. 12 Sed díceres: Bragman 

komt opnieuw op deze matiging terug p.248 reg. 16-29 en p.251 reg. 23-30. 
5 Phil 2:5. 
* Vanaf reg. 5 triplex est: deze driedeling van de mystieke eenwording met God vindt 

men ongeveer zo, en veel meer uitgewerkt bij DAVID AB AUGUSTA Profeet US, lib. Ill, cap. 63 
(ed. Quaracchi (1899), 338-347) en veel zwakker lib. II, cap. 9 (ed. p. 90); ook BONAVEN
TURA kent de trappen adhaerere - uniri - transformari, waarbij het uiteindelijk effect 
van de liefde is de omzetting in de beminde. 

' Hier bewijst Brugman met evenveel woorden, dat hij zich niet geroepen acht tot de 
echte mystiek, en dat zijn spiritualiteit meer die is van de evangelische, praktische daden-
vroomheid; zie ook p. 87-89. Vgl. ook (zwak) p.235 reg. 26-28. 

8 Deze reeks herinnert sterk aan HUBERTINUS DE CASALI Arbor, maar daar hebben wij 
haar niet gevonden. 

» Vgl. Gal. 5:22-23; I Kor. 13:13 en I Tim. 6:11. 
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debemus sectari caritatem dei et proximi et omnia pia opera seu virtutes, in 
quibus christus nos exemplariter precessit. 3m scilicet de admiracione patet, 
cum pater eternus voluerit et permiserit carissimum ac superdignissimum 
unigenitum suum tot et tanta pati supplicia pro nobis vilibus vermiculis 

5 et ingratis ; insuper quod gloriosus dei filius dignatus est propter nos fragi
les homines taliter tractari, pati, contempni, blasphemari et occidi1. 
Quartum patet videlicet de graciarum actione, quia super tanta caritate, 
dignacione et pietate patris et filij et spiritus sancti ad nos et pro universis 
benefices christi, presertim pro omni sua afflictione interiori et exteriori 

io pro nobis perpessa, debemus toti trinitati humillimea gracias agere. Quin-
tum scilicet de gloriacione patet, nam licet de christi passione gloriari non 
pos-<Ä>simus in quantum fuit passio eius crudelissima, sed pro tanto 
gloriari debemus2, quia tam fructuosissima fuerit ipsa passio, utpote quia 
per earn sumus deo reconciliati3, ab eterna dampnacione redempti, gra-

15 ciam et gloriam consecuti, in sacramentis ecclesie efficacias multas et infini
tas sortiti. Et quia demones sunt per earn devicti, et quoniam ipse corporis 
glorificacionem et iudiciariam potestatem et nominis sui super omnem 
creaturam exaltacionem meruerit, ita ut omne genu in nomine ihesu flecta-
tur, celestium, terrestrium et infernorum4. Unde nunc cantai ecclesia: Nos 

20 autem gloriari oportet5 Acetera. Sextum de compassione patet, debemus 
enim compatib christo crucifixo, sicut in sequenti articulo lacius declara-
bitur6. Nam si iob sedens in sterquilinio7 ulceribus plenus clamât: „mise
remini mei, miseremini mei, saltern vos amici mei, quia manus domini"8 

&cetera, multomagis clamare potest dominus noster ihesus christus vul-
25 neribus plenus pendulus in cruce ad unumquemque nostrum: „aspice in 

me et miserere mei" 9. Septimum patet scilicet de contemplacione. Contem
plari siquidem possumus caritatem dei patris ad genus humanum, quia di
cit in evangelio : < 196 A > „sic deus dilexit mundum, ut unigenitum suum 
darei, ut omnis qui credit in ipsum non pereat, sed habeat vitam eternam"I0. 

so Et apostolus dicit : „Propter nimiam caritatem suam qua dilexit nos deus, 
misit filium suum in mundum" " . Item contemplari possumus ineffabilem 
pietatem et misericordiam dei ad nos, quod tam benigne per mortem et 
passionem suam nos redemit. Item contemplari possumus rigorem iusticie, 
quo detestatus est culpam prothoparentis, adeo quod maluerit0 acerbissi-

» G humilime. 
b G conpati. 
с G voluerit. 

1 Vgl. voor deze gedachte p. 210 reg. 23-28. 
2 Vgl. Gal. 6:14. 
3 Vgl. Rom. 5:10-11. 
4 Phil. 2:10. 
5 Gal. 6:14; Introituszang op Kruisverheffing 14 september. 
* Zie p. 237-243. 
7 Job 2:8. 
8 Job 19:21. 
9 Ps. 119/8:132. 

10 Joh. 3:16. 
11 Eph. 2:4; Joh. 3:17. 
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me mori quam peccatum inultum dimitiere1. Item contemplan possumus 
altitudinem consilij divine sapiencie, quo ita moderatum est, ut per tem
poralem et particularem mortem domini ihesu salvaretur genus humanum, 
utquea satisfieret divine iusticie, et non derogaretur misericordie divine. 

5 Item contemplari possumus quanta sit peccati enormitas, ad quod delen-
dum non suffecit aliqua pura creatura, sed unigenitum dei oportuerit in-
carnari, pati et mori2. Item in passione contemplari possumus, quanti do
minus racionalem creaturam estimarit, quam sublimis sit eius condicio, 
quam gravis eius dampnacio, quam optanda <B> eius béatitude sem-

10 piterna. Octavum scilicet de inflammacione patet, nam si quis reus occisi-
oni aut mutilacioni corporali adiudicatus foret, vere valde illum amaret, 
qui se exponeret occisioni aut mutilacioni pro redempcione ipsius. Quan-
tomagis ergo ardentissima et summa cantate debemus filium dei diligere, 
qui pro nostra liberacione a morte eterna seipsum tradidit tam amarissime 

is morti, et insuper recuperavit nobis amissam felicitatem3. Nonum scilicet de 
pausacione et quietacione patet, quia ipse < e s t > auctor nostre salutis et 
felicitatis nostre obiectum, in quo tota salus nostra consistit4. Et ergo in-
cessanter memores esse debemus passionis sue, et in ipsum transforman et 
repausare in eo, et universa excludere, que nos ab ipsius memoria, medita-

20 cione, contemplacione aut amore impediunt vel avertunt. 
Sed dieet quis, fragilis et imperfectus : heu me, quid faciam? Quid retri-

buam domino pro omnibus que fecit et retribuit michi?5 Cui respondeo: 
Calicem domini accipito et nomen dei invocato6. Si potes, cum petro 
relinque omnia et sequere eum7, sicuti <197 A> predictum est8. Si 

25 non potes, ascende arborem sicomorum et descende9, idest ad cru-
cem et de cruce, et die: Ecce dimidium bonorum meorum, domine, do 
pauperibus10. Si id faceré non potueris, saltern instanter operare ut fidelis 
operarius una hora in vinca crucifixi11. Nam dicit dominus petro : Non po-
tuisti una hora vigilare mecum?12 Si nec una hora potes, saltern cum vidua 

зо offerto duo minuta in gazophilacio domini13. Quod si non habes minuta 
duo b, saltern offer ei calicem aque frigide14. Ad propositum dico: si mul-
tum accepisti, multum da domino tuo 1 5, cum petro, qui ob amorem domini 

» G ut que. 
ь minuta duo: in G verbeterd uit duo minuta. 

1 Herinnert aan AUGUSTINUS. 
2 Herinnert aan ANSELMUS Cur Deus homo, vgl. p. 280 reg. 21-24; tevens aan ALEX

ANDER HALENSis, zie p. 254 reg. 6-27. 
I Vgl. BERNARDUS' woorden p.210 reg. 23-28. 
4 Vgl. Act. 4:12. 
5 Ps. 116/5:12. 
« Vgl. ibid.: 13. 
7 Vgl. Mt. 4:19. 
8 Vgl. o.a. p. 190 reg. 20 - p. 226 reg. 31. 
» Vgl. Lk. 19:4. 

1 0 Ibid.: 8. 
I I Vgl. Mt. 20:6-7. 
1 1 Mt. 26:40. 
" Vgl. Mk. 12:42 en par. ; zie ook p. 39 noot 7 en p. 232 noot 7. 
1 4 Vgl. Mt. 10:42. 
1 1 Vgl. Mt. 25:14-23. 
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nichil sibi reservavit1. Itaque omnes vires tuas in gloriam crucis expende. 
Aut si ligatus es uxori, et mundanis implicatus es negocijs2, et per conse-
quens divisus3, elevare sepius per amorosa desideria in dominicain crucem 
cum zacheo4, et turba tumultuancium rerum non te semper detineat, et 

s utique salus erit domui tue5. Aut saltern una hora dici, aut mane aut ves
pere, circa vineam dominice passionis te exerceas ardenter, et accipies 
denarium diurnum6. Aut saltern duo minuta, idest <B> corpus et ani-
mam7, consecra deo tuo8, habitualiter dicens: domine, ante te omne desi
derium meum9 quod habeo, quod possum, quod scio, quod valeo, hijs 

io duobus minutissimis in laudem et gloriam et obsequium tui dedico10. Amen 
dico tibi : accepta erit domino oblacio tua11. Aut saltern ad omne minus of
fer calicem aque12 frigide, cum vino devocionis careas cum sponso in nup-
cijs13. Audi christum in cruce clamantem: Sicio14. Cui si non potes offerre 
fervens ignite caritatisdesiderium tanquam vinum optimum15, saltern dato* 

is ei calicem aque frigide, idest desiderium desiderij, dicens : Concupivit anima 
mea desiderare16 &cetera. Aut saltern pauperi petenti refocillacionem in 
nomine crucifixi porri gè calicem aque frigide17 exterius, compatere interius. 
Amen dico tibi: non perdes mercedem tuam18. 

Ut autem dicit sanctus thomas de divinis moribus, deus non requirit 
го ultra posse hominis sibi aliquid fieri19. Et de magdalena dicitur: Quod ha-

buit, hoc fecit in memoriam eius20. Et boos ad ruth: Intinge panem tuum in 
aceto21. Et thome post resurrectionem ait dominus : Affer manum tuam, et 
mitte in latus < 198 A> meum2 2. Et in exodo habetur, quod inter offerentes 

a G oorspronkelijk date. 

1 Vgl. Mt. 4:19. 
2 Vgl. II Tim. 2:4. 
3 Vgl. I Kor. 7:27,33 ; deze woorden tonen aan, dat Brugman ook niet-geestelijken met 

njn tractaat wil bereiken, zie ook p. 297 reg. 7-12. 
4 Vgl. Lk. 19:3. 
5 Vgl. ibid.: 9. 
6 Vgl. Mt. 20:9. 
7 De vergelijking met lichaam en ziel is van BERNARDOS Sermo 22 de diversis, cap. 6 

(PL 183:589) ; ook bij BONAVENTURA Legenda Maior, cap. IX, nr. 3 (Opera ed. Quaracchi, 
Vili (1898), 530-531); Brugman gebruikt haar ook in de Epistola ad Fratres Busco-
ducenses (ed. WYBRANDS (1885), 228), zie p. 39 noot 7. 

β Vgl. Mk. 12:42. 
9 Ps. 38/7:10 met betekeniswijziging: tussen te en omne staat ni. est. 

1 0 Een oorspronkelijk gebed van Brugman? 
1 1 Vgl. Rom. 15:31. 
1 2 Vgl. Mt. 10:42. 
1 3 Vgl. Joh. 2:3. 
14 Joh. 19:28. 
" Vgl. Cant. 7:9. 
1 6 Ps. 119/8:20. 
1 7 Vgl. Mt. 10:42. 
1 8 Ibidem. 
1 9 Vgl. THOMAS AQUINAS Summa Theologica, I, q. XIX, art. 6 (ed. Leonina, Г (1888), 

241); niet letterlijk. 
2 0 Mt. 26:13. 
2 1 Vgl. Ruth 2:14. 
2 2 Joh. 20:27. 
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ad ornatum tabernaculi erant, qui offerebant pilos caprarum et pelles arie-
tum rubricatas1. Item in levi tico: qui tangebant carnem sacrificij, utpote 
vituli vel agni occisi pro peccato, sanctificabantur2; quod secundum orige-
nem ad litteram non poterai intelligi, sed de christo, qui vere immolatus 

5 est propter peccata nostra3. Qui igitur carnem eius tetigerit per devocio-
nem, sanctificabitur. Unde ieronimus ad pammachiuma : Christus sancti-
ficacio est, sine qua nemo videbit faciem dei. Christus redemptor est et pre
cium. Christus omnia est, ut qui omnia propter christum dimiserit, unum 
inveniet pro omnibus, et possit libere clamare: pars mea dominus4, dicit 

io anima mea5. Consueverunt enim mortales parentes filios suos ad illas artes 
poneré addiscendas, quarum industria illos putant minori labore et leviori 
conatu ampliora temporalia lucra acquisituros. Sic a simili in lege gracie, 
que nunc régnât in filijs liberis6, deus a filijs suis sub levi conatu cordis per 
amorem et devocionem vult sibi famulari. Non autem exigit < B> aliquo 

is indiscreto onere vel labore impossibili eos aggravar!7. Non sic fecerunt 
pharisei et scribe, qui in humeros hominum ponebant onera gravia et im-
portabilia, digito autem suo nolentes ea movere8. Non sic eciam iugum 
suave et onus leve' subibant patres nostri; quinymo, ut in actibus habetur, 
onus oneri addebatur, quod nec iudei moderni temporis, sed ñeque tem-

20 poris illius potuerunt portare10. Christus autem iugum suave et onus leve 
imposuit11, et opus magnum et totum in obediencia patris perfecit, dicens: 
Consummatum est12. Unicuique nostrum dicens: Fili, prebe michi cor 
tuum13. Proinde, sicut dictum est14, cum apostolo thoma et nunc debemus 
inferre digitum et contingere vulnera, tanquam opus salutiferum quod 

25 operatus est in medio terre15, et mittere manum in latus suum16, contingendo 
et cogitando saltern quantitatem amoris quo nos dilexit17. Qui vero ad 
levem et levissimam peticionem, tarn modicum pro tam máximo, contin
gere recusaverit, in inferno cum divite epulone positus, intinctum digitum 
lazari, ulcerosi quondam, non sentiet18. 

30 lam te convenio, о ingratissime christianorum! <199 A> Dicis enim 

a G paulam. 
1 Vgl. Ex. 35:23. 
1 Vgl. Lev. 6:11 (vulg.: 18). 
3 Vgl. ORÍGENES Homilia IV in Levilicum, cap.7-8 (PG 12:442). 
4 HiERONYMUS Epistola 66 ad Pammachium, nr.8 (PL 22:644; CSEL 54:658). 
5 Thren. 3:24. 
« Vgl. Rom. 5:21 en 6:14. 
7 Vgl. p. 232 reg. 19-20 en noot 19. 
• Vgl. Mt. 23:4. 
» Mt. 11:30. 

10 Vgl. Act. 15:10, 28-29. 
11 Mt. 11:30. 
12 Joh. 19:30. 
13 Prov. 23:26. 
14 Zie p. 232 reg. 22-23 en boven, reg. 5-6. 
15 Vgl. Ps. 74/3:12 ; zie ook p. 203 reg. 29 - p. 204 reg. 3 en noten 1 en 2. 
16 Vgl. Joh. 20:27. 
" Vgl. Eph. 2:4. 
18 Vgl. Lk. 16:19-31 ; Brugman zal met zulke hellevisioenen graag zijn gehoor hebben 

geschokt, zie p. 61 het bericht van HEYMERICK. 
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in spiritu stulticie tue: Non valeo me exercitare, ncque scio toto corde, tota 
mente, totis viribus intellective et affective ñeque huiusmodi, in passione 
domini mei, quia grossus, saxeus et impeditus sum. Cui respondeo : Si hec 
non vales &cetera, ad minus obsecro per viscera domini nostri1, ut saltern 

s libenter cogites1 de passione, aut legas, aut audias, eciam si nullum exinde 
saporem percipis neque sentimentum. Porro exercicia corporalia aut ali-
quodillorum exerceas: genuflecte, vide aut saltern osculis réspice crucifi-
xum, vel brachia in secreto cubiculi2 extendas, et multum vel parum domi-
nicam oracionem resume; ut sic experiaris in corpore proprio momento 

io temporis, quid, qualia, quanta tormenta ipse pertulerit, qui pro te suspen-
sus multis horis in cruce non erubuit publice in membris suis seu corpore 
benedicto3. Aut si hec non placent, saltern aliquod exerciciorum corporali-
um tibi assumes, eorum scilicet que in séptimo articulo prescripta sunt4. 
Relatu didici5, quod sanctus bernardinus6 inducebat populum, maxime 

is filios confessionis sue et filias, ut extensis brachijs et genuflexionibus cotidie 
coram crucifixo dicerent quinquies oracionem domini-< .6> cam et sa-
lutacionem angelicam. Et quod plurimos histriones, mimos, armígeros et 
alios notorios peccatores et peccatrices erumpnosissimas a via peccatorum 
retraxerit, et ad veram viam penitencie dispositive allexerit7. Nam dicitur 

zo communiter: gutta cavat lapidem, non vi, sed sepe cadendo8. Continuacio 
quidem exerciciorum circa passionem et honorem gloriose virginis marie 
maxime allicit et disponit ad graciam, de congruo, licet non de condigno. 
Ad hoc multum alludit parabola de filio prodigo, cui pater occidit vitulum 
saginatum9. 

25 Iterum te convenio, о peccator, super detestanda negligencia et pigricia 
tua, qua cor tuum evagari permittis, et domini dei tui, tam multifarie ad 
memoriam sui te invitantis, penitus oblivisceris. Constitue tibi, obsecro, 
monimenta quedam, quibus ad memoriam sui cor tuum admoneatur. 
Quero a te: 7 nonne comedís? 2 nonne bibis? 5 nonne dormis? 4 nonne de 

30 mane te vestís? 5 nonne vespere vestimenta deponis? Ecce hec omnia et 
similia multa, si diligens fueris, memorem te faceré po-<200 /l>terunt 

a cogites: in G verbeterd uit cogitares. 

1 Vgl. Lk. 1:78. 
1 Vgl. Eccle. 10:20. 
3 Misschien denkt Brugman hier aan de merkwaardige Onze Vaderformules, met aan 

elke bede een der bloedstortingen van Jesus gekoppeld, die in de 15e eeuw circuleerden 
als Keuls Pater Noster: MEERTENS II (1931), 11-13 geeft voorbeelden, welke enigszins 
verschillen van het Brugmanspater noster (n.b.!) in Gem. bibl. Rotterdam, ms. 14. G. 17, 
fol .44v^5 r (ed. VAN HEEL Gebeden (1947), 231-232). 

4 Vgl. p.221 reg. 19 -p .222 reg.6. 
5 Bevestiging van berichten over Bernardinus' prediking, bv. MOLL (1854) 1,115-117 ; 

anderzijds ontzenuwen de woorden Relatu didici de bewering (o.a. NIELEN (1900), 307), 
dat Brugman Bernardinus persoonlijk zou hebben ontmoet te St.Omaars; MOLL (1854) 
1,119 en noot 2 uit zich nog zeer voorzichtig. 

6 Zie over betekenis als terminus post quem: Ini. p. 145. 
7 Over Bernardinus' leven: THUREAU-DANGIN (18974), alwaar echter niet expliciet 

over deze devotie vóór een crucifix. 
• Vgl. ovmius Ars Amatoria, I, 475; ook Epistolae ex Ponto, lib. IV, epist. 10:5. 
9 Vgl. Lk. 15:23. 
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dominice passionis. Siquidem comedens recordare fellis et absinthij1, bi-
bens mirrati vini2 et aceti ас acerbissimi poculi, quod pre siti deficiens piissi-
mus dominus deus ас „sicio" damans gustavit in cruce3. Dum vestimenta 
recubiturus in strato tuo deponis, illius amarissime expoliacionis, qua tam 

5 crudeliter, renovatis omnibus vulneribus suis, dulcís ihesus ante crucem 
denudatus fuit. 

Corporis tui super lectum posicio memorem te faciat, quam dure plago-
sum et laceratum illud dorsum pacientissimum domini dei tui super flori-
dum lectulum crucis, stratum utique nimis durum atque angustum, cum 

io indignacione multa a ministris dyaboli proiectum fuerit. Et sic de omni
bus alijs, que cotidie corporaliter agis, que, si bene adverteris, materiam 
cogitandi de domino ihesu sepius amministrabunt4. 

Non sit tibi vanum, o frater. Talia enim exercicia ad manum habita pluri-
mum manuducunt et invitant ad alciora. Quis non dixisset insanire israhe-

15 litas sanguinem agni ad utrumque postem ponentes et unientes, insuper et 
monimenta multa pro cogitandis et servandis manda-<5>tis in ostijs, in 
fimbrijs, in capitibus et alibi sibi constituentes5? Quis umquam" percinctu-
ram vellet intelligere crucis supplicium quod subivit petrus apostolus, nisi 
dominus de ipsa cinctura ad petrum mentionem fecisset, dicens: cum 

20 esses iunior, cingebas te Äcetera; concludens in fine dicens: hoc autem 
dixit significans qua morte esset clarificaturus deum6. Verus enim christi-
fidelis et verus symon idest obediens7, in omnibus que facit et exercet per 
obedienciam sibi impositis, quodammodo in cruce se exercet et christo con-
fixus est cruci8. Quod et patet in petro, cui iohannis ultimo dicitur: Seque-

25 re me9 .Et cum de iohanne dominum interrogaret : hie autem quid, subintu-
lit dicens : Sic eum volo manere &cetera, tu me sequere10. Unde claret quos-
dam ad vitam contemplativam pre ceteris eligi a domino, quosdam vero ad 
exercicia vite active et crucifixe in seipsis perferenda cum petro vocari. Quod 
autem per obedienciam imponitur pertinens ad honorem dei fideli servo, 

so si humiliter et pacienter et viriliter perfecerit, illud sine cruce non est, nec 
absque exercicio. Dicere enim potest cum paulo : michi vivere Christus est 
et mori lucrum11. Sic enim sancii martyres ad onera <201 A> et Servitutes 

a G unquam. 
1 Thren. 3:19. 
1 Vgl. Mk. 15:23. 
3 Vgl. Joh. 19:28-29. 
4 Vgl. voor deze „Devoten"-oefeningen : Devote Oefeninge, Proloog (ed. MOLL (1854) 

II, 288-293), gecompendieerd uit de Prologus van HUBERTINUS DE CASALI Arbor Vitae 
Crucifixae Jesu (ed. Venetië (1485), fol. 1"); vgl. ook de methodiek van Zerbolt en Jo
hannes van Kessel, beschreven door GOOSSENS (1952), 198. 

5 Vgl. Ex. 12:7. 
« Joh. 21:18, 19. 
1 Brugman zal deze en andere hebreeuwse naamsverklaringen wel via LUDOLPHUS 

DE SAXONIA Vita Jesu Christi, o.a. pars I, cap. 29 (ed. RIOOLLOT (1878) I, 282) hebben 
overgenomen van (hier althans) ISIDORUS HISPALENSIS Etymologiae, lib. VII, cap. 9, 5 
(PL 82:287); andere van HIERONYMUS Liber de Nominibus Hebraicis (PL 23:815-904; 
CC 72), maar deze geeft s.v. Simon (PL: 889; CC: 141) een geheel andere verklaring. Zie 
LUBAC 2e, I (1961), 242 noot 5. Vgl. GROOTENS (1948), 157,159,195. 

»Gal. 2:19. 10 Ibid.: 21, 22. 
» Joh. 21:19. " Phil. 1:21. 
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per sacrilegos tirannos eis impositas ultróneos se offerebant, et quasi co
ram presente crucifixo domino in laboribus et erumpnis mente et spiritu le
ti ymnos et laudes decantabant. О quantum gloriali debet verus religiosus 
et christianus, quod domino suo dignus habeatur in cruce configi1. Non 

s dico in cruce latronis sinistri, in qua pocius ignominia; пес dixerim in 
cruce symonis syrenei aut latronis dextri, in qua de maleficijs penitencia 
aut impaciencia; sed in cruce domini, in qua gloria nostra reperitur2. Aut 
saltera < i n > cruce petri, in qua domino iusticia pro caritate compensatur. 

Exemplum3 narro de quodam pauperculo viro, qui se exercere noverai 
io in christi passione. Hic autem veniens ad quemdam virum sanctum sed 

oculis cecum nomine iohannem, interrogatus quid operis fecerit per dies 
et noctes, respondet" frater: In passione domini me exerceo, pater. Cui 
senex: In noctis medio quid agis? At illi frater: Passionem domini usque 
ad crucifixionem inclusive mente pertracto. At iterum senex : Bonum opus 

is cogitas et sanctum ; sed si nobiscum moram trahere deberes, utique teip-
sum in сги-<Д>се christib configeremus. Sciebatenim senex, quod frater 
ille sepius ociaretur, пес manum mitteret ad forcia4; sed forsitan erat frater 
musca5, hue illucque post tepida exercicia pervagando, de elemosinis et 
sanguine pauperum victitans, alias autem verbis, manibus et fabulis aerem 

20 replens*. Gaude ergo, frater mi carissime, qui iugiter christum in corde 
tuo ut signaculum portas, insuper et super brachium tuum7, idest affectu 
et operacione, et non verbis tantum. Nec timeas, quod obediencie mandato 
quandoque impediris a mentalibus vel corporalibus circa passionem exer-
cieijs; obediencia enim plus valet quam victima8. Non desperes eciam, qui 

25 debilis es et infirmus, si solita exercicia ut heri et nudius tercius actitare non 
prevales. Nam dicit apostolus : Libenter gloriabor in infirmitatibus meis, 
ut inhabitet in me virtus christi9. Item: virtus in infirmitate perficitur10; ut 
patet in beato francisco et beata clara, qui post longa exercicia et varia 
circa dominicam crucem habita in se et suis subditis, languore diutino ac 

so gravi, ut lapides vivi pressi et expoliti sunt in edificium iherusalem civitatis 
superne11. <202 A> 

a respondet lees responda ? 
b G christi boven regel bijgeschreven. 

1 Vgl. Gal. 2:19 en 6:14. 
2 Vgl. Gal. 6:14. 
3 De bron van dit exempel hebben wij niet gevonden. 
4 Vgl. Prov. 31:19. 
ä Ontleend aan THOMAS DE CELANO Vita II Francisci, pars II, cap. 47, nr.77 (ed. 

Quaracchi (1927), 83); resp. cap.63, nr.97 (ed. 101). 
6 Vgl. Speculum Imperfectionis § 5, p. 122 reg. 4-9. 
7 Vgl. Cant. 8:6. 
» Vgl. I Sam. 15:22; Osee 6:6; Mt. 9:13 en 12:7. 
9 II Kor. 12:9. 

10 Ibidem. 
" Vgl. I Petr. 2:4, 5. 
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Nanus articulus ostendit quod ad crucifixum dominum debeamus canari 
ad habendum compassionem1. 

„Omnia tempus habent, et suis spacijs transeunt universa sub celo"2, 
dicit ecclesiastes capitulo iij". Inter cetera dicit: „Tempus flendi et tempus 

5 ridendi, tempus plangendi et tempus saltandi"3. Utique tempus presene 
est tempus passionis et compassionis. Adveniet autem tempus exultacionis 
et leticie4, sicut gloria resurrectionis christi successit tristicie et ignominie 
passionis. Flendum est nobis cum christo et maria maire eius, cum magda
lena, cum ceteris mulieribus et cum apostolis; et postea congaudendum 

io cum eisdem. Quis enim sane mentis non compacietur christo flenti et lacri
manti in tot tormentis et tam gravibus, qui cum lacrimis spiritum deo patri 
clamando reddidit5? Réspice in me, inquit, et miserere mei6. Quis marie, 
cuius animam doloris gladius pertransivit7, in morte compacienti societa-
tem negabit8? Quis magdalene, post mortem magistrum querenti et iuxta 

is monumentum foras ploranti super ablacione dilecti9, non <B> condole-
bit? Pium est eciam credere ipsam cum mulieribus devotis deflevisse mori-
turum10. Quis principes videlicet apostólos non comitabitur11 tanquam oves 
errantes sine pastore12, quibus dicitur : plorabitis et flebitis vos13? Quis non 
flebit cum flentibus mulieribus, christum crucem baiulantem sequentibus 

20 atque lamentantibus, quibus ait dominus : Filie iherusalem, nolite fiere 
super me, sed super filios vestros14. Utique flendum est super christum, 
super nosipsos et super próximos nostros. 

Super christum fleverunt 1 primo mulieres sequentes; 2° maria magdale
na; 3 tercio apostoli. 1 Fleverunt mulieres ex compassione doloris christi; 

25 2 flevit magdalena ex sublacione corporis christi dicens : tulerunt dominum 
meum15 «fccetera; 3 fleverunt apostoli pro absencia separacionis christi. 
Hinc est, quod anxiari debet anima ex compassione salvatoris, ex oblivione 
ipsius, necnon et ex separacione. Nos igitur cum Sanctis mulieribus 1 plore-
mus christi dolorem, quod facimus si diligimus deum ex tota animalä ; 2 Plo-

30 remus cum magdalena ad monumentum christi oblivionem eius, quod faci-

1 Vgl. het explicit van Devote Oefeninge, Eynde (ed. MOLL (1854) II, 396), waarmee 
dat tractaat kennelijk oorspronkelijk eindigde: „enige corte articulen . . . daer se mede 
tot Ihesus minne of medeliden crighen moeghen". Om dit medelijden ging het Brugman, 
zo ook hier. 

2 Eccle. 3:1. 
3 Ibid.: 4. 
* Vgl. (zwak) Joel 1:16. 
5 Vgl. Hebr. 5:7. 
β Ps. 25/4:16 en 86/5:16. 
7 Vgl. Lk. 2:35. 
8 Vgl. Devote Oefeninge, Eynde § 151-154(ed.MOLL(1854)II, 389-392) een uitwerking 

hiervan. 
» Vgl. Joh. 20:11-13. 

10 Vgl. Lk. 23:27. 
" Vgl. Ezech. 34:5. 
12 Vgl. Mt. 26:31 en par. 
13 Joh. 16:20. 
M Vgl. Lk. 23:27-28. 
15 Joh. 20:13. 
" Deut. 6:5. 



238 

mus si diligimus ex <203 A> tota mente1; 3 Ploremus cum apostolis se-
paracionem christi, quod facimus3 si diligimus ex toto corde2. Hinc est 
quod tribus noctibus lamentaciones ieremie ab ecclesia cantantur3; et in 
ipsis lamentacionibus materia hec triplex lamentandi proponitur: 

s Prima ex compassione doloris christi dicitur trenorum ij0 : „Defecerunt 
pre lacrimis oculi mei, conturbata sunt viscera mea super contricione filie 
populi mei, cum deficeret parvulus lactens in plateis oppidi"4. „Contricio 
filie populi" est angustia et anxietas matris christi, que super omnem mo-
dum angustiata est in passione filij, iuxta propheciam symeonis5. „Lactens" 

io et „parvulus" est christus ihesus, qui dicitur „lactens" propter pietatem, 
„parvulus" propter innocenciam. „Lactens" igitur et „parvulus" deficit, 
cum pius et innocens ihesus patitur crucifigi. Нас de causa sancta anima 
cum sacris mulieribus et ieremia lacrimaturb dicens: „defecerunt pre lacri
mis oculi mei". 2 a materia lamentandi proponitur ex oblivione christi, 

is propter quam dicitur trenorum ij": „Fecit dominus quod cogitavit, com-
plevit sermonem suum quern conceperat a diebus antiquis. Destruxit et 
non pepercit, exaltavit cornu hostium"6. Et sequitur: <B> „Deduc quasi 
torrentem lacrimas, non des requiem tibi, ñeque taceat pupilla oculi tui. 
Consurge in nocte, in principio vigiliarum, effunde sicut aquam cor tuum 

20 in conspectu domini"7. „Fecit dominus quod cogitavit," cum genus hu-
manum redemit, quod a principio redimere disposuit8, dicens per ieremi-
am: „ego cogito cogitaciones pacis et non afflictionis"9. „Complevit ser
monem suum quem conceperat", cum filium suum immolandum decrevit, 
sicut abraham filium suum immolare voluit10. Item „destruxit et non peper-

25 cit", cum unigenitum pro nostra salute tormentis exposuit, quia, ut dicit 
apostolus, „proprio filio suo non pepercit"11. Item „exaltavit cornu hosti
um", cum filium tradidit potestati et voluntati iudeorum, quorum intencio 
erat nomen eius et memoriam extinguere de cordibus hominum. Hinc est 
quod maria magdalena mortuo domino et sepulto deducebat quasi torren-

30 tem lacrimas per diem et noctem, consurgens in principio vigiliarum12, 
iohannis xx0 : Venit maria cum adhuc tenebre essent ad monumentum, et 
effudit sicut aquam cor suum in conspectu domini13, quia stabat ad monu-

a G faciemus. 
b lacrimatur: in G verbeterd uit lamentatur. 
1 Deut. 6:5. 
2 Ibidem. 
3 N1. in het Officie van Witte Donderdag tot Paaszaterdag. 
4 Thren. 2:11. 
5 Vgl. Lk. 2:35. 
« Thren. 2:17. 
7 Ibid.: 18. 
8 Brugman volgt hier misschien de scotistische opvatting, dat God reeds vóór Adam's 

val tot de menswording besloten had, wat ná de zondenval gestalte kreeg in de rol van 
God's Zoon als verlosser; in Brugman's woorden lopen deze twee fasen ineen (opmerking 
van dr Siardus van der Klei O.F.M., waarvoor hem hier hartelijk dank wordt gebracht). 

9 Jerem. 29:11. 
10 Vgl. Gen. 22:2. 
11 Rom. 8:32. 
12 Vgl. Thren. 2:18-19. 
13 Ibidem. 
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mentum foris p\o-<204 Л>гап5, cum non inveniret dominum, credens 
cum ablatum et oblivioni traditum1. 3 a materia lamentandia proponitur 
pro separacione et absencia christi. Unde ieremias in trenis in persona 
anime plorantis cum apostolis dicit : „Idcirco ego plorans et oculus meus 

5 deducens aquam, quia longe factus est a me consolator convertens ani-
mam" 2 . Consolator enim est christus, cuius typo dicitur de noe, genesis 
ν 0 ь : „Iste consolabitur nos ab operibus nostris, in terra cui maledixit 
dominus"3. Longe autem factus est, cum ab oculis apostolorum assump-
tus est4. Nos igitur super christum lugeamus dolorem eius, oblivionem 

io et separacionem. 
2° super nosipsos flendum est. Cum enim dominus dixit: „nolite fiere 

super me, sed super vosipsas"5, non simpliciter voluit nos avertere a fletu 
sue passionis, sed voluit nos reducere ad passionis sue causam. Consideran-
da est enim passio, quod facta sit pro peccatis nostris. Nam varietatem pas-

15 sionum suarum fecit varietas peccatorum nostrorum6. Propter hoc, flendo 
passiones suas, debemus Aere nostras prevaricaciones. „Nolite", inquit, 
„Aere super me, sed super vos flete". < f i > Ac si diceret : Flete in vobis cau
sam passionis mee. Nam ideo 1 traditus sum ut ignorans, quia peccasti ex 
ignorancia; 2 comprehensus ut impotens, quia peccasti ex infirmitate; 

20 3 illusus sum ut stultus, quia peccasti ex errore; 4 condempnatus sum ut 
iniquus, quia peccasti ex malicia; 5 denudatus sum ut pauperrimus, quia 
peccasti ex cupiditate diviciarum ; 6 eiectus sum extra urbem ut vilissimus, 
quia peccasti ex ambicione honorum ; 7 dolui penis afflictus et crucifixus, 
quia peccasti ex appetitu deliciarum; propter hec, filie iherusalem, flete. 

25 3° et consequenter super próximos flendum estc cum apostolis : 1 primo 
super reprobacione prelatorum moderni temporis ; 2 secundo pro captivi-
tate subditorum eorundem; 3° super casu religiosorum; 4to pro morte et 
dampnacione secularium ; 5 to pro indevocione auditorum verbi dei ; 6 sexto 
pro dissipacione et mala vita doctorum; 7 séptimo pro miseria omnium 

30 afflictorum7. Nam dicit iob: „Flebam quondam super eo qui afflictus 
<205 A> erat, et compaciebatur anima mea pauperi"8. 

Sane igitur concludendo compaciendum et conflendum est christo prop
ter dolorem passionis ; flendum est 2° propter causam sue passionis in nobis 
ipsis; flendum est ultimo in frustracione effectus in proximis. Racione 

ss primi dicitur de beato patre nostro francisco, quod in principio sue conver-

» materia lamentandi: in G verbeterd uit lamentandi materia. 
b G vj°. 
с flendum est: in G verbeterd uit est flendum. 

1 Vgl. Joh. 20:1-18. 
2 Thren. 1:16. 
3 Gen. 5:29. 
4 Vgl. Act. 1:11. 
5 Lk. 23:28. 
* Vgl. LUDOLPHUS DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap.62, 9 (ed. RIGOLLOT 

(1878) IV, 71). 
7 Vgl. de oorzaken der rampen welke Groningen zouden treffen, opgesomd in Brug-

man's sermoenen aldaar in 1452, p. 16 noot 7. 
» Job 30:25. 
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s<ac>ionis a apparuit sibi christus ihesus veluti cruci confixus; ad cuius 
conspectum liquefacta est anima eius1, et memoria passionis christi visceri-
bus cordis ipsius adeo impressa medullitus, ut ab illa hora, cum christi 
crucifixio veniret in mentem, vix posset a lacrimis et gemitibus exterius con-

5 tinere, sicut postmodum ipse familiariter retulit, cum appropinquaret ad 
finem2. Unde et alibi legitur, quod sepius in nemoribus eiulans et clamans 
inventus est, quasi christum crucifixum presentem haberet3 &cetera. 
Racione secundi dicit bonaventura, quod beatus franciscus documento 
certo firmabat eos qui perfection! vite invigilant, cotidianis se debere lacri-

10 marum emundare fluentis. Licet enim adeptus iam esset cordis et corporis 
puritatem mirabilem, non cessabat tarnen lacrimarum ymbribus iugiter 
<B> oculos expiare mentales, corporeorum luminum parvipendendo 
iacturam4. Racione tercij scilicet super fletu proximorum dicit bonaven
tura: Cumque per pietatem pie moveretur ad omnia, specialiter tarnen 

is animas christi sanguine precioso redemptas, cum cerneret inquinari aliqua 
sorde peccati, tanta miseracionis teneritudine deploraba!, ut eas tanquam 
mater in christo cotidie parturiret5. 

0 igitur fratres, attendamus ad pietatis apicem que ad omnia valet6. Ipsa 
enim est, que verum christifidelem per devocionem sursum agit in deum; 

20 que per compassionem transformat in christum; que per condescensionem 
inclinât ad proximum. Ante omnia autem christus ihesus crucifixus intra 
mentis nostre ubera ut fasciculus mirre iugiter commoretur7. In quem 
optemus per excessivi amoris incendium totaliter vel saltern aliqualiter 
transforman8. 

25 Sed dices : Que michi compaciendi causa? Respondeo pro presenti, quod 
plures sunt cause unde merito compati debeas. Prima est magnitudo dolo-
ris. Undedicit propheta in persona christi : O vos omnes qui transitis9 &cete-
ra. ítem bernardus: Recole, inquit: 1 sudorem sanguineum; 2 triginta 
argénteos; 3 fictionis osculum; <206 A> 4 alaparum contumeliam; 5 

so flagellorum instanciam; 6 ictus arundinis; 7 coronam spineam; 8 sputi 
ludibria ; 9 crucis angariam ; 10 patibuli suspendium ; 11 oculos languentes ; 
12 oris pallorem ; 13 fellita cibaria ; 14 amara pocula ; 15 spongie obsequium ; 
16 caput tremebundum; 17 latus apertum; 18 ulnas extensas; 19 manus 

a G conversionis. 

1 Cant. 5:6; ook toegepast op Franciscus door HUBERTINUS DE CASAU Arbor, lib.V, 
cap.4 (ed. Venetië (1485), fol.218v-219r). 

2 BONAVENTURA Legenda Maior, cap. I, nr. 5 (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 507). 
3 Vgl. THOMAS DE CELANO Vita I Francisa, pars I, cap. VII, nr. 16 (éd. Quaracchi 

(1926), 19); sterker: Vita H Francisci, pars II, cap.61, nr.95 (éd. Quaracchi (1927), 99). 
4 BONAVENTURA Legenda Minor, lectio III (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 570); 

het gebruik van parvipendendo sluit citeren van de Legenda Maior, cap. V, nr.8 (Opera 
etc., 518) uit. 

s BONAVENTURA Legenda Maior, cap. VIII, nr. 1 (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 
526; laatste 8 woorden: vgl. Gal. 4:19. 

« Vgl. I Tim. 4:8. 
7 Vgl. Cant. 1:13. 
8 Vanaf reg. 21 Ante vgl. BONAVENTURA Lebende Maior, cap. IX, nr.2 (Opera ed. 

Quaracchi, VIII (1898), 530); vgl. p.229 noot 6. 
• Thren. 1:12. 
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perforatas ; 20 pedes confossos ; 21 vocem lamentabilem ; 22 latrones altrin-
secos ; 23 titulum famosum ; 24 vestimenti sortem ; 25 geminatum crucifige. 
Quid plura? 26 Durissimum crucis supplicium et 27 probra nephandissi-
ma 1. Нес ille mellifluus bernardus. 2a causa est amoris amplitudo. Infinitus 

s fuit dolor in christo, sed infinitior fuit amor eius in dolore pro nobis assump-
to. Нес causa movebat virginem ad maxime compatiendum, que nedum 
amore naturali ferebatur ad eum, sed et caritativo seu reciproco. Ait enim 
david: „Absolon fili mi, fili mi absolon, <B> Quis michi det mori pro t e " 2 

«Sccetera, idest, vice tui. Reputabat enim filij amorem propria morte. 
io 3 a causa est innocencia patientis, instar susanne que dixit: „En morior, 

cum nichil horum fecerim"3 &cetera. Quarta est, quia patitur pro culpa 
nostra. Sumus etenim illi causa mortis. Cogita o anima, quasi pro te sola 
christus patiatur. David enim, cum videret angelum percutientem populum, 
ait: „Ego sum qui peccavi"4. Quinta est nobilitas patientis ipsius. Non 

is enim pecus pro nobis mortuum est, ñeque effusus sanguis alicuius pecoris; 
sed filius dei et filius regis regum pro nobis mortuus est5. Revera rex israhel, 
qui per incarnacionem mutavit habitum suum, hodie ingressus est bellum, 
in quo et occisus est6. Sexta est patientis benignitas, de qua dicit ecclesia: 
Fleete ramos, arbor alta, tensa laxa viscera, et rigor lentescat ille, quem 

го dedit nati vitas; ut superni membra regis miti tendas stipite7. Revera appa-
ruit benignitas et humanitas redemptoris nostri dei, dum mite corpus per-
foratur, dum sanguis unda profluit8. Séptima est compassio et pietas patien
tis. О vera magna pietas, cum pre-<2Ò7.4>scius tormentorum suis pro-
vidit dicens: sinite hos abire9. Si david doluit super Jonathan occisum10, 

25 multomagis condolere debemus columbino salvatori nostro, qui tante 
compassionis fuit, ut eciam pro crueifixoribus suis exoraret dicens: pater 
ignosce illis11 &cetera. Octava est exemplum seu similitudo compatien-
tium omnium: 1 Compassus est sol; 2 compassa est luna; 3 compassusest 
infemus; 4 compasse sunt petre; 5 compassus est angelus;8 unumquodque 

so suo modo possibib: 1 Scinditur templum; 2 resurgunt mortui; 3 astat sub 
cruce virgo; 4 assistunt et mulieres; 5 tristantur apostoli; 6 représentât 

a Is hier in G uitgevallen compassum estt 
ь possibi lees possibilf! 

1 Waarschijnlijk citeert Brugman BERNARDUS (tekst niet gevonden) via LUDOLPHUS 
DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 65, 6 (ed. MGOLLOT (1878) IV, 146). 

1 II Kon. 18:33. 
3 Dan. 13:43. 
4 II Kon. 24:17. 
5 Vgl. Hebr. 9:12-13; deze gedachte ook bij GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN De 

spiritualibus ascensionibus ( = Beatus Vir), cap. 32 (ed. MAHIEU (1941), 174). 
6 I Kon. 22:30, 34-35; vgl. II Krön. 18:29, 33-34. Zie het (late?) sermoen over dit 

motief (ed. VAN DIJK (1948), 150-156); zie ook p. 37. 
7 vENANTius FORTUNATUS hymne Pange lingua, strofe 8 ; ook bij LUDOLPHUS DE SAXO-

NIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 63,8 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 98). 
8 Vanaf mite: Pange lingua, strofe 7. 
» Joh. 18:8. 

10 Vgl. II Sam. 1:17-27. 
11 Lk. 23:24. 

16 
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compassionem" ecclesia; 7 membra condolent capiti; 8 dolent super eum 
universi1, sicut dolere soient in morte unigeniti, cuius dolor summus est 
et continuus2 . Die ergo anima mea cum david: dolco super te, frater mi 
ionatha. Sicut mater diligit filium suum unigenitum, ita te diligebam et 

s diligo3. 
Dicis fortassis : Animadverto quod merito dolere debeo, sed nescio. Ecce 

do tibi octiformem regulam fratris dyonisij carthusiensisb, que sub com
pendiólo talis est. Si vis ad < B > compassionem induci, labora : 1 primo ut 
absque cordis distractione et animo recollecto diligenter passionem domi-

io ni consideres; 2° ut ipsam passionem domini intuearis, ac si presencialiter 
eum et corporaliter videres; 3° ut innocenciam, caritatem, pietatem et 
mansuetudinem domini ponderes; 4 Quarto ut te virum dampnabilem et 
dampnatum causam fuisse mortis sue transpicias; 5 Quinto ut per0 carita
tem cordialissimam christo crucifixo te unias; 6 Sexto perpende in te, qui 

is homo grossus es, fortis et durus, an in te pro amore suo talia tormenta ferre 
posses, qualia pro te pertulit christus ihesus in corpore suo tenerrimo et 
delicatissimo; 7 Séptimo ut quandoque sencias: appone clavum manui, 
virgam corpori, spineam coronulam capiti, et addisce quid pro te passus 
est; 8 Octavo pre hijs omnibus forma tibi consuetudinem cogitandi passi-

2o onem christi tui dilectissimi ubique et semper; et sic paulatim poteris per
venire ad compassionis apicem4. Dicit enim bonaventura, quod hoc crucis 
misterium magnum et mirum, in quo 1 carismata graciarum; <208 A> 
2 merita virtutum; 3 thesauri sapiencie et sciencie tam alta profun-
ditate velantur, ut a mundi sapientibus et prudentibus sit occultum5 . 

25 Quod tam piene fuit párvulo christi scilicet francisco revelatum, ut omnis 
vita ipsius non nisi crucis vestigia sequeretur, non d nisi crucis dulcedinem 
saperet, non nisi crucis gloriam predicaret6. Et addit: Vere namque beatus 
franciscus in convers < a c > ionise sue principio dicere cum apostolo potuit : 
Michi autem absit gloriari, nisi in cruce domini nostri ihesu christi7. Non 

30 minus eciam vere in sue conversacionis progressu addere valuit : Quicum-
que hanc regulam secuti fuerint, pax super illos et misericordia8. Verissime 

» G com- boven regel bijgeschreven. 
Ь G carthusiensis in margine met verwijzingsteken. 
с G per boven regel bijgeschreven. 
d G nam. 
* G conversioni!. 

1 Vgl. p. 189 reg. 20-p. 190 reg.4 soortgelijke opsommingen door AMBROSIUS, 
BONAVENTURA en HiERONYMUs. Ontlening hier aan HUBERTINUS' Arbor, lib. IV, cap. 12 
(ed. Venetië (1485), fol.l58v) is niet waarschijnlijk. 

2 Vgl. Rom. 9:2. 
3 Vgl. II Sam. 1:26. 
4 DiONYSius CARTUSIANUS De Passione Domini Dialogus, art. 4 (Opera ed. Tornaci, 

XXXV (1908), 276) en art. 11 (ed. 289); vgl. een andere 8-voudige regel in Expositio 
Hymni „Crux Fidelis, Inter Omnes", cap. 4 (Opera XXXV, 95-96). Nergens letterlijke 
overeenkomst met de hier gegeven tekst. 

5 Vgl. Mt. 11:25 en Lk. 10:21. 
' BONAVENTURA Legenda Maior, Miracula § 10, nr.8 (Opera ed. Quaracchi, Vili 

(1898), 564). 
7 Gal. 6:14. 
• Ibid.: 16. 
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autem in consummacione potuit subinferre : Stigmata domini ihesu in cor
pore meo porto '. Esto igitur tu frater minor, esto parvulus, sapito ut parvu-
lus, loquere ut parvulus, cogita ut parvulus2 franciscus; et revelabitur tibi 
gloria crucis, pacem et misericordiam invenies, hanc regulam si secutus 

5 fueris. Si Stigmata domini in corpore portare non vales, sed corde per com-
passionem portato; ut sic mereamur quod3 desideramus audire ab ipso 
tanquam a patre: Gracia domini nostri ihesu <B> christi cum spiritu 
vestro fratres, amen4. 

Decimus articulus ostendit et aperit causas propter quas quidam non profi
lo ciunt nec persévérant in ехегсісіол passionis. 

Sepius oculis meis, о fratres, verbum domini corampositum est: ve vobis 
qui nunc ridetis, quia flebitis ; et econtra, beati qui nuncb fletis, quia ride-
bitis5. Revera enim varia nobis flendi materia, sed cum pauco merito. Una 
tarnen specialissima presentatur et cum merito máximo. 

is Prima materia est consciencia peccatorum, de qua dicitur: „Miseri 
estote et lugete",6 iacobi 4 to. 

2a est corrupcio naturalium virium. Nam ut dicit iohel : „residuum eruce 
comedit locusta, residuum locuste comedit brucus, residuum bruci comedit 
rubigo. Expergiscimini ebrij et flete"7.1 In eruca luxuria0, que toto suo cor-

20 pore repit, designatur; 2 in locusta, que salit in calore nec in ymo graditur, 
vana gloria significatur; 3 in bruco, qui est animai parvi corporis et magni 
ventris, exprimitur gula; 4 in rubigine, que consumit metalla, avaricia 
denotatur. 1 Luxuria consumit adolescenciam; <209 A> 2 vana gloria 
iuventutem; 3 virilem etatem gula; 4 senium corrumpit avaricia. „Ехрег-

25 giscimini igitur ebrij et flete, et ululate qui bibitis vinum voluptatis" β scilicet 
in dulcedine. 

3 a materia flendi est destitutio gratuitorum donorum. Scriptum est enim 
iohelis primo : „Luxit humus, quoniam devastatum est triticum; confusum 
est vinum et elanguit oleum"9. ld Per „triticum" gracia corroboracionis, 

so de quo dicitur : „panis cor hominis confirmât"10 ; 2 per „vinum" gracia com-

» G excercicio. 
ь G oorspronkelijk mnt. 
с luxuria hoort vermoedelijk achter repit. 
d G geeft de driedeling in margine niet aan. 

1 BONAVENTURA ibidem (zie p. 242 noot 6) ; laatste zin : Gal. 6:17. 
2 Vgl. I Kor. 13:11 ; ook Epistola Maior, passim (ed. MOLL (1854) 1,198-217). 
3 Vanaf reg. 2 Esto igitur voegt Brugman deze aansporing pardoes in het BONAVEN-

TURA-citaat, dat daarna gewoon vervolgt. 
4 BONAVENTURA ibidem (zie p. 242 noot 6) ; op deze manier eindigt art. 9 wel heel merk

waardig en krijgt nog sterker het karakter van een sermoen, zie Ini. p. 151. 
5 Lk. 6:25, 21. 
6 Jac. 4:9. Is de uitwerking van dit punt per abuis (bv. haplologie) weggelaten? 
7 Joel 1:4-5. 
" Joel 1:5. 
» Ibid.: 10. 

10 Ps. 104/3:15. 
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punctionis, de hoc dicitur¡„potasti nos vino compunctionis""1; 3 per 
„oleum" gracia devocionis, de hoc dicitur: „unge caput tuum gracia de-
vocionis"2. 1 Gracia corroboracionis destituitur per lapsum infirmitatis; 
2 gracia compunctionis per obstinacionem in peccatis ; 3 gracia devocio-

s nis per vicium ypocrisis sive simulacionis sive duplicis intencionis. In 
quorum figura dicebat ysaac benedicendo fili um suum iacob: „Frumento, 
vino et oleo stabilivi eum"3, genesis xxvij". 

Quarta materia flendi est super exclusione glorie sive a celesti beatitudine. 
In cuius figura david exclusus a iherusalem ascendebat clivum o l i -<5> 

io varum, scandens et flens, cooperto capite, nudis pedibus incedens4. Quo
rum quatuor duo pertinent ad contricionem cordis, scilicet: 1 spes divine 
miseracionis ; 2 dolor de peccatis. Spes significatur in ascensu clivi oliva-
rum, in quo significatur eminencia divinarum misericordiarum, quam as-
cendit anima spe seu fiducia divine bonitatis. Dolor de peccatis significatur 

и in fletu. Alia duo pertinent ad confessionem oris, scilicet: 3 confessio vere-
cundie sive pudoris, designata in velacione capitis ; 4 manifestacio conscien-
cie et veritatis, designata in denudacione pedum. 

Quinta materia flendi est pro reatu géhenne, sicut david dicebat: „La
vabo per singulas noctes lectum meum, et lacrimis meis stratum meum 

20 rigabo. Turbatus est a furore oculus meus"5. Considerabat enim reatum 
pene quern propter peccata incurrebat, et acerbitatem pene purgatorie et 
irremediabilitatem pene inferni ; et dicebat orans : „Domine ne in furore 
tuo arguas me"6, hoc est dicere : in inferno ne punias me. Proinde conside
rans acerbitatem purgatorij adiunxit: „Et in ira tua ne corripias me"7, 

25 hoc est: in pur<ga>-<270 A>tonob ne punias me. Et ad hoc, ut possim 
abolere maxime reatum pene géhenne, „lavabo per singulas noctes"; et ut 
penam purgatorij evadam aut minuam, „lacrimis meis stratum meum 
rigabo", ad litteram suppone ; „Turbatus est a furore oculus meus", scilicet 
ex consideracione pene eterne. 

so Sexta flendi materia est super incertitudine meritorum. Unde ecclesiastes 
ix0 dicitur: „Sunt enim ¡usti atque sapientes, et opera eorum in manu dei; 
et tarnen nescit homo, utrum amore vel odio dignus sit, sed omnia in futu
rum servantur incerta"8, in quo patet intentum. Sequitur infra: „Nescit 
homo finem suum; sed sicut pisces capiuntur hamo et aves laqueo, sic 

35 capiuntur homines in tempore malo, cum eis extemploc supervenerit"9. 

a G conpunctionis. 
b G laat per abuis op beide bladzijden -ga- weg. 
с G еде (implo. 

1 Ps. 60/59:5. 
2 Vgl. Mt. 6:17, echter zonda gracia devocionisl 
3 Gen. 27:37. 
4 Vgl. II Sam. 15:30. 
5 Ps. 6:7-8. 
« Ps. 6:2 en 38/7:1. 
7 Ps. 6:3 en 38/7:2. 
" Eccle. 9:1. 
» Ibid.: 12. 
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Et iob xiiij0: „Sive nobiles fuerint filij eius sive ignobiles, non intelliget8; 
attamen саго eius dum vivetb dolebit, anima eius super semetipso lugebit" '. 
Nobiles filij sunt meritoria opera sánete voluntatis, ignobiles vero sunt 
opera demeritoria. Et ideo viri sancii semperc sunt in dolore et luctu2. 

s Séptima est pro dilacione premiorum. Нес enim est causa fletus animarum 
sanctarum, et concipitur ex fidu-<5>cia caritatis quam habet homo ad 
christum ihesum pro nobis crucifixum. О si quis bene sciret defiere mortem 
crucifixi, utique non haberet tantam 1 conscienciam peccatorum; nectam 
sentire 2 corrupcionem naturalium virium ; nec incurreret tantam 3 destitu-

lo cionem donorum gratuitorum; nec adeo timeret4 exclusionem glorie; nec 
anxiaretur ob 5 reatum géhenne; nec ita formidaret 6 incertitudinem meri-
torum; sed diceret cum paulo ad romanos viij0: „Scio quod ncque mors 
ñeque vita separabit nos a cantate que est in christo ihesu"3. Et iterum: 
„Cupio dissolvi et esse cum christo"4. Item diceret cum david : „Sitivit ani-

IÌ ma meaaddeumfortemdvivum"5. Etiterum:„Fueruntmichi lacrime mee 
panes die ас nocte, dum dicitur michi cotidie : ubi est deus tuus?"6 Sede ergo 
sub arbore crucis in silencio et in spe, et concipe in ventre7 memorie tue fili-
um dei et hominis crucifixum. Eiula, clama et defle, quia in magnum meri-
tum cedet tibi et in maiorem graciam, insuper et ad maximam gloriam8. 

20 Nonobstantibuse hijs quali-<2i7 y4>buscumque informaciunculis 
querulose tu dices : Ecce paratura cor meum9 utiquef foret, et nil aliud sub 
celo cupio, nil aliud volo aut desidero super terram, quam ut id possim 
effectui mancipare quod suades, nam singula membra corporis mei vellera 
effundere instar aque in gloriam et honorificenciam crucifixi domini mei ; 

25 sed timeo me nil posse proficere. Nam video nonnullos ad exercicia passio-
nis corporaliter et spirituahter perconantes8, sed modicum proficientes et 
finaliter minime perseverantes10, quorum exemplo tedet animam meam 
talia exercicia attemptare, nisi causas michi aperueris aliquas, ob quas tales 
frustra conantur, aut conantes non proficiunt, aut minime persévérant. At 

» G intelligent. 
ь G viveret. 
« G semper boven regel bügeschreven. 
d Gfontem. 
« G per abuis geen nieuwe zin of alinea, wel na informaciunculis. 
f G utique in margine met verwijzingsteken. 
β G proconantes. 

1 Job 14:21-22. 
2 Vgl. JOHANNES CLIMACUS Scala Paradisi (PG 88:806, 810); zie ook p. 100. 
3 Rom. 8:38-39, sterk ingekort. 
4 Phil. 1:23. 
5 Ps. 42/1:3. 
« Ibid.: 4. 
7 Vgl. Cant. 8:5. 
8 Vanaf p. 243 reg. 15: deze zeven redenen tot wenen vertonen overeenkomst met de 

reeks in JAN VAN SCHOONHOVEN Epistola IH in Eemsteyn (o.a. Deventer, Athen. Bibl., 
ms. 50). 

» Ps. 108/7:2 en Ps. 57/6:8. 
10 Eenzelfde kwestie bij JAN VAN SCHOONHOVEN Epistola II in Eemsteyn (o.a. Utrecht, 

Universiteitsbibl., ms. 1. K. 22), kort na het begin. 
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ego tibi respondebo, tanquam expertus infirmitates meas multas et varias 
(non tarnen omnes) et experiens adhuc de presenti, quid super hac re de 
impedimentis in plerisque exercitatoribus sencio. 
- Prima causa non proficiendi ncque perseverandi est, quia volenti christo 

5 passo compati necessarium est ut tollat de medio omne peccatum mortale, 
si quida illorum inherere sibi viderit aut senserit. Nam peccata, ut dicit pro-
pheta, dividunt inter nos et deum1. Attamen existenti <B> in peccato 
mortali suadeo, ut se det compassioni quantum potest, quia christus non 
solum habet medicinam preservativam, sed et infirmorum curativam, iuxta 

loillud: „misit verbum suum et sanavit eos"2. Item: „quos momorderat 
serpens, intuebantur serpentem fixum in palo, et sanabantur" 3 ; sic &cetera. 
- 2 a causa est defectus et carencia divini amoris. Sunt plerique qui convivi-
um domini accedunt non habentes vestem nupcialem4. Caritas est enim 
vestis nupcialis sine qua non licet palacium ingredi assueri ; indutus sacco 

is foris stare iubetur5. Teste eciam augustino, caritas meretur augeri, ut 
aucta mereatur perfici6. Proinde caritas est virtus unitiva, uniens amantem 
cum amato. In exercicijs autem compassionis requiritur maxime vis unitiva. 
- 3 a est propter immortificacionem passionum ex peccatis pristinis relic-
tarum. Non enim cito pervenit ad gustum passionis, qui spiritu facta carnis 

го non mortificaverit aut mortificare non decreverit. Reliquie enim cogitacio-
num diem festum agent nobis7. Prius enim oportet nos esse tanquam novi
cios in mortificacione passionum, antequam profiteamur celibem vitam8. 
<212A> 
- Quarta est amor inordinatus alicuius boni creati extra nos, qui tanquam 

25 viscus restringit alas columbe, ne libere volare valeat ad foramina petre9. 
Dicit enim psalmista: „Quisdabit michi pennas sicut columbe?"10 Ad de-
posicionem illius amoris hortatur nos parabola de thezauro invento in 
agro, et de margarita11, que non nisi venditis omnibus comparan debent. 
- Quinta propter affectum commodi ргоргіі seu amorem inordinatum sui, 

so quo quis eciam omni exercicio spirituali pocius querit commodum propri
um, utpote laudem, gloriam hominum, sensibilem devocionem, internam 
dulcedinem, visiones, revelaciones, magis quam divinum beneplacitum. 
Tales, licet bonum opus faciant in genere, non tarnen in intencione pura; 

a G quod. 

1 Is. 59:2. 
2 Vs. 107/6:20. 
3 Vgl. Num. 21:9. 
• Vgl. Mt. 22:11. 
* Vgl. Esther 4:2. 
« AUGUSTINUS Epistola 186 adPaulinum, cap.3 (PL 33:819; CSEL 57:47) en Epistola 

189 ad Bonifacium, cap.2 (PL 33:854; CSEL 57:132). 
7 Ps. 76/5:11 ; even eigenaardig toegepast in het Speculum Imperfectionis, § 9, p. 128 

reg. 10-11 ; vgl. Vita Lijdwine, pars II, cap. 6 (ed. DE MEUER (1963), 73). 
8 Over te overhaaste toelating tot het priesterschap klaagt Brugman in het Speculum 

Imperfectionis, § 6, p. 123 - 125. 
» Vgl. Cant. 2:4. 

10 Ps. 55/4:7. 
11 Vgl. Mt. 13:44 en 46. 
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nam querunt que sibi proficiunt, non que ihesu christi1, magis datum 
quam dantem2. 
- Sexta causa est vivax subtilitas intelligencie. Nam quidam nimium inni-
tuntur subtilitati proprie. Statim enim volant ad astra ut aquila, prius-

5 quam pennas acceperint ut columbe3. Profunda enim vulnerum christi 
caritas intrat, sciencia foris remanente; et in exercicijs passionis magis pro-
cedendum est <B> via amativa duce amore, quam via intellectiva aut 
cognitiva ductrice sciencia. Mathei xi0: „Confiteor tibi pater" &cetera, 
„quia abscondisti hec a sapientibus et revelasti ea parvulis"4. Nec pûtes 

io me velie reprehenderé eos, qui profundan! per intelligenciam veritatem pas
sionis, cum cognicio sit causa amoris; sed amore veniente tanquam regina, 
captivari debet intelligencia in obsequium christi5. 
- Septimum impedimentum est proprietas exercicij. Multi enim se alligant 
tali vel tali puncto dominice passionis, quod tanquam filij dei liberi non 

is possunt spiritu dei duci quo velit ipse6. Bonum enim et utile est, maxime 
incipientibus, ut horis et temporibus dici distincta habeant exercicia. 
Nichilominus, cum eis offertur in uno puncto omne bonum simul, melius 
est per derelictionem proprii propositi obedire gracie se offerentis vel oblate 
et ei cooperan, quam ea dimissa ad nostra proposita tanquam ad oculos 

20 proprios revertí. Videmus enim nautas graviter aliquociens laborare in 
remigando, ventis secundis flantibus; quos fatuos iudicamus, quia velum 
negligunt extendere, quo absque labore ad portum voluntatis possint 
<213A> pertingere7. Est enim verbum apostoli : „qui spiritu dei aguntur, 
hij filij dei sunt"8 et inter electos electissimi. Uli namque qui magis ducuntur 

25 quam currunt, qui magis aguntur quam agunt, hij profundius tanquam 
filij dilectissimi profundas sanctissime passionis rimantur delicias. 
- Octavum impedimentum est involucio curarum exteriorum, ut inquie-
tacio rerum temporalium; quia res temporales inquiétant cor, nec permit-
tunt ipsum requiescere inter brachia crucifixi. Uli enim, qui admissi sunt 

so ad fructus huius amorosissime passionis degustacionem, non cito debent 
defluere ad curas externas, nisi compellat obediencia et caritas requirat. 
Audivimus enim viros devotissimos per exercicia excessiva temporalium 
gracias passionis amisisse. Maneat ergo maria in ocio, martha satagente 
circa frequens ministerium9, nisi maria in loco marthe obediencialiter po-

35 natur vel caritative. 
- Nonum impedimentum est nimia studiositas scripturarum, maxime 
superfluarum. Quamvis enim omnis doctrina divinitus inspirata utilis sit 

1 Vgl. I Kor. 13:5 en Phil. 2:21. 
2 Vgl. p. 199 reg. 6-7. 
3 Zie over deze gedachte van GERSON p. 187 noot 1. 
* Mt. 11:25. 
5 Vgl. II Kor. 10:5. 
« Vgl. Joh. 3:8. 
7 Deze analogie ook in een sermoen (ed. VAN DIJK (1948), 121-125); zie ook p.298 

reg. 13-18. 
8 Rom. 8:14. 
» Vgl. Lk. 10:39^0. 
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ad docendum1, item quamvis quecumque scripta sunt ad nostram doctri-
nam scripta sint2, non tarnen post-<5>ponenda sed preponenda pocius 
est exercitacio devocionis. Non enim frustra ponit beatus franciscus in 
regula sua, quod nescientes litteras non curent litteras discere, sed super 

j omnia desiderare debent habere spiritum domini et sanctam eius operaci-
onem, orare semper ad [d]euma puro corde3 &cetera. Et pocius voluit 
idem pater fratres orare quam legere, plus meditari quam disputare, plus 
lacrimari quam questiones determinare4. 
- Decimum est inconsideracio, qua quisb inter bonum et melius discernere 

io nesciens, adeo se exercicijs timoris fatigat, utpote mortis, iudicij, inferni, 
purgatorij, quod ad celiarla dulcissimi ihesu ncquit introduci5. Et quamvis 
superficialiter passionem dominicam revolvat, timore tarnen plenus musti 
veri minus capax est. Non dico quin talia exercicia sint bona; alia tarnen 
dixerim meliora, que scilicet sunt circa passionem domini. Illa timorem 

is afferunt, ista amorem conferunt. Caritas enim foras mittit timorem6. 
- Undecimum impedimentum est indiscrecio circa exercicia corporis. 
Quidam enim per asperas disciplinas et longas vigilias et continuas lacri-
<214 A>m&s corpus exténuant, cerebrum confundunt; ex quibus sequi
tur vulnerado quedam virium anime. Anima enim, ut ad suas operaciones 

го debite et vivaciter se extendat, requirit organa corporis convenienter dis
positi7. Habet eciam homo, se dedicare cupiens passioni dominice, dili-
genter sua naturalia attendere. Quidam enim ultra vires pro compassione 
habenda vel lacrimis laborant, qui tarnen habundantes in concupiscibili 
magis apti forent ad diligendum quam compaciendum. Bonum est enim 

25 christo patienti cordialiter compati, et pro eius memoria passionis corpo-
ralibus passionibus se subicere; sed dulcius est sine comparacione et mul-
tum deo gracius, christo ex amore patienti vero caritatis igne uniri, ac in 
eundem amore reciproco transforman8. Gravatus enim onere corporis, 
dulcía spiritus gustare nequit9. 

so - Duodecimum impedimentum est temerarium iudicium et presumpcio, 
alios diiudicans et plerumque contempnens. Nititur enim sathan omne 
bonum destruere. Cum igitur in christo passo omne bonum sit invenien-

a G deum; verbeterd naar Bonaventura, 
b qua guis: in G verbeterd uit quavis. 

1 II Tim. 3:16; is scriptura (i.p.v. doctrina) hier een verschrijving i.v.m. het volgende 
citaat? 

2 Rom. 15:4. Vgl. Brugman's ruime interpretatie naar het bericht van HEYMERICK, 
p. 173 noot 5. 

3 Regula Ordinis Fratrum Minorum, cap. 10 (o.a. BONAVENTURA, Opera ed. Quaracchi, 
Vili (1898), 431). 

4 Vgl. DAVID AB AUGUSTA Profectus, Epistola altera in lib. II (ed. Quaracchi (1899), 
61). Brugman klaagt, dat men in zijn dagen deze wil van Franciscus niet meer opvolgt, 
p. 199 reg. 16-18 ; vgl. ook p. 224 reg. 4-6. 

5 Voor dit beeld heeft Brugman een zekere voorkeur gehad, vgl. Sermoen van drier-
hande tafelen (ed. VAN DUK (1948), 111). Misschien ook in een lied, zie p. 39. 

6 I Joh. 4:18. 
7 Brugman komt hierop terug bij het 25e impedimentum op p.251. 
8 Vgl. p. 229 reg. 5-12 en noot 6. 
9 Vgl.dit lleimpedimentummetp.228reg.l3-p.229reg.3. 
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dum, laborat inimicus, ut ex acceptis interdum per christi passionem donis 
in nobis <B> non in cruce gloriemur1, sicut pharizeus iudicasse legitur 
publicanum2. Ad contemptum enim proximi plurimum laborat sathen. Id 
cognovit sanctus franciscus, qui quantacumque sanctitate polieret pre alijs, 

s nichilominus peccatorum maximum inter alios reputabat se3. Deus gra-
ciam prestai humilibus, superbis resistit4. 
- Terciumdecimum impedimentum est abhominacio simplicitatis sacre 
scripture et contentorum in ea. Sunt enim nonnulli qui aspirant ad crucem; 
sed cum evangelium sub stilo simplici legerint, contentum in eo despiciunt, 

io passionem quasi stulticiam cum paganis reputantes5, et curiosa magis 
quam Simplicia, cum ieronimo qui malebat legere cyceronem quam sacram 
scripturam6, appetentes. Anima enim curiosorum nauseai super cibo ¡sto 
dulcissimo7. Ignorant enim, quod sub cortice deformi lateat mira multitud© 
et pulchritudo granorum8. Devotos atque perfectos delectat crucifixus 

is ihesus, sicut testantur benardus eta augustinus devotissimi. Summa enim 
theorica est et sapiencia christi passio, si bene masticetur. 
-Quartumdecimum impedimentum est tedium. Efficiun-<275^> tur enim 
nonnulli impatientes, quia illieo dum inceperint sua exercicia, non sen-
tiunt suavitatem optatam9. Est quippe eis de passione cogitare quasi terram 

20 comedere. Sed utinam attenderent, quod lignum cynamomi forciorem 
saporem confert tritum quam integrum10. Item quod moyses percussit bis 
petram, antequam fluerent aque et torrentes inundarentu. Non sic chananea 
a pedibus domini repulsamb passa recessit, sed repellenti et cani earn com
paranti fortius adhesit12. 

2Î - Quintumdecimum impedimentum est cordis malicia seu duricia et con
suetude pessima. Quidam enim induraverunt corda sua super petram13, 
qua ex re converti nequeunt, aut ex innata complexione aut adepta. Qui 
licet quandoque se ad passionem domini convertere velini, cum statim 

β G ei boven regel bijgeschreven, 
b G -J- boven regel bijgeschreven. 

1 Vgl. Gal. 6:14. 
2 Vgl. Lk. 18:11. 
3 ÏRANCiscvs Brief aan het Kapittel, 5:129; ook THOMAS DE CELANO Vita Π Francisci, 

pars II, cap. 131-132, nr. 172-174 (ed. Quaracchi (1927), 170-172). Zie over dit zonde-
bewustzijn VERHEY (1958), 216-246. 

4 Prov. 3:34 en Jac. 4:6 en I Petr. 5:5 ; zinsdelen hier omgekeerd. 
5 Vgl. I Kor. 1:23. 
6 HiERONYMUS Epistola 22 ad Eustochium, nr. 30 (PL 22:416; CSEL 54:189-191) 

verhaalt dit met afkeer voor deze vroegere dwaasheid. 
7 Vgl. Num. 21:5. 
8 Hetzelfde in een brief dd. 5 dec. 1632 van WILMIUS aan POLIUS over Brugman's ser

moenen (POLIUS (ms. 1647), fol. ЮЗг). 
9 Vanaf reg. 17 Efficiuntur: vgl. ook DAvm AB AUGUSTA Profectus, lib. Ill.cap. 69 nr. 7 

(ed. Quaracchi (1899), 372-373). 
10 Vgl. Eccli. 24:15 (vuig.: 20). 
11 Vgl. Num. 20:11. 
1 3 Vgl. Mt. 15:21-28. 
1 3 Vgl. Jerem. 5:3. 
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non dulcescat eis ihesus, redeunt ad ollas egipti1, ad consolaciones externas 
et amaritudines consuetas. 
- Sextumdecimum est instabilitas cordis seu ipsius levitas. Multi enim non 
profundan! ñeque mature considérant passionem, sed perfunctorie tantum 

s transiliunt „als een haen over die kolen"2; et quia nucem non frangunt, 
dulcedinem nuclei non gustant. < В> Diciturenim quod moyses iussit aquas 
marath permoveri et despumar! et sic lignum in aquis immitti3. Sic Äcetera. 
- Decimum septimum est mutabilitas anime. Quidam enim ita mutabiles 
sunt, ut quod hodie placet eras displicet; et quia nulli exercicio finaliter et 

10 usque ad perfectum inherent, in nullo triti et expediti efficiuntur. Fastidien-
tis enim stomachi est multa et varia degustare4. Non enim sine causa dici-
tur: „omni custodia serva cor tuum"5. Cor enim membrum est vagum et 
instabile, ut vix ad momentum unum valeat herere hijs, que proposuit ho
mo firmiter inherere et in corde suo traetare. Mobilitas enim, variabilitas et 

is multiplicitas tanquam socie commensales sunt, et ut ita dicam cordi tan-
quam musce morientes perdunt suavitatem unguenti*. 
- Decimum oetavum impedimentum est modica fiducia, quod grata sint 
deo huiusmodi eorum circa passionem christi exercicia; que tarnen sunt 
gratissima, sicut superius notatum est6. 

го - Decimum nonum est quod multi non attendunt, quod inaffectio et cordis 
eorum duricia ad christi passionem, propter que exer<ci>-<276 Л>сіа с 

sua deserunt, est quandoque divine dispensacionis et providencie ordinacio, 
utpote quia ad alia ехегсісіаь utiliora a deo ad tempus deputati sunt. Sic nee 
apostoü intenti fuerunt quomodo fièrent, sed quomodo tropheum crucis 

25 per totum mundum veherent. 
- Vicesimum impedimentum est nature vel complexionis debilitas. Insa-
nirent enim quidam, nisi dominus suspenderet aquas in nubibus7. Unde 
dicitur de david, quod invitatus ab absolon venire dissimulavit, ne forte 
gravare! eum expensis8. 

30 - Vicesimum primum impedimentum est fallacia dyaboli, qui larvales 
facies et terribiles obicit crueifixum ymaginari volenti; sed curande non 
sunt, sed pocius deridende. 
- Vicesimumsecundum est spiritus blasphemie, quo homo aliquando, 
christo compati desiderans, ad blasphemandum potius quam ad compa-

35 tiendum incitetur. Quod quandoque contingit hijs, qui volunt nimium esse 

a G ungenti. 
b G exercicia in margine met verwijzingsteken. 
с G laat per abuis op beide bladzijden - ei - weg. 

• Vgl. Ex. 16:3. 
2 Hieruit blijkt wel, dat Brugman zijn tractaat in hoofdzaak bedoeld heeft voor neder-

landstalige confraters; eveneens nederlandse woorden in zijn latijnse werken: p. 198 
reg.25 Och; p.206 reg. 27 - p.207 reg.9 een compleet gebed in vulgari; zie ook p. 111 
noot 5; in de beide brieven aan de Fraters te Deventer (ed. MOLL (1854) I, 212 en 221); 
in het latijnse sermoen te Deventer (ed. VAN DIJK (1948), 162 en 164). 

3 Vgl. Ex. 15:23-25. 
4 Vgl. SÉNECA Epistolae Morales, lib. I, ер. 2 Lucilio (ed. FICKERT, I (1842), 6-7). 
5 Prov.4:23. 
6 Vgl. p. 202 reg. 15-32 en p. 209 reg. 17 - p. 216 reg. 2. 
7 Vgl. Job 26:8. 
• Vgl. II Sam. 13:25. 
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iusti, et ultra quam possunt conari, prefigentes sibi grandia graciarum ac-
tionis obsequia; que cum faciente humana fragilitate perficere non pote-
runt, deiciuntur nimis et tristes efficiuntur; ita ut eciam contra ipsum dul-
cissimum ihesum <B> impaciencia quadam commoveri videantur, dicen-

5 tes : Quare talia et talia pro me passus es? Quis te rogavit? Non possum tibi 
regraciari. Unde consulo quod tam contra larvales illas facies et melancó
licas immissiones, pure a dyabolo et melancólica passione excítalas, oppo-
nas scutum spei et fiducie1, non curando eas; sed patienter tanquam sputa 
dyaboli sustineas, dicendo cum iob: „Faciem meam conspuere non veren-

10 tur"2. 
- Vicesimum 3m impedimentum est multiplex accidens passionum anime, 
utpote I tristicie, 2 gaudij, 3 suspicionis, 4 amaritudinis, et sic de alijs. Quia 
dicit boecius: „nubila mens est vinctaque frenis, hec ubi regnant"3. In 
aqua túrbida non videtur piene facies, et nubibus atris4 non splendei clare 

is iubar solaris. 
- Vicesimumquartum est sompnolencia naturalis et gravitas nature. Qui
dam enim, dum se convertunt ad exercicium passionis, sompno gravantur. 
Est autem sompnus et sompnus. Est sompnus immissus, sicut in adam5 et 
in iohannem requiescentem super pectus domini6, qui est appeten-

20 < 2 / 7 ^ > d u s ; et est sompnus ex infirmitate nature, ut in petro, cui dicitur: 
symon dormis?7 Acelera. Ob quem sompnum non debes desperare, sed 
iterum resumere ubi dimiseras exercicium tuum, si tempus habueris. 
- Vicesimumquintum est indisposicio loci et suiipsius in loco. Quidam enim 
putant non piacere deo exercicia sua, nisi corpus extreme distendatur et 

25 vexetur, ut genuflexionibus &cetera; quod lamen, sicut aliquando confert 
ad devocionem, sic eciam nonnumquam obest plurimum, cum scriptum 
sit: Anima sedendo et quiescendo fit prudens8. Gubemator quidem in navi 
tranquillus sedei, ad cuius lamen directionem tota salus navis dependet. 
Fortibus enim et debilibus, iuvenibus et senibus, viris et mulieribus, vigili-

30 bus et dormitosis non datur equa in loco situacio9. 
- Vicesimumsextum impedimentum est inordinacio vicissitudinis tempo-
rum. Dicit enim boetius : „Signal tempora proprijs aptans officijs deus"10. 
Sic et homo deberet aptare tempora, sicut et loca, quibus aptius et quiecius 
posset exercicijs vacare. Et quamvis per obedienciam quis hodie impediatur 

35 a consuetis exercicijs, non ob hoc debet eras <B> dimittere, sed potius 

1 Vgl. I Thess. 5:8. 
2 Job 30:10. 
3 BOÊTHIUS De consolatione Phiiosophiae, lib. I, metrum VII, 29-31 (PL 63:658; CC 

94:17). 
4 Vlg. ibid, reg. 1 (PL 63:657; CC 94:16). 
' Vgl. Gen. 2:21. 
« Vgl. Joh. 13:23. 
1 Mk. 14:37. 
8 Geen Bijbelwoord! 
' Vgl. p. 193 reg. 13-29 en p.248 reg. 16-29; Brugman komt telkens weer op voor de 

nuchtere redelijkheid en het maathouden in deze materie, min of meer in het voetspoor 
van DAVID AB AUGUSTA Profectus, lib.HI, cap.46, nr.3; cap.62, nr.2 en sterker cap.69, 
nr. 1 (ed. Quaracchi (1899), resp. 277-278; 338 ; 367-368). Beider ascese blijkt dus nauw 
verwant. 

10 BOËIHIUS De consolatione Phiiosophiae, lib. I, metrum VI, reg. 16-17 (PL 63:649; CC 
94:14); zie ook p.218 noot 9. 



252 

redimere, et quasi ex obediencia dimissum opus continuare. Omnia enim 
tempus habent1. 
- Vicesimumseptimum impedimentum est interiectio vanitatum, garrulaci-
onum, murmuracionum, detractionum, dissolucionum et aliorum vicio-

5 rum. Talia enim, et si non semper sint mortalia et non extinguant caritatem, 
tarnen tepefaciunt earn et remittunt. Unde tales dicitur deus evomere de 
ore suo, tanquam nec frígidos пес calidos, sed neutro modo se habentes2. 
- Vicesimum octavum impedimentum est immoderancia actionum seu 
curarum eciam pietatem concernencium. Quidam enim nimis avide et ef-

10 fuse predicant, passionem domini nichilipendentes; qui, si se quandoque 
exercèrent in passione, multo efficacius inflammarent corda populorum, 
quam nunc faciunt; et sic de alijs curis, utpote procuracionis, lectionis 
&cetera3. Nondum enim norunt verbum illud abbatis chorum intrantis et 
dicentis: Foris cure4. 

is - Vicesimum nonum impedimentum est inordinatus processus circa vite 
christi ingressum, progressum et consummacionem, cogitantes nunc 
modicumhic,nuncmodicumaibi,etinnul-<2/e^>lo ordinem servantes, 
et de multis fontibus nichil haurientes. 
- Tricesimum impedimentum est ypocrisis. Multi enim in publico osten-

2o dunt devocionem rigorosam, ut videantur ab hominibus5 aut laudem 
recipiant, pietatem questura estimantes; et videntur esse amici christi, cum 
tarnen sint inimici capitales sed occulti. 

Suntb enim et multa alia6 impedimenta, sed michi ut inexperto plura 
non occurrunt pro presenti; ad tractatus et libros magis expertorum vos 

25 remitto. Hoc tarnen dixerim, quod si cotidie aut horis omnibus aut mo-
mentis singulis paterer repulsara, ita quod simpliciter propter peccata mea 
non liceret ingredi ostium palaci] armaturis domini mei prefulgentissimi, 
attamen quoad vixero oportune importune7 perseverabo pulsans, si 
quando respiciat dominus8 ne dixerim filium suum, non servum suum, non 

то canem suum, sed potius catellum suum, pocius vermiculum suum, potissi
me fictile quoddam vasculum9 et plasma suum, inter omnes ingratos in-
gratissimum10. Scio quia abortivus sum1 1 in ordine, persecutor eorum qui 
se in exercicijs dominice passionis exercebant12. Sed quia ignorans teste 

β G hìc nunc modicum onder regel bijgeschreven, 
ь G per abuis geen nieuwe alinea. 

1 Eccle. 3:1. 
2 N.b. hoe Brugman deze zonden tegen de naastenliefde eigenlijk bagatelliseert ; vanaf 

deus evomere vgl. Арок. 3:16. 
3 Herinnert dit aan zijn eigen in gebreke blijven? Vgl. p. 216-217 de proloog tot art. 7. 
4 Onbekend verhaal. 
5 Mt. 23:5. 
6 Vgl. Joh. 21:25. 
7 II Tim. 4:2. 
β Vgl. Lk. 11:5-8. 
9 Vgl. Jerem. 22:28. 

10 Zulke vrij overdadige uitingen van nederigheid vinden wij ook in Brugman's brieven 
aan de Fraters te Deventer en in diverse sermoenen. 

" Vgl. I Kor. 15:8. 
12 Dit zelfverwijt n.a.v. zijn vroegere verachting voor de Fraters keert weer in Epistola 

Meäor § 8 (ed. MOLL (1854) 1,205-206) ; zie ook p. 191 reg. 20-24. 
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consciencia feci1, edam si occident me a d - < 5 > h u c in ipso sperabo2. Au-
diam quid loquatur in me dominus deus3, si forte despicabilissimum fig-
mentum suum respiciat, et audire concesserit illud sponsi dilecti verbum in 
canticis: „revertere, revertere sulamitis"; revertere, revertere, ut intueamur 

5 te" 4 . Facile est in oculis sue maiestatis pauperem honestare5. Нес ideo sub-
miserim, ne quis desperet, si statim, eciam si numquam occurrerit gracia 
quam sperabat exercitanti. 

Undecimus articulus ostendit, quare christum oportuit pati propter per
versos ас blasphémas qui detrahunt pietati christi. 

10 Verbum christi mathei xi0 habetur contra lapídeos inconvertibiles iude-
os; quod et in presenti contra quosdam perversos scientificos michi assu
mere possum, scilicet: „cui similem existimabo generacionem istam? Simi
lis est pueris sedentibus et ludentibus in foro, qui clamantes coequalibus 
dicunt: Cecinimus vobis et non saltastis, lamentavimus et non planxistis"6. 

is Nam sicut isto verbo arguebat dominus duriciam iudeorum, qui ad pre-
dicacionem suam non movebantur ut proficerent in bonis, пес ut penite-
rent in malis7, (nam predicacio christi hominibus bone voluntatis cantus 
est8 in quantum continet exhortacionem virtutum, <219 A> et est lamen
tado in quantum continet increpacionem ad contricionem peccatorum, 

20 cum scriptum sit ezechielis ijo b, quod in libro scripta erant lamentaciones, 
carmen et ve9), ita dico perversis christianis, maxime doctis, male volun
tatis si fuerint. Cui similem estimabo generacionem istam10, qui пес ad 
pietatem crucifixi permoventur ad compunctionem, пес ad adventum ipsi-
us tanquam iudicis futuri deterrentur per timorem; non saltantes de bono 

2Î in melius, sed potius de malo in peius; ñeque plangentes per compunctio
nem de peccatis, sed malis peioribus pessima adicientes. Porro non satis 
est eis tanquam in sensu suo habundantibus11 salvatori suo gracias non a-
gere, tanta pro eis perpesso; quinimoiniquitateminiquitatiapponentes12 

adiciunt compunctum corde et corpore blasphemijs mortificare13. 
M Est autem, quantum capio, triplex ille blasphemandi modus : 1 Primo 

enim ex eo, quia dicitur quod oportuerit christum pati et sic14 &cetera; 

• G sunamitis. 
ь G iij\ 

1 Vgl. de klacht op p.216 reg.24- p.217 reg. 15. 
2 Job 13:15. 
3 Ps. 85/4:9. 
4 Cant. 6:12. 
5 Eccli. 11:23. 
« Mt. 11:16-17. 
7 Vgl. ibid.: 20-25. 
• Vgl. Lk. 2:14. 
» Vgl. Ezech. 2:9. 

1 0 Vgl. Mt. 11:16. 
» Vgl. Eccli. 19:24 (vulg.: 21). 
1 2 Vgl. Ps. 69/8:28. 
u Ps. 109/8:17. 
1 4 Vgl. Lk. 24:26. 
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2 Secundo ex eo, quia tam parce evangelium passionem christi conscripsit; 
3 tercio ex eo, quia devocio simplicium non autentice scripta superaddit; 
et quia de crucifixione et coronacione aut huiusmodi <B> in revelacioni-
bus suis et scriptis quoad3 scribendi modum sancti et sánete dei non con-

j veniunt. 
Quapropter ad primum dico, quod secundum alexandrum de halesb in 

3o triplex est différencia inter pati nostrum et pati christi: 1 Primo quia in 
nobis est nécessitas ad patiendum, in christo autem nequáquam1 ; 2 Se
cundo quia nos patimur velimus nolimus, christus autem dominium habuit 

io sue passionis ; 3 Tercio quia nos passibilitatem habemus per causam scilicet 
ex peccato, ipse autem ex sua volúntate mortuus est et non ex peccato2. 
Scriptum est enim: „Oblatus est quia ipse voluit"3. Voluntatem cuius nulla 
precessit nécessitas; sola dilectio coegit christum mori. 

Et si vis scire quare hoc, respondeo quod oportuit eum mori propter 
is patris: / honoracionem; 2 placacionem; 3 ordinacionem. 1 Primo enim 

propter honoracionem; tu enim infinite inhonorasti patrem propter pecca-
tum. Filius autem dei, diligens patrem et illius gloriam et honorem et abhor-
rens eius inhonoracionem ac confusionem, satisfecit per mortem et iniurias 
quas passus est pro te, oc ingratissime. 2° propter patris placacionem. 

20 Habebat enim mediare, placare0, pa-<220 y4>cificare inter deum et te 
reum, inter deum divitem et te miserum et pauperem. Gracias ergo age ei, 
qui te pauperem et miserum6 diviti deo reconciliavit. 3° propter patris or
dinacionem. Filius autem hominis vadit, sicut diffinitum est4 de ilio scilicet 
a patre. О miser homo, reddere non poteras, sed debebas; poterai deus, sed 

25 non debebat; oportuit ergo ut solverei homo deus, homo scilicet qui de-
beret, deus qui posset5. Gracias igitur age deo patri et unigenito filio eius 
et blasphemare nolitof. 

Item si vis scire quare oportuit, dico quod oportuit ipsum mori propter 
tria sapiencie mysteria respectu sui : 1 Primo propter mysterium correspon-

30 sionis; 2° propter mysterium significacionis; 3° propter mysterium clarifi-

» G guo ad. 
Ь G halis. 
с G o boven regel bijgeschreven. 
d med. plac: in G verbeterd uit placare mediare. 
« G et miserum in margine met verwijzingsteken. 
f G oorspronkelijk nolite. 

1 Dit punt werkt Brugman aan de hand van ALEXANDER HALENSIS verder uit p. 257 
reg. 20-27. 

1 ALEXANDER HALENSIS Summa Theologica, lib. HI, tractatus V, Quaest. I De Passione 
Christi, Membrum II, cap. 1-2 (ed. Quaracchi, IV (1948), 198-205), waarvan Brugman 
hier een compendium geeft; hij gebruikt dus niet de desbetreffende redenering van 
LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 17, 5 (ed. RIGOLLOT (1878) III, 
118), die zegt te steunen op AUGUSTINUS. 

3 Is. 53:7. 
4 Vgl. Lk. 22:22. 
ä Gedachten verwant aan ANSELMUS Cur Deus homo (PL 158:412 et alibi), BONAVEN

TURA Commentarti in IVLibros Sententiarum, lib.III, dist. XX, art. unicus, qu. Ill: 
Utrum aliqua creatura pura potuerit satisfacere pro toto genere humano (Opera ed. 
Quaracchi, III (1887), 414-434) en vooral HUBERTINUS DE CASALI Arbor, lib.I, cap.l l 
(ed. Venetië (1485), fol. 28v-29r). Deze redenering wordt verderop benut, p. 257 reg. 18-27. 
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cacionis. Racione primi, ut dicit augustinus, correspondet medela morbo ; 
unde enim mors oriebatur, inde vita resurrexit. Quidquid adam in ugno 
perdidit, in cruce christus invenit1. Racione secundi, scilicet propter myste-
rium significacionis, porta vit christus crucem ut: 1 imperator regale scep-

s trum; 2 victor triumphum; 5 illustrator candelabrum. Factus est enim 
principatus super <B> humerum eius2. Vicit leo de tribu iuda3. Ipse 
est lux mundi4. Racione tercij, scilicet misteri]- clarificacionis nominis 
eius, datum est ei: 1 nomen super omne nomen5; 2 nomen sanctificacionis 
certum, quia filius dei ; 3 nomen diffusum, quia christus domini ; 4 nomen 

io expressum et salutare, quia ihesus, et non est aliud nomen datum sub 
celoa, in quo oporteat nos salvos fieri6. 

Item si vis scire quare oportuit christum pati, dico quod sic congruit re-
spectu spiritus sancti propter tria : / Primo propter caritatis ostensionem ; 
2° propter caritatis diffusionem; 3° propter caritatis repeticionem. Primum 

is patet, quia sic dilexit deus mundum, ut filium suum unigenitum daret7. 
Dicit enim bernardus super cantica, quod in passione tria specialiter con
gruit intueri : opus, modum et causam. Nam in opere quidem paciencia, in 
modo humilitas, in causa caritas commendatur. Paciencia singularis, hu-
militas admirabilis, sed caritas inextimabilis8. Et iterum: О duri et indurati 

zo et obdurati filij adam, quos non emollit tanta benignitas, tanta flamma, 
tam ingens ardor amoris, qui pro vilibus sarcinolis tam preciosas merces 
expendit9. <221 A> 2° propter caritatis diffusionem. Amor enim salva-
toris nostri ihesu in ara crucis ipsius ardentissime per universum mundum 
merito diffusus est, ut quasi facta sit crux sufflatorium spiritus sancti ex 

25 duobus lignis confectum, in quibus confixa est ferréis clavis pellis innocen-
tissimi agni, ut undique per universum exsufflet incendium divini amoris, 
nec exsufflare désistât ad profunda inferorum et ad altissima paradisi10. 
Hinc iohannis xx0 mistice dicitur, quod quando dominus post resurrectio-
nem suam ostendit discipulis suis manus et latus, insuffla vit et dixit eis: 

зо „Accipite spiritum sanctum"11, verificans quod predixerat luce xij0: „Ig-
nem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut ardeat?"1 2 3° propter caritatis 

a datum sub celo lees sub celo datum"! 

1 Wellicht uit AUGUSTINUS De Doctrina Christiana, lib. I, cap. 14, 13 (PL 34:24; CC 
32:13-14) via JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 229); veel uit
voeriger, maar zonder vermelding van AUGUSTCNUS, bij LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita 
Jesu Christi, pars II, cap. 63, 9 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 99). Een vergelijkbaar, maar 
juist omgekeerd argument (cura fit per contrarium) geeft GREGORIUS, zie p. 280 reg. 
2 6 - p . 281 reg. 2. 

2 Is. 9:6. 
3 Арок. 5:5. 
4 Joh. 8:12. 
5 Vgl. Phil. 2:9. 
6 Act. 4:12. 
' Joh. 3:16. 
8 BERNARDUS (niet Super Cantical) Sermo in Feria IVHebdomadae Sanctae, de Passi

one Domini, cap. 2, 3 en 5 (PL 183:263, 264 en 265) ; zie ook p. 221 reg. 11-13. 
9 BERNARDUS In Festo Pentecostés Sermo II, nr.8 (PL 183:329). 

10 Een bron voor deze vergelijking met een blaasbalg hebben wij niet gevonden. 
11 Joh. 20:22. 
12 Lk. 12:49. 
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repeticionem. Viso enim quod tanta cantate cor humanum dilexerat, ut pro 
eo in cruce mori voluerit, de iure illius cordis amorem purum et integrum 
repetit. Unde Hugo: Qui creavit te, ille idem redemit te; ne amorem tuum 
divideres, partem creatori, partem tribuens redemptori1. lohannes in ca-

s nonica sua: „In hoc cognovimus caritatem dei, quoniam ille pro nobis ani-
mam suam posuit"2. 

Proinde si vis adhuc scire quare oportuit christum p a - < 5 > t i &cetera, 
respondeo quod propter dyabolum: 1 turn propter eius maliciam vel astu-
ciam, 2 turn propter eius superbiam, 3 turn propter eius potenciam, confun-

lo dendas. Fuit enim crux christi quasi arundo vel baculus piscantis, deitas 
eius quasi hamus, sed caro eius extitit quasi esca. Presumens igitur dyabolus 
de astucia sua, ascendit super brachium crucis, ut attente respiceret si repe
rire posset in christo culpam, secundum glosam thome3. Nam dum escam 
humanitatis deglutire molitus est, divinitatis hamo extitit comprehensus4. 

и 2° eius superbia confunditur per sapienciam christi, que nunc a mundi dilec-
toribus stulticia reputatur5, Ecclesiastes ix0: Ci vitas parva &cetera. Con-
clusio ibidem: quomodo sapiencia pauperis contempta6 &cetera. 3° eius 
potencia minuitur: 1 tum quia alligatur; 2 turn quia non ut prius adoratur; 
3 tum quia per passionem christi debilitatur. Alligatur enim eius potencia 

го violenta, ne quantum sevire velit in actum prodire possit. Dicitur enim in 
apocalipsi, quod angelus domini descendit de celo, apprehendit draconem 
serpentem antiquum, qui est dyabolus, et alligavit illum annis mille7. Est 
enim: 1 draco per violenciam ; 2 serpens perinsidiantem maliciam ; <222A > 
3 antiquus per inveteratam nequiciam. ítem potencia dyaboli minui-

25 tur, quia ante christi passionem ydolatria viguit eciam ab inicio legis usque 
ad christum ; et numquam deieri potuit, eciam in populo iudeorum, in quo 
regnabat divinus cultus; sed post passionem christi redintegratus est vel 
saltern magnificatus divinus cultus per simplices apostólos, quod fieri non 
potuit per magnos sapientes ante christi adventum. ítem potencia dyaboli 

so minuitur et arcetur per christi passionem. Habemus enim municionem 
contra earn: <1<>>* invocacionem nominis christi; 2° signum crucis; 
3° angelos; 4to sacramenta ecclesiastica; 5 to scripturam sacram; sexto reli-

a G laat per abuis Γ weg. 

1 Deze tekst van HUGO (DE S. CARO?) hebben wij niet gevonden ; een sterk verwante 
gedachte bij PS.-AUGUSTINUS Manuale, cap. 26 (PL 40:962), aangehaald door LUDOLPHUS 
DE SAxoNiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 22, 2 en (zwakker) cap. 17, 8 (ed. RIGOLLOT 
(1878)111,146 en 121). 

2 I Joh. 3:16. 
3 Waarschijnlijk bedoeld glossa Tobiae, en deze vrijwel identiek met die van PETRUS 

COMESTOR Historia Scholastica (PL 198:1630 en 1434); beide overgenomen door LUDOL
PHUS DE SAXOMA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 63, 20 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 107), 
zonder bronvermelding; zie ook LUDOLPHUS' cap.64, 3 (ed. p. 129) voor deze glossen 
van Tobias en Petrus. 

4 Deze gedachte van AUGUSTINUS en PETRUS LOMBARDUS (zie p.281 reg. 19-21) heeft 
Brugman waarschijnlijk overgenomen via JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. 
GRAESSE (18903), 230). 

3 Vgl. I Kor. 1:20-25. 
* Eccle. 9:14(-16); vgl. ook p. 190 reg.23-29. 
7 Арок. 20:2. 
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quias sanctorum1. Et licet dyabolus vexet aliquos interdum in corpore*, 
hoc fit: 1 propter excommunicacionem interdum; 2 aut propter hominum 
correctionem; 3 aut ad sanctorum exercitacionem et coronam. Ante passi-
onem in infinitum plures inveniebantur obsessi. 

5 Item si vis scire quare oportuit christum pati, respondeo quod propter 
peccatum originale et actúale. Mortem enim moriendo destruxit, et vitam 
resurgendo reparavit2, quod et fecit dum in ara crucis immolatus est. „Ibi" 
secundum psalmistam „confregit arcum, gladium, scutum et bellum"3. 
<B> 1 arcum delectacionis; 2 scutum consensus; 3 gladium opens; 4 

io bellum consuetudinis". 
Item si vis scire quare oportuitb christum pati, dico quod propter infer-

num; ut enim sanctos patres liberaret de limbo et dyabolica potestate, 
oportuit eum pati. Satisfecit enim pro eis, disrupit vincula et ianuas regni 
celestis aperuit5. Scriptum est per ozee prophetam : „Ero mors tua о mors, 

is его morsus tuus inferne"6. Et alia plura scripta sunt ad propositum. 
Item vis scire quare oportuit christum pati? Respondeo quod propter 

nostram redempcionem. In qua considero tria, scilicet: 1 necessitatem; 2 
penalitatem; 3 largitatem. Primo necessitatem consideremus. Eramus 
enim iustissimo deo debitis infinitis obligati; nec satisfacere poteramus, 

20 nisi pro nobis filius dei moreretur7. Nota tarnen secundum alexandrum de 
halesc aliter est in nobis nécessitas moriendi, aliter in christo, simul et patien-
di. In nobis enim est secundum causam formalem et eflñcientem et materi-
alem; in christo autem secundum causam finalem, iuxta verbum apostoli: 
at ubi venit plenitude temporis8 &cetera; sequitur: ut eos qui sub lege 

25 <223 A> erant redimerei9. Redempcio ista non poterai fieri nisi per satis-
factionem, nec satisfactio nisi per passionem. Igitur sub necessitate cause 
finalis fuit nécessitas patiendi in christo10. 2° consideremus penalitatem 
redempcionis nostre. Unde glosa super ad hebreos dicit: „Nisi christus 
pateretur, homo non redimeretur"11. Et ideo dictum est: sub necessitate 

a G in corpore in margine met verwijzingsteken, 
ь G oportuerit. 
с G halis. 

1 Typerende volgorde van een vóór-reformatorische eeuw. 
2 Uit de Praefatio Paschalis. 
3 Ps. 76/5:4. 
4 De bron van deze vergelijkingen hebben wij niet gevonden. 
5 Gedachte van HIERONYMUS (zie p. 204 reg. 18-20), wellicht via LUDOLPHUS DE SAXONIA 

Vita Jesu Christi, pars II, cap. 62, 31 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 87). 
6 Osee 13:14. 
I Vgl. p. 254 reg. 24-26, waar deze voorwaarde beredeneerd wordt. 
8 Gal. 4:4; Brugman citeert vanaf het versbegin, ALEXANDER HALENSIS (zie noot 10) 

verderop. 
9 Gal. 4:5 ; ook hier volgt Brugman getrouwer de tekst dan HALENSIS. 

10 ALEXANDER HALENSIS Summa Theologica, lib. HI, tractatus V, Quaest. I De Passione 
Christi, Membrum III, cap.l (ed. Quaracchi, IV (1948), 206-207), vgl. ook p. 254 reg. 
6-13. De laatste volzin ook reeds LEO MAGNUS Sermo LI (PL 54:311), maar noch HALEN
SIS noch LEO hier letterlijk. 

II PETRUS LOMBARDUS Collectanea in Epistolam Pauli ad Hebraeos, n.a.v. 2:9-11 (PL 
192:419). 

17 



258 

redempcionis passus est christus. Redimere enim est rem suam iusto precio 
recuperare. Et nisi esset passio, non esset per iustum precium recuperatum, 
quod prius erat amissum. Si tarnen alio modo quam per passionem liberas-
set, tunc non esset redempcio sed liberado. Et sic intelligitur illud quod 

s in glosa dicitur : nisi christus pateretur, homo non redimeretur; pósito quod 
homo debeat redimi, idest iusto precio liberan1. 3° consideremus redemp
cionis nostre largitatem. Videamus enim: 1 quantum solvatur; 2 a quanto; 
3 ex quanto. Si enim vita christi quam vivebat in carne per animam deitati 
unitam consideretur, certum est quod mai us est vita christi racione anime 

io deitati unite, quam debitum totius mundi in infinitum. Unde anselmus libro 
cur deus homo: Putasne" totum bonum tam amabile, quantum fuit vita 
<B> christi, posse sufficere ad solvendum quod debetur pro peccatis 
totius mundi? ymmo plus potest in infinitum2. Dicunt enim quidam quod 
suffecisset una gutta sanguinis3 &cetera. Item si videamus a quanto soi

ls vatur, certum est quod a filio dei, qui fuit deus verus, qui supra omnem esti-
macionem satisfecit. Ad romanos viij0: „Qui filio suo unigenito non peper-
cit, sed pro nobis omnibus tradidit ilium, quomodo non omnia cum eo 
nobis donavit"A idest condonavit et remisit? Item augustinus : Fuit christus 
sacerdos per quem reconciliati sumus, fuit templum in quo reconciliati 

2o sumus, fuit deus cui reconciliati sumus5. Item si videamus ex quanto re
conciliati sumus, idest ex quanta caritate subierit mortem, et quia caritas 
fuit immensa, hinc satisfactio quam pro nobis fecit transcendit omnemb 

extimacionis modum. Propter quod ait apostolus: „Empti estis precio 
magno, glorificate et portate deum in corpore vestro"6. Et petrus: „Non 

25 corruptibilibus auro vel argento"7 Acelera. Si enim redimisset nos sole 
aut aliquo creato, adhuc ei ad gracias teneremur8. Nunc autem tanta cari-
tate nos amavit, quod nos anima, corpore atque vita redemit; ut nil horum 
sibi <224 A> subtrahere intendamus. 

Item si vis scire quare oportuit christum pati, respondeo quod propter 
30 nostram iustificacionem. Apocalipsis primo: „Lavit nos a peccatis nostris 

in sanguine suo"9. Et ad hebreos ix0: „Sanguis christi per spiritum sanctum 
semetipsum obtulit immaculatum deo, emundabit conscienciam nostram 

a G Putas ne. 
b G omnes. 

1 HALENSis ibidem (zie p. 257 noot 10), cap. 2 (ed. 209) ; vrijwel letterlijk. 
2 ANSELMUS Cur Deus homo, lib.II, cap. 14 (PL 158:415); Anselmus vraagt, Boso ant

woordt ymmo etc. 
3 O.a. THOMAS AQUINAS hymne Adoro te, strofe 6; BERNARDUS, zie p.291 reg. 15-17; 

LUDOLPHUS DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 58,6 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 6). 
4 Rom. 8:32. 
5 Dit woord van AUGUSTINUS waarschijnlijk (iets verkort) overgenomen uit JACOBUS 

A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 228); bij AUGUSTINUS zelf konden wij 
het niet vinden. 

6 I Kor. 6:20. 
7 IPetr . 1:18. 
β Volgens JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 231) een gedachte 

van BERNARDUS. Vgl. p. 189 reg. 11-19. 

» Арок. 1:5. 
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ab operibus mortuis ad serviendum deo viventi" *. Quomodo autem passio 
christi se habeat ad remissionem peccati pluribus modis, require in 3° 
alexandri de hales*2, et in sermone beati bemard<in>i sabbato ante 
pascha in evangelio eterno3. 

s Sed díceres : Quare christus pro nostra redempcione non elegit viam pros-
peritatis non culpabilis, in qua plures habuisset imitatores? Respondetur 
quod satisfactio debet esse penalis; et ut dictum est4, redempcio generis 
humani debuit fieri per satisfactionem pro peccato. Item aliter responde
tur quod via prosperitatis minime convenisset divine misericordie, quia non 

io fuisset recessus a culpa. Ipse autem talem viam elegit, in qua est recessus a 
peccato. 

Si vis scire quare oportuit christum pati, respondeo quod propter no
strani glorificacionem, quia per passionis sue meritum nos perduxit ad 
glo-<5>riam divine contemplacionis, hie per speculum et in enigmate, 

is in patria autem facie ad faciem5. Hinc apostolus in apocalipsi in persona 
salvandorum omnium ad christum ait: „Dignus es domine deus aperire 
librum et solvere septem signacula eius, quoniam occisus es et redemisti nos 
deo in sanguine tuo ex omni tribu et lingua et populo et nacione"15. In qui-
bus verbis triplex racio assignatur, quare humano generi celestis gloria 

го revelata sit: 1 Primo ratione dignitatis; 2 secundo ratione mortalitatis; 3 o 

racione virtuositatis. Dignitas ostenditur, cum dicitur: „dignus es domine 
deus b" &cetera. In cuius misterium in christi morte velum templi scissum 
est7 et latus christi apertum est, de quo exivit sanguis et aqua8 ; ut sanguine 
redempti a dyaboli Servitute, et aqua baptismatis et lacrimarum penitencie 

25 abluti, intremus ad videndum interiora christi que est ipsa deitas, per osti
um quod est sancta humanitas9. 2o racione mortalitatis gloria revelata est 
humano generi, quia scilicet pro nobis mortuus est. Si ergo ex parte nostra 
impedimentum culpe non fuerit, utique ex parte dei et christi, qui nos rede-
mit, i mpedimentum non erit, quin re- < 225 A > veletur nobis gloria paradisi. 

30 Undesubdit: „quoniam occisus es et redemisti nos deo in sanguine tuo" 1 0 . 
3 o racione virtuositatis revelatur humano generi gloria dei. Virtuositatis 
inquam cooperancium ad bonam vitam. Licet enim hec redempcio omni
bus satis esset per sufficienciam, non tarnen erat omnibus0 per efficienciam; 

» G halts. 
ь G deus boven regel bijgeschreven. 
с G omnium. 

1 Hebr. 9:14. 
2 ALEXANDER HALENSis Summa Theologica, lib. III, tractatus V, Quaest. I De Passione 

Christi, Membrum VI, cap. 1 (ed. Quaracchi, IV (1948), 215-224). 
3 Niet (aldus ms. G) BERNARDUS, maar BERNARDINUS SENENSIS Sermo L VI Feria sexta 

in Parasceve (Opera ed. Quaracchi, V (1956), 115-170) : „Tertia pars principalis dominicae 
passionis. De duodecim admirandis fructibus ugni vitae et de stupendis mysteriis sanc-
tissimae crucis Christi". Zie voor de betekenis als terminus post quem de Ini. p. 145. 

* Zie p. 257 reg. 27-p. 258 reg. 6. 
5 Vgl. I Kor. 13:12. 
6 Арок. 5:9; geringe verschillen. 
7 Vgl. Mt. 27:51. 
8 Vgl. Joh. 19:34. 
9 Een originele gedachte van Brugman? 

10 Арок. 5:9. 
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sed tantum illis, qui cooperantur ei per opera virtuosa. Unde in evangelio 
scriptum est quod ihesus moriturusa erat pro gente, non tantum pro gente, 
sed utfilios dei qui erant dispersi congregaret in unum 1 . Non enim christus 
mortuus est pro sola gente iudeorum, nee pro omnibus gentilibusb libe-

5 randis, sed ut ex omni tribu et lingua et populo et nacione2 filios dei in uni-
tatem fidei congregaret. Ad litteram autem intelligendum est, quod „tri-
bus" dicuntur ex tribus filijs noe, ex quibus post diluvium omne genus ho-
minum in terra disseminatum est3, genesis ix". „Lingue" autem dicuntur, 
quia mundus divisus est in Ixxij linguas ad turrim babel4 , genesis xi". „Po-

io pulì" in una et eadem lingua divisi sunt. „Naciones" autem diverse sunt in 
unoquoque populo, scilicet in diversis patrijs nati5 . Unde actuum ij0 dici-
tur: „Erant in iherusalem habitantes viri religiosi ex omni <B> nacione 
que sub celo est"6 . Ex quo colligitur, quod nullum genus, nullus status, 
nulla condicio hominum exclusa est a gracia et merito passionis christi. Ait 

is enim petrus: Non est personarum acceptor deus, sed in omni gente qui 
timet [d]eumcet operatur iusticiam acceptus est illi7. Igitur ex omnibus hijs 
patet, quod christus mortuus est propter nostram glorificacionem8. Hinc 
augustinus ait : Per redemptoris nostri mortem : 1 de tenebris ad lucem, 2 
de morte ad vitam, 3 de corrupcione ad incorrupcionem, 4 de exilio ad pa-

20 triam, 5 de luctu ad gaudium, 6 de terris ad celeste regnum vocali sumus9 . 
Obmutesce igitur о blaspheme, impone digitum ori t u o 1 0 , et pigriciam tuam 
excusare d icens : d oportui t christum pati, aut dicendo quod coactus fuerit 
ad mortem subeundam, aut aliter dicendo q u o d e genus humanum liberare 
potuerit et quod frustra per mortem nos redemit. 

25 2° principaliter tu blaspheme dicis te non inclinan dominice passioni tam 
sobrie et succincte ab evangelistis conscripte. Respondeo quod hoc potest 
esse factum pluribus de causis. Prima causa est propter apostólos, <226 A> 
qui infirmi erant et quibus passio ipsa revelata est. Unde de ipsis dici-
tur, quod nichil horum intellexerunt11. 2 a causa potuit esse, quia gentiles, 

30 quibus ipsa crucis gloria predicanda erat, magis difficiles fuissent ad con-
vertendum, si omnis ignominia christo facta in evangelio conscripta foret. 

a G moritutus. 
b G -fi- boven regel bijgeschreven. 
= G deum. 
d Is hier in G uitgevallen quare oîquodnorii 
e α/, die. quod: lees dicendo quod aliter! 

1 Joh. 11:51-52. 
2 Арок. 5:9. 
3 Vgl. Gen. 9:19. 
4 Gen. 11:6, 7 en 9, zonder het getal 72. 
9 Bedoeld zal zijn resp. het Duitse Rijk en de diverse staatjes daarbinnen ; zo ook resp. 

het Franse koninkrijk en zijn delen. 
« Act. 2:5. 
7 Act. 10:34; vgl. (zwak) I Petr. 1:17. 
" Vgl. Rom. 8:30. 
9 AUGUSTINUS Sermo 208, nr.7 (PL 39:2132); waarschijnlijk overgenomen uit JACOBUS 

A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (ІЗЭО3), 228); zie ook p. 270 noot 1. 
10 Vgl. Judie. 18:19. 
1 1 Lk. 18:34; vgl. Joh. 16:18. 
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Unde paulus dicit: Predicamus christum crucifixum, gentibus stulticiam1. 
3 a causa est, ut iudei a christianis ex toto non exterminarentur, iuxta illud: 
„ne occidas eos, ne obliviscantur populi"2. Haut dubium quin christiani 
frequenter invaderent iudeos, si omnis eorum malicia christo facta ex 

5 evangelio predicaretur3. 4ta causa est ad ostendendam magnificenciam et 
magnanimitatem christi redemptoris. Nam magnanimorum est magna 
faceré et de paucis se iactare. Unde, cum pene infinita vulnera christus sus-
ceperit in corpore, tantum quinqué sibi reservavit4. Quinta racio est ad 
verificacionem principalium articulorum contentorum in prophecy's ad 

io convertendum populos. Videtur satis sufficere simplicibus, quod filius 
dei seexina-<ni> verit, humiliaverit semetipsum, factus obediens usque ad 
mortem5; utpote quod: 1 omnipotens tradì voluit; <B> 2 omniscius 
illudi; 3 gloriosus conspui; 4 innocens flagellari; 5 fons vite occidi. Sexta 
racio, ut ex modico grano tritici et tanquam" ex modico textu et a-b-c-

15 dario christiani summam hauriant philosophiam. Communiter enim sim-
plices, parvuli et humiles ex modico tenore evangeli]' dulcem melodiam 
inveniunt, ex modico textu magnam glosam, ex párvulo a-b-c-dario mag
nani et altam scienciam; et docti unctionem dei norunt attingere, que sa-
pientibus huius mundi rara sunt et difficilia6. 

го 3° principaliter dicis et loqueris, quasi non sint credibilia, sed ficticia, 
que devocio simplicium heet non autentice superaddit. Et quia in aliquibus 
articulis, utpote de coronacione, flagellacione, crucifixione et huiusmodi, 
sancti et sánete dei eciam in suis revelacionibus et scriptis videntur diver-
simode sentire, respondeo ad utramque partem. Et primo ad primam, et 

25 dico quod non omnia sunt refutanda tanquam falsa aut ficticia, que a Sanc
tis et devotis addita sunt fundamental! textui et revelata, dummodo non 
contradicant evangelio nec fidei nostre nee scripture sacre nec determina-
cioni <227 A> sánete matris ecclesie nec pie racioni. Non enim omnia 
scripta sunt, que christus fecit et docuit super terram, quia dicit Johannes 

30 capitulo ultimo : Sunt autem et multa alia que fecit ihesus ; que si scriban-
tur per singula, nec ipsum arbitrer mundum capere eos qui scribendi sunt 
libros7. Dicunt eciam logici, quod locus ab autoritate non tenet negative. 
Unde, quamvis aliquis dicat: evangeliste non dicunt hoc vel illud, ergo 
non est verum quod superadditur abb alijs; non sequitur8. Quod autem 

35 sint credibilia licet non textualiter in evangelio conscripta, patet primo 

a G tam que. 
ь G ab boven regel bijgeschreven. 

1 I Kor. 1:23. 
2 Ps. 59/8:12. 
3 Een zwak argument: ook zonder meer steun uit de Evangeliën hebben de Christen

volkeren voor, tijdens en na Brugman zich aan de Joden vergrepen. 
4 Dit argument doet denken aan LUDOLPHUS DE SAXONIA, maar wij hebben het daar 

niet gevonden; vgl. over pene infinita p. 283 noot 11. 
5 Phil. 2:7-8. 
6 Wederom een spoor van anti-intellectualisme, vgl. p. 224 noot 3. 
7 Joh. 21:25. 
8 Dit is de zgn. drogrede van de particuliere middenlerm: maior = onwaarheden 

staan niet in het evangelie, minor = deze bijzonderheden staan niet in het evangelie 
(part. midd.), conclusio = dus deze bijzonderheden zijn onwaarheden. 
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per dicta prophetarum, que si quis velit profunde intelligere inveniet in
ten tum. Dicit enim david: Ego sum vermis1 «ucetera de christo. Ysaias 
leprosum nominai2. Item salomón virum sapientem et pauperem3. lere-
mias vocat passionem transgressionem, absinthium et fel4. Item lucas 

s vocat mysterium passionis excessum5. Item apostolus dicit dominum ex
pirasse cum clamore valido et lacrimis6. Item augustinus vocat vitam ihesu 
in terris fuisse crucem7. Cogitemus ergo qualis fuerit finis, si tota vita 
fuerit crux. Item dicit augustinus super psalmistam, quod multi martyres 
gravia < B > passi sunt, sed nichil sic elucet quomodo caput omnium nos-

10 trum christus8. Item patet ex invidia iudeorum, que tanquam fera pessima 
devoravit' idest occidit filium dei. О quociens insidiati et machinati sunt 
adversus Christum deum, quem precipitare proposuerant de alto montis 
supercilio10; quem lapidare conati sunt11; quem tociens capi iusserunt12; 
cuius verbis contradixerunt13; cuius miraculis detraxerunt14; cuius dicta 

is perverterunt15 ; ad cuius despectum lazarum resuscitatum rursum interficere 
cogitarunt16 ; qui christum pro precio хххи argenteorum" emeruntI7. Qui ut 
eum morti traderent consiliumfecerunt18 ; qui falsis testibus seu testimonijsb 

ipsum accusare non erubuerunt19; qui tam clamóse „crucifige, crucifige" 
clamaverunt20; qui christum regem negantes, cesarem sibi dominum, quem 

20 tarnen non diligebant, regem professi sunt21. Qui barrabam homicidam se-
diciosum sancto et innocenti christo preposuerunt22 ; qui eum inter latrones 
medium posuerunt23; qui animam eius in cerebro quesierunt24 ; qui frangere 

a xxx,a arg.: in G verbeterd uit argenteorum xxxla. 
b testibus seu testimonijs: in G verbeterd uit testimonijs seu testibus. 

1 Ps. 22/1:7. 
2 Vgl. Is. 53:4. 
3 Vgl. Eccle. 9:15. 
4 Vgl. Thren. 3:19. 
5 Vgl. Lk. 9:31. 
« Hebr. 5:7. 
7 Deze veelgeciteerde tekst van AUGUSTINUS (o.a. JORDANUS A QUEDUNBURG Articuli 

LXVpassionis Domini (UEVENS (1958), 132 noot 44), BONAVENTURA (zie p.271 noot 6), 
LUDOLPHUS DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 12 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 91) 
e.a.) konden wij niet vinden. Zie uitwerking p. 265 reg. 13-30. 

• AUGUSTINUS Enarratio in Psalmum LXIII, vs.3 (PL 36:762; CC 39:809). 
» Gen. 37:20. 

10 Vgl. Lk. 4:29. 
11 Vgl. Joh. 8:59 en 10:31. 
u Vgl. Lk. 20:20. 
13 Vgl. Joh. 8:12-59 en 9:40 - 10:39. 
14 Vgl. Mt. 12:24. 
13 Vgl. Joh. 6:52 et alibi. 
" Vgl. Joh. 12:10. 
" Vgl. Mt. 26:15 en 27:9. 
" Vgl. Mt. 26:4. 
19 Vgl. Mk. 14:57. 
20 Vgl. Joh. 19:6. 
" Vgl. ibid.: 15. 
22 Vgl. Lk. 23:18. 
13 Vgl. Mt. 27:38. 
24 Vgl. JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 227); men beweerde 

dat de doornen tot in Jesus' hersenen zouden zijn doorgedrongen : HUBERTINUS DE CASA-
u Arbor, lib.IV, cap. 12 (ed. Venetië (1485), fol. I58r) beroept zich op BERNARDOS. 



263 

crura ultra crucifixionem poposcerunt1; quern sputis, colaphis, alapis", 
palmisb vilipenderunt2; <228 A> quern in latere lancea pungi vel aperiri 
non pepercerunt3. Talia, tot et tanta dant sufficiens argumentum, quod et 
alia multa, que non sunt scripta, in eum exercuerunt. Turn quia, ut dixi\ 

5 invidia pieni erant; tum quia iudicium sanguinis eis sublatum erat; tum 
quia turbam timuerunt, ne forte liberaret eum. Non enim frustra evange
lista dicit: Et alia multa improperantes fecerunt in eum5. Satis concordat 
verbum sapientis sapiencie ij", ubi dicitur quasi in persona iudeorum: 
Gravis est nobis ad videndum* &cetera. Ubi inferius subditur: Contumelia 

io et tormento interrogemus illum, ut sciamus reverenciam ipsius, et probemus 
pacienciam eius, morte turpissima condempnemus eum7. Item non est 
dubium, quin dyabolus, qui draco, leo, basiliscus et aspis apud psalmistam 
dicitur8, et qui tam acriter temptaverat ieiunantem in deserto9, per satel
lites suos scilicet iudeos non pepercit in passionis studio probando scilicet 

is pacienciam ipsius. Et si dixeris: magis permoverer ad compassionem et 
compunctionem, si hec piane et piene legerentur in evangelistis, respon
deo quod multa suscipit pie ecclesia, que non <B> sunt scripta in evan
gelio, utpote de apparicione facta gloriose virgini marie in resurrectione, 
de assumpcione corporis eius in celum, de longino, de veronica et huius-

20 modi. 
Ad secundam partem: de contrarietate et diversitate sentimentorum 

devotarum personarum &cetera, concedo quod aliter et aliter scripserint, 
veritas tarnen mutata non estc in re. Evangeliste locuti sunt a spiritu sancto; 
non tarnen semper in verbis conveniunt, quamvis in veritate rei geste non 

25 discordent. Non enim frustra augustinus edidit librum de concordia evange-
listarum10. Unde ad gloriam prime veritatis facit disparitas aut dissimilitudo 
evangelistarum cum concordia unitatis sentencie, et signum est quod non 
conspiraverunt. Item quod de coronacione quidam sentiant tres fuisse 
coronas, quidam unam tantum, non facio magnam vim11; sufficit michi 

•30 quod imposuerunt sibi coronam spineam12. Idem dico de crucifixione13. 
Videtur enim sancta brigitta quod cruce prius erecta fuerit crucifixus di-

a G alaphìs. 
b Gpalmis onder regel bijgeschreven. 
с mut. non est: in G verbeterd uit non est mutata. 

1 Vgl. Joh. 19:31. 
1 Vgl. Mt. 26:67 en 27:30 en par. 
3 Vgl. Joh. 19:34. 
4 Zie p. 262 reg. 10-11. 
5 Vgl. Lk. 22:65; Brugman verwijt hier, vanaf p. 262 reg. 21 qui eum inter latrones, de 

Joden ook dingen die kennelijk op Pilatus' bevel door Romeinen zijn volvoerd; zie p. 287 
noot 4. 

« Sap. 2:15. 
7 Ibid.: 19-20. 
» Vgl.Ps.91/0:13;vgl.p.l66reg.2-5. 
» Vgl. Mt. 4:1-11 en par. 

1 0 AUGUSTINUS De consensu Evangelistarum libri IV(PL 34:1041-1230; CSEL43). 
11 De identiteit van deze quidam hebben wij niet gevonden. 
1 1 Vgl. Mk. 15:17 en par. 
1 3 Over deze kwestie ook reeds de anonieme Meditat ¡ones Vitae Christi (Opera Bona-

venturae ed. Mainz (1609), VI 388). 
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cere1 ; heyligardis autem vel alia videtur sentire, quod in terra fuerit cruci 
conclavatus priusquam erigeretur2. Pro tamen utriusque, salvo iudi-
<229A>c'io meliori, dico, quod christus in revelacionibus devotis se exer-
citantibus varijs modis se offert, sicut sibi placet ad consolacionemservorum 

5 et ancillarum suarum. Potest enim stare, quod brigitta in apice racionis et 
intelligencie cum iubilo se exercebat et hoc per ascensum in affectu gloria-
cionis, graciarum actionis aut huiusmodi, et quod ilio modo obtulerit se 
christus, siculi scribit, quasi in alto et non in basso3. Alia autem forte racio-
nem in humilia exercicia dcprimebat per affectum compassionis et trans-

io formacionis profunde sentiens que in christo ihesu, non autem per modum 
iubilantis spiritus, sed potius condolentis et compatientis, se abissantis et 
annichilantis". Unde de scala iacob dicitur, quod patriarcha noster viderit 
angelos ascendentes et descendentes5. Scala est signum crucis6. Visio exer-
cicium; angeli condicio puritatis, pietatis et caritatis, que requiritur in af-

15 fectiva exercitacione. Ascensus et descensus sublimitatem divine nature 
quam admiramur, et infirmatem assumptam cui compatimur, significat 
aut significare possunt. Eidem enim persone nunc sic nunc aliter se christus 
offert et visibilem exhibet, secundum < 5 > quod vario modo dignatur spi-
ritum nostrum ad setrahere. Item ad hoc facit, quod dicitur danielis iiij0 de 

го arbore magna, in cuius ramis volucres celi conversabantur, et subter quam 
bestie et animalia commorabantur7. 

Duodecimus articulus tradii modum compendiosum perveniendi ad com-
passionem. 

Die o frater: Vadam ad montem mirre8, idest ad consideracionem mul-
25 tarum amaritudinum christi, quas seriatim aut ordinatim compingere nosti 

minime. Nota ergo quinqué esse gradus, quibus ad montem istum ascendi-
tur: 1 Primus gradus est inhonoracio que facta est christo in verbis; 2 Se
cundus est consideracio inhonoracionis illate sibi in factis; 3 Tercius gradus 
consistita in cordialibus machinacionibus et existimacionibus impijs et 

30 iniuriosis ; 4 Quartus consistit in opprobriosa morte crucis in exitu vite 
sue ; 5 Quintus consistit in ruminacione ineffabilium et immensorum, ines-
timabilium dolorum cordis ihesu9. 

a gradus cons.: in G verbeterd uit consistit gradus. 
1 BIRGITTA Revelationes, lib. VII, cap. 15 (zweedse tekst cap. 16), het visioen van mei 

1373 te Jerusalem. 
2 Niet HILDEGARD VAN BINGEN, maar (volgens JORDANUS A QUEDLINBURG ArticuU 

LXVpassionis Domini, art. 52) HIERONYMUS en INNOCENTIUS HI in een gebed ; de alia heb
ben wij niet gevonden. Deze voorstelling ook reeds in het apokriefe Evangelie van Petrus 
uit de tweede eeuw: L.VAGANAY L'évangile de Pierre, Paris 1930, 128. 

3 Brugman's redeneruig gaat niet op: Birgitta's stemming tijdens haar visioen is over
wegend droevig. 

4 Het is bekend, dat „zieners" vrijwel altijd die taferelen zien, welke hun uit lectuur 
enz. bekend zijn; vgl. p.297 noot 4en reg. 16-p.298 reg. 12. 

5 Vgl. Gen. 28:12. 
6 Vgl. AUGUSTINUS De Cataclysmo, cap. 6 nr.8-9 (PL 40:698-699). 
7 Vgl. Dan. 4:7-9; zie ook de uitvoeriger bespreking ρ, 203 reg. 18 - p. 206 reg. 25. 
" Vgl. Cant. 4:6. 
' Vgl. over deze sporen van H. Hartverering p. 185 noot 11 ; ook de uitwerking p.268 

reg. 13- p. 269 reg. 15. 



265 

Primo ergo veni et vide, quomodo benedictus ihesus pro te sustinuit 
putari paupercule matris filius; filius fabri; frater pauperum et de paren
tela iacobi et iohannis filiorum zebedei <230 A> piscatorum1. Item im-
ponebant ei et detrahebant quod esset de vili patria2, utpote quod esset 

s galileus3; ymmo, quod peius est, quod esset peccator et peccatorum ami
cus, vorator carnium, potator vini4, seductor populi5. Item imponebant ei 
quod esset insanus et furiosus, demoniacus et demonum socius6, litterarum 
inscius et ignarus7, samaritanus quasi in divino cultu hereticus et non verus 
cultor dei iudeus8. Quid ergo injuriarum defuit sibi? Ubi est ergo similitudo 

io sponsi et patris tui, o frater my? 1 Si laudari desideras, 2 si improperia 
illata patienter non portas, 3 in peccatis laudari vis, 4 de falsis virtutibus 
gloriari, certe non frater christi es, sed emulus comprobaris. 

2° veni et vide, quod non solum verbis nepharijs, sed et factis impijs in-
honoratus fuit. Nam tota vita eius, a presepio usque patibulum crucis, 

is dolor et martirium fuit9. Unde ysaias: „Puer natus est nobis" &cetera, 
„cuius imperium super humerum eius"10. Crucem enim imperij nomine sig-
nificavit, crucem nativitati adiunxit. Nam a nativitatis exordio passio cru
cis simul exorta est ' '. Nam <B> natus est in aliena domo, in media hieme, 
in noctis medio, intra diversorium, a matre paupérrima reclinatus in pre-

20 sepio, pannis involutus ; parvulus fuit de terra iudeorum expulsus et in egip-
tum fugatus; postea docens in nazareth contumeliose de synagoga eiectus 
et cum vituperio extra civitatem expulsus et usque ad supercilium montis 
ductus et precipicio expositus. Postea iherosolimis miserunt ministros, ut 
appréhendèrent eum. Non solum in iherosolima a iudeis, sed et a samari-

25 tanis passus est, quia noluerunt eum recipere hospicio tempore necessitatis. 
Item a compatriotis et amicis proprijs humano despectui habitus. O quo-
ciens solus pauper sine pecunia ivit, et male vestitus et nudis pedibus per 
mundum circuivit, utpote veniens a nazareth ad iohannem baptismi causa, 
etsicdealijs12. Non dubium, quin iens et rediens iniurias et contumelias 

30 reportavit. 
3° veni et vide, quam inhonoratus fuerit benedictus ihesus in cordialibus 

machinacionibus et internis impiorum estimacionibus. О quanta sunt hec? 
О quam turpiter reproba nacio scribarum et phariseorum ac <231 A> 
sacerdotum, qui grandi supercilio se christo preponentes, ut ipsum tan-

1 Vgl. Mk. 6:3 en par. 
2 Vgl. Joh. 1:46. 
3 Vgl. Joh. 7:41^2, 52. 
4 Vgl. Mt. 11:19. 
5 Vgl. Mt. 27:63. 
6 Vgl. Joh. 10:20 en 8:52. 
7 Vgl. Joh. 7:15. 
' Vgl. Joh. 8:48; vanaf reg. 6 Item imponebant: hier evenals in de Devote Oefeninge, 

Middel § 10 (ed. MOLL (1854) II, 320) overgenomen uit HUBERTINUS DE CASALI Arbor, 
lib. HI, cap. 10 (ed. Venetië (1485), fol. 103r), andere woordkeus. 

» Vgl. p. 262 noot 7 en p. 271 noot 6. 
10 Is. 9:5. 
11 Zie noot 9. 
12 Vanaf reg. 18 Nam natus: passim in de Evangeliën; directe parallellen met HUBERTI

NUS en LUDOLPHUS DE SAXONIA of de Legenda Aurea hebben wij niet gevonden. 
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quam sceleratum et dei blasphemum in corde reputarent1, hostem dei di-
cerent et legis transgressorem2, quasi mundi gloriam quereret et dei veram 
gloriam non doceret3. Et quamquam cogitacionibus eorum responderet, 
nichilominus cruces, mortes, verba, improperia, aspectus torvos, subsanna-

3 ciones iracundia plenas pretendebant adversus eum ex insania cordis sui, 
dissecabantur cordibus suis4, die ас nocte mortem eius tractabant, seipsos 
invidia et perfidia cruciabant propter impedimenta que eis occurrebant. 
O insania cogitantium iniqua. Viderunt enim christi vitam innocentem, 
doctrinam eius veracem audiebant, temporalia reicientem attendebant qui

to bus ipsi inhiabant, insuper nequicias suas multíplices denudari verebantur 
et contra eorum avariciam predicar!. Porro videbant: / christi humilitatem 
suam superbiam confundere ; 2 christi sanctimoniam ipsorum lasciviam 
calumpniari; ceperunt ei ex invidia detrahere. Demum videbant quod 
christus doctrinam suam confirmabat per opera divine potencie; ceperunt 

is miracula eius falsificare5; et que falsificare non poterant, ex <B> modo 
agendi, utpote quia in sabbato ea faciebat, reprehenderé* ; et que hoc modo 
non potuerunt infringere, ceperunt principi demoniorum attribuere7. Sed 
quando nichil tale potuerunt dicere, sicut in resuscitacione lazari, ceperunt 
invidia et ira tabescere et de eius morte tractare8. Et quia per omnia supra-

20 dieta viderunt ihesum populum ad sui sequelam attrahere et ad dei cultum 
nulla falsitate permixta inducere, ceperunt christum diffamare verbis, per-
sequi factis, expeliere de terris suis, reprobum estendere suis senteneijs, et 
contra omnes ipsum sequentes et confitentes tanquam divini cultus dissipa-
tores sentencias fulminare9. Ex quibus secutum est, quod pauci erant, qui 

25 in conspectu eorum scilicet persequencium christum audebant confiteri10; 
et inundante persecucionis procella in crucifixione ihesu, sola mater eius 
in fide remansit. 

Quarto veni et vide, quantum inhonoratus fuerit benedictus ihesus in 
obprobriosa morte, in exitu vite sue, incipiendo in eodem loco, ubi cepit te

so dere, pavere11, contristan et mestus esse usque ad mortem12, ubi sanguineus 
sudor oran-<252 y4>tis membra copiose perfudit, ita ut iam non solum 
distillaret, sed guttatim decurreret in terram13. Percurramus noctis ipsius 
incommoda, consideremusque, quomodo per iudam discipulum et tradi-
torem a iudeis capitur fraudulenter, quomodo indecenter ligatur, crude-

33 liter trahitur et truditur de domo in domum, quomodo turpiter ceditur et 
fustigatur coram pontificibus et magistratibus, quomodo sputis fedatur, 

1 Vgl. Mk. 2:7 en par. 
I Vgl. Mt. 15:2 en Joh. 19:7. 
3 Vgl. Joh. 8:49-50. 
4 Act. 7:54 (tegen Stephanus). 
* Vgl. Joh. 9:18. 
« Vgl. Lk. 13:14. 
7 Vgl. Mk. 3:22 en par. 
• Vgl. Joh. 11:47-53. 
» Vgl. Joh. 7:47 en 52. 

10 Vgl. Joh. 9:22. 
II Mk. 14:33. 
u Mt. 26:37 en 38. 
" Vgl. Lk. 22:44. 



267 

quomodo alapis ceditur, quomodo ad tribunal pylati pro malefactore trahi-
tur, quomodo quasi reus mortis iusticie seculari exponitur. Vide de hinc, 
quomodo herodi cum accusacionibus presentatur, quomodo ab ilio et 
exercitu eius pro fatuo reputatura, quomodo a pylato quasi rex scurrarum 

s deridetur, quomodo verbis et verberibus affligitur, coram tot gentibus et 
iudeis tam viliter et inique accusatur, tam graviter flagellatur, tam dense 
acutis spinis coronatur, tam innocens sine causa iudicatur, tarn iustus pro 
tam iniusto barraba reprobatur; tanquam iniquus cum iniquis quasi ipse 
iniquus esset, non exilio, non carcere, sed morte, morte inquam turpissima, 

io condempnatur, qui crucem suam portare cogitur quasi latro et homicida1. 
O frater, talem inspice ihesum. Quis est hie locus deliciarum? Ad finem ve-
niamus. Nudatur bonus ihesus, <B> qui vestivit celos syderibus, ante 
crucem spoliatur et ut nudus erat, cruci affligitur; ille qui dominus est celi 
et terre, turpiter denudatur2. Fit spectaculum et obprobrium mundo et 

is hominibus, fit tanquam prodigiummultis3 et commocio capitum in popu-
lis4. 1 Exaltatur in cruce; 2 perforantur manus et pedes; 3 sanguis elicitur 
si quis erat ; 4 Stat mediator noster in conspectu patris sui in confractione, 
ut avertat iram suam, ne disperdat nos5, innumerabili populo iudeorum et 
gentilium ad tale spectaculum circa crucem astante, quando centurie cum 

20 militibus universe cohortis et armaturis suis, pontífices et pharizei et senio
res et scribe cum clericis suis et ministris, et totus populus non solum tante 
civitatis, sed eciam collectus ex regionibus multis, sine compassione stabant 
ante faciem domini morientis. Et milites vestes eius (udendo dividebant, 
pontífices et pharizei qui alios docere debebant ludentes ad alterutrum cum 

25 scribis et senioribus6 miracula que fecerat, et verba dulcissima que dicebat, 
quantum poterant deridebant. Insuper et latrones blasphémantes iuxta 
eum pendebant7. Stabant autem noti eius omnes alongé8, <233 A> sed 
iuxta crucem mater eius9. О quanta erat confusio tot gentes in eum scanda-
lizari : talem ac tantum virum in festo tam excellenti, quando omnes vaca-

30 bant, in quo quidem festo quondam israhelitas seu iudeos ipsos de egipto 
tam potenter eduxerat10, in propria patria, in solempniori sua civitate, ubi 
magis honorari debuerat, in qua tam gloriosa docuerat, et ubi a populo suo 
paulo ante tantum honoratus fuerat, quando ceteri honestius vestiebantur, 
coram cunctis tam turpiter denudari, tot derisionibus et obprobrijs agitari, 

35 inter brachia crucis clavis ferréis transforari, ipsumque qui est decus et 

» G quomodo ab - reputatur in margine met verwijzingsteken. 

1 Vanaf p.266reg.32/>ercur/-a/nì(i: PS.-BERNARDUS ( = BONAVENTURA) Vitis Mystica, 
cap. V, nr.3 (Opera ed. Quaracchi, Vil i (1898), 169; vgl. PL 184:650), iets bekort. 

1 Vanaf reg. 11 Ad finem: ibid., nr.4 (ed. 169-170; vgl. PL ibid.). 
3 Vgl. Ps. 71/0:7. 
4 Ps. 44/3:15. 
5 Vgl. Ps. 106/5:23. 
« Mk. 15:31 en Mt. 27:41. 
7 Vgl. Mt. 27:44. 
• Lk. 23:49. 
» Joh. 19:25. 

10 Vgl. de Improperio van Goede Vrijdag. 
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gloria angelorum, speciosus pre filijs hominum1, turpius quam sceleratum 
aliquem aut leprosum tractari, et sitienti" super dolorem vulnerum eius 
vinum mirratum et felle permixtum propinan, et ipsius licet mortui latus 
tam crudeliter арегігі seu transfigi. Et cum tenebre fièrent, cum velum 

s templi scissum esset, eciam scinderentur petre, cum terra tremeret, cum 
sepulchra paterent, cum latro confiteretur, cum centuno filium dei glori-
ficaret, iudei perfidi nec credere nec compati voluerintb, sed seductorem 
vocaverintb, ad delendum <B> nomen eius et memoriam de terra conati 
fuerintb, sepulchrum custodir! fecerintb, et data militibus pecunia copiosa 

io furto sublatum a discipulis populo divulgan procuraverintb2. Нес omnia 
cogitans fiat tibi fasciculus mirre dilectus tuus, qui inter ubera tua commo-
retur3. Duo enim ubera spense sunt prosperitas et adversitas4. 

Quinto veni et vide immensos et ineffabiles et inestimabiles dolores cordis 
ihesu. О qualis et quantus erat illi dolor cordis, tam diu in seipso amaritu-

15 dinem mortis sustinere et tam horribiles penas corporee passionis sustinere. 
Fons enim et origo omnium dolorum in christo fuit illa summa et ineffa-
bilis dispensacio divina, qua prohibitum fuit in christo, ne influxus glorie 
et fruicionis, que erant in viribus superioribus anime sue, redundarent in 
inferiores, quia aliter nullum dolorem sensisset. Item dolor christi fuit in-

20 tentissimus ex compassione qua compatiebatur humano generi; quod 
diligebat tarn summe, quia Christus quemlibet electorum suorum diligebat 
ineffabiliter; et hoc visceroso amore, sentiendo vel cognoscendo eorum of
fen- <234 /i>sam preteritam et futuram, commissam et committendam, 
et penas quas pro hijs ofFensis sustinere debebant, compatiebatur eisdem, 

25 licet toleraret eorum penas cum summo dolore. Videbat insuper, tarn in 
presentibus tunc quam in futuris, generalem omnium et singularem perso-
narum ingratitudinem, quod eciam a christianis tanquam mortuus a corde 
dandus erat oblivioni5, iuxta illud psalmiste: „Non sunt recordati manus 
eius die qua redemit eos de manu inimici"6. Item fuit eciam in christo dolor 

so suimet aut suiipsius. In utero enim sue matris precognovit dolorem ven-
turum illa sancta anima, sicut satisfactrix perfecta ad deum non pro sua 
sed pro humana culpa, videndo et intelligendo universaliter et singulariter 
omnes penas et quamlibet penam per se, quas et quam ipsa anima cum sua 
carne cum experimentali dolore debebat sustinere. Hoc verba suac testan-

35 tur, cum dicit: „Tristis est anima mea usque ad mortem7". Item fuit eciam 
in christo dolor respectu sue dulcissime matris, quam super omnem aliam 

a G oorspronkelijk sitientem. 
b -erint (5 x) lees -eruntt 
c G oorspronkelijk suam. · 

1 Ps. 45/4:3. 
2 Vgl. p. 189 reg.20-p. 190 reg.4 voor soortgelijke gedachten van AMBROSIUS, BONA

VENTURA en HIERONYMUS. 
3 Vgl. Cant. 1:13. 
4 ps.-BfcRNARDUs(= BONAVENTURA) Vttis A/yîf/ca.cap.IV.nr^Operaed. Quaracchi, 

VIII (1898), 168 noot 1 ; vgl. PL 184:647). 
5 Vgl. Ps. 31/0:13, en het hele art. 1, p. 163-168. 
« Ps. 78/7:42. 
7 Mt. 26:38. 
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creaturam amabat, que et ipsi super omnem aliam creaturam condolebat. 
Item fuit eciam inchristo <B> dolor vehemens propteranimam nobilissi-
mam quam habebat. Quanto enim anima illa nobilior erat et nobiliori cor-
pori unita seu delicaciori, tanto acriori et intension ex hoc cruciabatur do-

5 lore 1 . Item fuit eciam in christo dolor compassionis apostolorum et ami-
corum suorum propter vehementissimum dolorem, quem pati debebant 
ex subtractione illius presencie, qua tanto gaudio fruebantur ante passio-
n e m 2 . Item hij dolores in illa sanctissima anima simul combinati mirabi-
liter earn cruciabant. O frater my, o anima mea, dolorem istorum causa 

io fuisti, merito debes in istos dolores transforman. Vides enim bonitatem 
domini dei tui, quomodo pro te vilissima creatura tantum se inclinavit, ut 
homo scilicet mortalis fieret, et tam ineffabiles cruciatus portarci quoad 
vixit. Transformare ergo compassiva transfixione in ipso summo dolore, 
quem vides in ipso deo homine. Unde quanto purius et clarius videris, tanto 

is viscerosius et intimius transformaberis in ipso dolore dei et hominis. 

Tredecimus articulus tradii alium modum perveniendi ad compassionem, 
siforte precedens summarius modus non placuerit3. 

<235 A> „ V a d a m " igitur „ad montem mirre" per consideracionem pas-
sionis christi, „et ad collem thur i s " 4 per affectum devocionis. 

20 De primo1 1 v idebo s quis patitur. Et certum est, quod ipse sit unigenitus dei 
filius, eternum principium omnis creature, tenerrimus ut alter david vermi-
culus 6 . О quam dignanter ergo attendenda est persone dignitas, qui, cum 
in forma dei esset, exinanivit semetipsum, factus pro me obediens usque ad 
mortem 7 . Non enim pro nobis passus est angelus, non homo purus aut pura 

25 aliqua creatura, sed is qui in unitate persone est verus deus et verus homo. 
Si canis pro me occideretur, dolerem, presertim si meus esset. Si quem-
cumque hominem viderem trucidar!, eciam absque causa mei, compaterer; 
si quempiam amicorum aut benefactorum, compaterer magis ; si fratrem, 
si patrem, dolerem maxime. Quantum ergo debeo christo, qui deus est et 

30 homo, frater meus, pater meus, amicus meus et omnia, quod pro me vilis
sima creatura mori voluerit? Vere ex huius rei consideracione debeo : 1 in-

» Is hier in G uitgevallen vadam etl 

1 Deze gedachte ook bij anderen, zie p.278 noot 3. 
2 Vanaf p. 268 reg. 13 Quinto: vgl. p. 185 reg. 25-26 en noot 11. 
3 Het hier beginnende artikel is verreweg het langste van de dertien en maakt sterk de 

indruk van een latere toevoeging; de neiging tot het overdadige herinnert aan art.2, de 
„zondarenkataloog" op p. 172-177. 

4 Cant. 4:6 ; vgl. een eendere aanhef bij GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN De spiritualibus 
ascensionibus, cap. 32 (ed. MAKIEU (1941), 170). 

5 Hier begint een reeks van niet minder dan 33 punten van overweging, volgens een 
zeer uitgebreid vragenschema in klassieke trant ; de volgorde der eerste vijf is vrijwel die 
van BONAVENTURA De Triplici Via (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 12-13), waaraan 
ook overigens veel van deze overwegingen is ontleend. Vgl. een veel kortere reeks bij 
LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 58, 8 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 8). 

6 II Sam. 23:8; ook in deze zin toegepast door JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea 
(ed. GRAESSE (18903), 224). 

7 Vgl. Phil. 2:6-8. 



270 

flammari;2imitari;3ammirari; <B> 4regracian;5glorian;6reamare; 
7 quietari l. 

Secundo* videbo qualis pro me patitur. Clarum est quod : 1 omnipotens 
est; 2 eternus est; 3 immensus est; 4 bonus est; 5 sapiens est; 6 incompre-

3 hensibilis est; 7 incircumscriptibilis est; habens omnem perfectionem sim-
pliciter secundum deitatem, qua coequalis est patri. Hic est nichilominus 
secundum humanitatem : 1 agnus innocentissimus ; 2 virorum mansuetis-
simus et mitissimus; 3 pre filijs hominum speciosissimus2; 4 in anima 
pijssimus; 5 corpore tenerrimus et delicatissimus. Ideo debeo ei plus 

io condolere tanquam amarissime pro me morienti ; maxime ibi compas-
sionem debeo, ubi nullum rigorem, duriciam et austeritatem invenio, sed 
omnimodam potius pietatem, mansuetudinem et innocenciam decerno, 
cuiusmodi videmus in christo. Qui tamen iniuste et crudeliter afflictus 
pro me dolet, et sicut agnus ad victimam ducitur ad mortem3. 

is Tercio* videbo quantus sit ille <236 A> qui patitur. Clarum est quod 
patris et filij et spiritus sancii una est divinitas, equalis gloria, coeterna 
maiestas. Ipse enim magnus dominus et laudabilis nimis, cuius magnitudi-
nis non est finis4. Ipse rex regum et dominus universorum est5, ipse splen
dor paterne glorie', ipse sapiencia genita a patre, ipse princeps pacis7, ipse 

го pontifex summus8, iudex, magister et legifer noster9 ¿cetera. Ideo incom-
parabiliter reputare et magnificare debeo eum, quod is talis ас tantus pro 
me tantillo tam multa, tam magna sustinere voluerit; ymmo super hoc 
volo maxime admirari et sibi regraciari et in eum caritate accendi atque pro 
posse ipsius vestigia sequi. 

25 Quarto vadam et videbo quantum pro me fecerit et passus sit. Revera 
dicere potest illud ieremie: „Reliqui domum meam, dimisi hereditatem 
meam, tradidi dilectam animam meam in manus inimicorum meorum"1 0. 
Item attendo, quod nascens se michi dedit socium, convescens in edulium, 
< s e > moriens in precium, regnans se dabit in premium11. Non auro aut 

so argento me redemit, qui de potencia sua aboluta liberare me potuit; sed 
sanguinem suum pro me dedit, et non gutta tantum, sed totum effudit12. 
< ß > Non tantum vivus, sed et mortuus aquam et sanguinem pro me de
dit13. Advocatum apud patrem se pro me constituit14, cum lacrimis et valida 

a Is hier (reg. 3 en 15) in G uitgevallen vadam e fi 

1 Soortgelijke reeksen (niet identiek!) bij JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed, 
GRAESSE (18903), 228) die zegt AUGUSTINUS te eiteren; LUDOLPHUS DE SAMONA Vita Jesu 
Christi, pars II, cap. 58, 11 (ed. MGOLLOT (1878) IV, 9); ook DIONYSIUS CARTUSIANUS 
Expositie Hymni „Cruxfidelis, inter omnes", cap .4 (Opera ed. Tornaci, X X X V (1908), 
95-96) . 

1 Vgl. Ps. 45/4:3. » Vgl. Is. 33:22. 
» Vgl. Jerem. 51:40. , 0 Vgl. Jerem. 12:7. 
4 Ps. 145/4:3. " Hymne Verbum supernum prodiens 
5 Dan . 2:37. (Lauden van Sacramentsdag), strofe 4 . 
« Vgl. Hebr. 1:3. " Vgl. I Petr. 1:18-19. 
7 Is. 9:6. l 3 Vgl. Joh. 19:34. 
• Vgl. Hebr. 5:5. " Vgl. I Joh. 2:1. 
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voce moriens pro me exoravit1. Habeo eum michi similem in natura mea, 
quem in natura sua michi dissimilem non cognoveram ; habeo eum docto-
rem,patrem,fratrem,fideiussorem. Et breviter ipse est michi omnia2 .0 uti-
nam scribat michi vulnera sua in corde meo precioso sanguine suo, ut le-

5 gam in eis amorem suum pariter et dolorem. Amorem namque ad contemp-
nendum omnem alium amorem propter ipsum, dolorem denique ad subeun-
dum omnem alium dolorem propter eum. Si quis maiora velit, testamentum 
respiciat, quod moriens nobis reliquit, ubi pacem dedit discipulis3 &cetera ; 
insuper et matrem suam cum alijs omnibus michi donavit4. 

io Quinto vadam et videbo ex quanto. Clarum est quod non ex necessitate 
nature, non coactione voluntatis aliene, sed ex pura et mera cantate pro me 
mortuus est. Zelo enim amoris mei vulneratus est, qui lancea militis late
rale vulnus suscepit. Anima mea sóror et sponsa eius est", si bene utrumque 
decernatur. Omnis <237 A> spiritus confitetur, quoniam deus meus est5, 

is et quoniam bonorum meorum non indiget, sed gratuito amore et sua pura 
gracia me respexit, mei misertus est; nilque boni in nobis est, nisi quod ab 
ipso misericorditer accepimus. Coegit eumb solus caritatis ardor sangui-
nem suum fundere, animam in mortem tradere, mortemque crucis subire. 
Nec putare debeo quod crux illa fuerit unius dici, sed tota vita eius crux fuit 

M et martirium6. Quid plura? Pro inimicis enim mortuus est. О quam inde
bita miseracio, о quam gratuita et probata dilectio, talem ac tantum regem 
glorie pro despicatissimo vermículo crucifigi7, qui sanguinem cordis sui 
effudit, ut in se traheret amorem cordis mei. О quam vehement! amplexu 
me amplexatus est dominus meus, deus meus, pater meus, sponsus meus in 

25 cruce. О quam efficaciter strinxit me, quia propter me, quem ita diligebat, 
aqua fluxit de latere, sanguis emanavit de corde, anima separata est seu 
exivit de corpore. 

Sexto vadam et videbo a quibus passus sit filius summi patris. Certum est 
quod a populo olim peculiari8, de cuius semine incarnar! elegit, cui tot et 

so t a n - < 5 > t a beneficia contulit, quorum patres ex egipto transduxit, qui
bus manna de celo pluit, pro quibus reges interfecit, ob cuius populi redemp-
cionem missus a patre venit, pia verba piasve doctrinas, pijssime vite exem-
pla dedit, et miracula infinita fecit; et cum per tot millenaria annorum ad-
ventum eius prestolati fuerint, et ad eos tanquam in propria venerit, sui 

a eius est: in G verbeterd uit est eius. 
b G oorspronkelijk enim. 

1 Vgl. Hebr. 5:7. 
2 Herinnert aan AMBROSIUS (zie p.200 noot 8) en Franciscus (zie p. 207 noot 3). 
3 Vgl. Joh. 14:27. 
4 Vgl. Joh. 19:27. 
5 Vgl. I Joh. 4:2 en (zwak) Ps. 118/7:28. 
' Vrij naar PS.-BERNARDUS ( = BONAVENTURA) Vitis Mystica, cap.V, nr.2 (Opera ed. 

Quaracchi, VIII (1898), 169; vgl. PL 184:649); HUBERTINUS DE CASALI Arbor, lib.I, cap. 
9 (ed. Venetië (1485), fol.20v); Imitatio Christi, lib. II, cap. 12,29; zie voor toeschrijving 
aan AUGUSTINUS p. 262 noot 7. 

' Verkort citaat van BERNARDOS, zie p. 210 noot 11. 
• Vgl. DIONYSJUS CARTUSIANUS De Passione Domini Salvatoris Dialogus, art. 4 (Opera 

ed. Tornaci, XXXV (1908), 277). 
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eum non receperunt1, sed repulsum ab urbe eiecerunt et ligno crucis quasi 
latronem inter latrones affixerunt. 

Séptimo vadam et videbo a qualibus passus sit. Certum est quod a vilis-
simis, crudelissimis et invidiosissimis iudeis, motibus invidie, impaciencie 

5 et ire, superbie et avaricie plenissimis passus sit, quorum iniquitas prodijt 
quasi ex adipe2 et transiverat in affectum cordis, quorum corda machinan-
cia cogitaciones pessimas3, quorum affectus estuabat ad effundendum san-
guinem innocentis4. 

Octavo vadam et videbo a quantis passionem sustinuerit. Palam enim 
10 est quod a iudeis infinitis, a scribis et pharizeis et magistratibus, a summis 

pontificibus, a potentatibus, principibus, militibus, a capitaneis cohortis et 
<238 A> eorum exercitibus, a viris et mulieribus, a dominis et servis, a 
falsis fratribus, ab incolis et peregrinis, a populis „crucifige" clamantibus, 
a multis falsis testibus, a ribaldis crucifixoribus. Unde nichil aliud apcius 

и ymaginari valeo de presenti, quam quod videor michi videre agnum inno-
centissimum in medio luporum rapacium, in medio canum latrancium, in 
medio leonum rugiencium, in medio unicornium, in medio thaurorum et 
vitulorum, in medio scorpionum, draconum, basiliscorum5 Acelera, quia 
exacuerunt linguas suas6 sicut serpentes, et venenum aspidum sub labijs 

го eorum7. 
Nono vadam et videbo ordinem passionis. Unde video in primis: 1 ago-

niam ; 2 sudorem sanguineum, indicantem michi quod non debeoa ran-
corem cordis adversus aliquem reservare. Item video eum tradì a falso 
iuda per osculum, quo michi significatur quod beneficium eciam inimico 

25 negare non debeo. Video denique eius comprehensionem, indicantem 
michi quod reicere debeoa omnem timorem humanum et mundanum. 
Video eius accusacionem, demonstrantem michi quod reicere debeo timo-
rem contumelie. Audio eius condempnacionem, < Д > indicantem michi 
reiciendum esse timorem false sentencie. Cerno eius denudacionem et 

3o cruentacionem, in exemplum paupertatis nostre. Video eius crucifixionem, 
contra concupiscenciam voluptatis nostre; et sic de alijs8. 

Decimo vadam et videbo quid pro me passus sit. Certum est quod: 1 
dura verba; 2 duriora verbera; 3 durissima supplicia9. Passus est vincula 
quasi fur et latro, ludibria quasi stultus, tormenta velut maleficus. Passus 

a (reg. 22 en 26) G debeam. 

1 Vgl. Joh. 1:11. 
2 Vgl. Ps. 73/2:7. 
3 Vgl. Prov. 6:18. 
4 Vgl. Ps. 106/5:38. 
s Vgl. Ps. 22/1:13-14, 17 en 22. 
6 Vgl. Ps. 64/3:4. 
' Ps. 14/3:3 en Ps. 140/39:4. 
B Dit hele negende punt van overweging herinnert aan LUDOLPHUS DE SAXONIA, maar 

een letterlijke tekst hebben wij niet gevonden. 
9 Vgl. BERNARDUS Lamcntatio in Passionem Christi, nr.4 (PL 184:771), maar niet 

letterlijk ; waarschijnlijk geciteerd naar JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE 
(18903), 224) of naar LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 65, 5 (ed. 
MGOLLOT (1878) IV, 145); beiden hebben echter i.p.v. supplicia: tormenta. 
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est in corporis longitudine, latitudine simul et profunditate. Passus est 
necessitates in vita sua, temptaciones a demone et homine, lacrimas fre
quenter, persecuciones, machinaciones, obprobria, illusiones, insuper et 
dolores." An pro me non esurierit, non sitiverit ipse? An pro me frigora et 

5 calores non pertulerit? An non pro me terram circuiverit et fatigatus fuerit? 
An hospicio sepius non caruerit, qui dicit: filius hominis non habet ubi 
caput suum rechnet1? Non causabor de temptacionibus dyaboli, quia do
minus meus temptatus est de gula, superbia et avaricia2. Non deiciar eciam 
temptatus ab homine, cum video dominum meum <239 A> templari 

io quantum ad suam potenciam a pharizeis et saduceis ; suam sapienciam a 
legisdoctoribus; quantum ad eius iusticiam a pharizeis et herodianis; 
quantum ad eius mansuetudinem pariter et iusticiam, ut patet in muliere 
adultera3. Vere non habeo pontificem qui non possit compati infirmitatibus 
meis, temptatum autem per omnia pro similitudine, absque peccato. Quid 

is dicam de lacrimis? An [non] in diversorio et in presepio pannis involutus 
similem vocem omnibus non emisitb plorans4? An non flevit super civi-
tatem5? An non flevitc in morte lazari'? An non flevit in cruce7? Vere fra-
tres, flevisse christum lego sepius, risisse numquam8. De persecucionibus 
quid dicam, anima mea? Cum persecuti sint eum compatriote sui, amici 

zo sui, noti sui; quidam in verbis, quidam in factis; alij in persona0, alij in 
miraculis: 1 In verbis insidiaciones; 2 in factis observaciones; 3 in perso
nam machinaciones9; 4 in miraculis contradictiones et blasphemaciones. 
De obprobrijs quid dicam? An non exprobraverint eius nobilitati ex parte 
patris dicentes : „cum venerit christus, nemo seit unde site"10? Item eius 

25 nobilitati <B> ex parte matris dicentes: „nonne est hic fabri filius"11. 
Item exprobraverunt eius potestati in operando et patiendo. Nam opera 
eius attribuebant dyabolice potestatif dicentes: „in beelzebub principe 
demoniorum" n &cetera. Item patienti dixerunt: „alios salvos fecit, seip-

a Ontbreekt hier in G Quid dicam de necessitatibusl 
b G ebìiserit. 
с Gfleverit. 
d persona lees personam! 
« G oorspronkelijk seit, doorgehaald en achter unde bijgeschreven jíf. 
f G m operando - potestati in margine met verwijzingsteken. 

1 Mt. 8:20. 
2 Vgl. Mt. 4. 
3 Vgl. Joh. 8:3-11. 
4 Vgl. Lk. 2:7. 
5 Vgl. Lk. 19:41. 
6 Vgl. Joh. 11:35. 
7 Hebr. 5:7; vgl. ook p. 291 reg. 12-13. Deze opsomming ook Devote Oefeninge, 

Eynde § 125 (ed. MOLL (1854) II, 376 ; het geheel is een samenvatting van LUDOLPHUS D E 
SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 28, 5 (ed. RIGOLLOT (1878) III, 184). 

β Ontleend aan AUGUSTINUS en CHRYSOSTOMUS via LUDOLPHUS D E SAXONIA Vita Jesu 

Christi, pars II, cap. 17,5 (ed. RIGOLLOT (1878) III, 119); vgl. Mt. 27:46,50; Mk. 15:34,37. 
9 Di t punt moest eigenlijk, volgens de opsomming o p reg. 1-4, een aparte behandeling 

krijgen: is hier een lacune door haplologie, o f een lapsus van de auteur zelf? 
ω Joh. 7:27. 
1 1 Mt. 13:55. 
" Lk. 11:15. 

18 
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sum non potest" · Acelera. Nonne detraxerunt eius ventati per blasphe-
miam et mendacium? Blasphemiam imponit cayphas dicens: „Audistis 
blasphemiam"2. Mendacium imponunt iudei dicentes: „Tu de teipso 
testimonium perhibes, testimonium tuum non est verum"3. An non expro-

s braverunt" eius bonitati, primo quoadb corpus dicentes: „scimus quia hic 
homo peccator est"4? Item: „vorator carnium et potator vini"5. Item 
quoadb animam dicunt: „Nonne bene dicimus quia demonium habes"*. 
Item quoadb predicacionem eius dicunt: „Commovit universum populum, 
docens a galilea usque hue"7. Quantum ad facta eius dixerunt: „Non est 

io hic homo a deo, qui sabbatum"8 &cetera. Item vocant eum samaritanum 
demonium habentem9. Item derogant eius dignitati dicentes: „Numquid 
tu maior es patre nostro abraham?" ,0 Obloquuntur eius eternitati dicentes : 
„Quinquaginta annos nondum habes ; et abraham vidisti" " .De illusionibus 
quid dicam? Video illusiones in domo <240 A> principis sacerdotum, 

is in domo pylati, in domo herodis et in cruce sibi fieri. Video in domo sacer-
dotis: / sputis illitum; 2 oculis velatum; 5 alapis et colaphis percussum. 
Video eum in domo herodis veste alba derisum. Video eum in domo pylati 
delusum in corona spinea, in clamide coccínea, in harundine dura. Video 
eum in cruce delusum ab omnibus12. De doloribus quid dicam, nisi illud 

20 ysaie: „vidimus eum virum dolorum et scienteminfirmitatem"13; „virum 
dolorum" idest virum doloribus subiectum, omnino et totaliter doloribus 
repletum et quasi a doloribus undique circumseptum, ita ut dicere possit: 
„Veni in altitudinem maris, et tempestas demersit me"14. 

Undécimo vadam et videbo in quibus viribus anime. Certum est quod in 
25 universis anime viribus passus est, tam in viribus sensitivis quam intellec-

tivis. Peccaverat pater noster adam in audiendo suggestionem, in videndo 
pulchritudinem fructus, in odorando, gustando, tangendo illum ; sic christi 
passio fuit universalis in omni sensu. Nam in visu oculorum lacrima-< B> 
tus est, inauditu obprobria exprobrancium15 audivit, in odoratu per sputa 

30 multiplicia, in gustu per mirratum potum, in tactu, ut ita loquar in omnibus 

» G exprobaverunt. 
ь G quo ad (3x). 

1 Mt. 27:42 en par. 
1 Mt. 26:65. 
3 Joh. 8:13. 
* Joh. 9:24. 
5 Mt. 11:19. 
,, Joh. 8:48. 
7 Lk. 23:5. 
• Joh. 9:16. 
» Vgl. Joh. 8:48. 

1 0 Joh. 8:53. 
1 1 Ibid. : 57. Vanaf p. 273 reg. 23 samenvatting van JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea 

(ed. GRAESSE (18903), 225-226): dezelfde reeks en Bijbelcitaten. 
1 1 Vanaf reg. 14 samenvatting van JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE 

(ІвЭО1), 226-227). 
1 3 Is. 53:3. 
" Ps. 69/8:3 ; zie verdere uitwerking p. 276 reg. 29-p. 277 reg. 2. 
1 5 Ps. 69/8:10. 
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membris passus est1. Item in intellectiva et volitiva per comparacionem ad 
obiecta earum creata, quamvis intellectus et voluntas anime christi fuerint 
eciam tune in gaudio beatifice visionis ac fruicionis quoad8 increatum ob-
iectum. Sic ergo michi videtur passio christi in omnibus viribus anime fuisse 

s universalis. Unde in persona eius iob dicit: „Utinam appenderentur pec
cata mea quibus iram memi, et calamitas quam patior, in staterà"2. Dicit 
peccata mea, non quia ea fecit, sed quia pro eis satisfecit. 

Duodecimo vadam et videbo in quibus membris patiatur dominus, da 
rum est quod a planta pedis usque ad verticem capitis non erat in eo sanitas3. 

io Pelli enim sue non pepercit, quin laceraretur flagellis ; cerebro4 seu capiti non 
pepercit, quin pungeretur spinis et percuteretur arundine; non oculis, 
quin deficerent et caligarent pre lacrimis, sanguine et sputis ; non naribusb 

a fetoribus sputorum et cadaverum; non genis, quin cederentur <241 A> 
alapis; non toti faciei, quin velaretur; non ori, quin palmis percuteretur; 

is non collo, quin colaphizaretur; non lingue, quin fellito potu amaricaretur; 
non manibus, quin transfoderentur; non ossibus, quin dinumerarentur; 
non brachiorum iuneturis, quin distenderentur; non nervis, quin cruciaren-
tur; non intestinis, quin suo modo paterentur; non venis, quin flagellis, 
clavis et lancea aperirentur; non sanguini, quin totus effunderetur; non 

20 cordialibus membris et pectoralibus, quin in summo dissecarentur; non 
cordi, quin in summo pateretur et compateretur; non pedibus, quin con-
foderentur; non gutturi, quin lacrimosis clamoribus raueum fieret; non 
membro, non virtuti alicui totius humanitatis, quin in summo pateretur 
aut compateretur alijs patientibus suo modo5. Quid concludendo dicam? 

25 „Sacrificium laudis honorificavit patrem"6, et hoc in tormentis corporis, 
similiter et holocaustum in modo patiendi anime cum corpore; et electissi-
mum thimiama divinitatis, cui utraque unita sunt, patri complacuit in 
excelsis. Dicat ergo sponsus anime mee ad patrem: „Aruit tanquam testa 
virtus mea"7 etcetera. Item id quod precedit: <B> „Factum est cor 

so meum tanquam cera liquescens"8. 
Tredecimo vadam et videbo in quibus rebus paciatur sponsus anime mee. 

Certum est quod patiebatur in honore et fama que denigrabatur multipli-
citer. Nam passus est in tota assumpta pro nobis natura; in matre sibi 

α G quo ad. 
ь Is hier in G uitgevallen quin vexarentur of iets dergelijks? 

1 Vanaf p. 274 reg. 27 sic christi: schijnt een samenvatting van JACOBUS A VORAGINE 
Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 224-226). 

2 Job 6:2. 
3 Is. 1:6. 
4 Zie p. 262 reg. 22 en noot 24. 
5 Vanaf reg. 10 Pelli enim: vgl. Devote Oefeninge, Eynde § 130 en 144 (ed. MOLL (1854) 

II, 379 en 386-387); ook LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 65,6 
(ed. RIGOLLOT (1878) IV, 145), waarvan Brugman de gedachten in andere woorden 
weergeeft. 

• Ps. 50/49:23. 
7 Ps. 22/1:16. 
» Ibid.: 15. 
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dilectissima, cui in summo condolebat1 ; in electa sibi familia apostolorum 
et discipulorum, que desolata erat; in vestium paupercula substancióla. 
Unde si quis velit subtiliter perscrutar!, inveniet quod christus passus 
sit: contra bonum delectabile tribulaciones et angustias; contra bonum 

s utile adversitates et iniurias; contra bonum honorabile seu honestum vili-
pensiones et blasphemias2. Unde dicere potuit illud psalmi: „Domine, 
quid multiplicati sunt qui tribulant me"3, et hoc contra multiplicitatem 
tribulacionum; „multi insurgunt adversum me"4, et hoc contra multipli
citatem adversitatum, calumpniarum seu iniuriarum. „Multi dicunt anime 

io mee: non est salus ipsi in deo eius"5. Ecce multiplicitatem vilipensionum 
et blasphemiarum. 

Quartodecimo vadam et v'i-<242 y4>debo quam vehementer et quam 
intense sponsus meus pro me patitur. Immensitatem seu acerbitatem passi-
onis6 quis enumerabit? Nam: 1 paterna consolacio ei subtrahitur; 2secun-

15 do materna tribulacio ab eo péndulo in cruce perfecte cognoscitur7; 3 de 
cecarum menti um peccatorum obduratione compatitur; 4 de plagarum 
recenter inflictarum innovacione dolor dolori continuatur; 5 nobilissime 
complexionis membrum quodvis gravissime leditur; 6 grati ssime coniunc-
tionis, anime scilicet et corporis, divisio previdetur. Primum patet, quia, 

20 quamvis deitas numquam defecerit quoad3 inseparabilem unionem, tunc 
tarnen infirmitati patientis non aiTuit quoad1 passionis mitigacionem ali-
qualem, dicente abacuc: „Ibi abscondita est fortitudo eius, ante faciem 
eius ibit mors"8. Unde de duobus hircis dicitur in levitico, quod unus in 
solitudinem mittebatur, alius vero immolabatur9. Duo hirci sunt divinitas 

25 et humanitas christi. Divinitas igitur in solitudinem videtur abijsse, non 
secundum locum, sed quodammodo virtutem influxivam subtrahens, ut 
<B> impij consummare possent quod inferre pretendebant. Unde dicit 
dominus : „Deus meus, deus meus, ut quid dereliquisti me?"10 Quasi dicat : 
„Veni in altitudinem maris, et tempestas demersit me"11. „In altitudinem 

эо maris" idest in profundum amarissime passionis, cuius scilicet „tempestas15 

a G quo ad (2x). 
b G cuius scilicet tempestas in margine met verwijzingsteken. 

1 Vgl. voor de gedachte, dat Maria's smart Christus' Kruis verzwaarde (verder uit
gewerkt reg.14-15 en p.277 reg.9-14), HUBERTINUS DE CASALI Arbor, lib.IV, cap.15 
(ed. Venetië (1485), fol. 1610; ook herinnert de volgorde passus est in tota ... natura 
(p. 275 reg. 33) - acerbitas passionis (reg. 13-14) - mors ignominiosissima (p. 278 reg. 22 en 
p.280 reg.5) aan eenzelfde volgorde in de Arbor, lib.IV, cap.24 (ed. fol. 1670; vgl. 
eveneens LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 61, 6 (ed. RIGOLLOT 
(1878) IV, 54-55). 

2 De bron van deze onderscheidingen hebben wij niet gevonden. 
3 Ps. 3:2. 
4 Ibidem. 
' Ibid.:3. 
6 Zie noot 1. 
1 Ibidem. 
« Hab. 3:4-5. 
9 Vgl. Lev. 16:8-10. 

10 Mt. 27:46, naar Ps. 22/1:2. 
11 Ps. 69/8:3. 
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demersit me" idest vallavit me in omni parte corporis et in omnibus viri
bus anime. Item alibi: „Confirmatus est furor tuus super me, et omnes 
flectus tuos induxisti super me"1. Ubi queso invenisti martirem aliquem 
derelictum? Numquid laurencium super carbones assum, numquid tybur-

5 cium super prunas ardentes incedentem? Numquid tres pueros in camino 
ignis ardentis; numquid danielem in medio leonum sedentem? Absit. Quia 
carbones refrigerium prestabant laurencio2, tyburcio visum est quod super 
flores róseos incedebat3, tribus pueris mitigavit dominus flammas igni um4, 
danieli conclusit ora leonum5, et sic de alijs. Secundum scilicet materna 

io tribulacio, patulum est quod earn agnoverat: videbat virginem matrem 
astare cruci sue, et omnia que patiebatur tormenta inspicere, obprobria et 
blasphemias <243 A> sibi et patri illatas audire. Transpiciebat materni 
cordis occulta, previdebat doloris gladium de quo dixit symeon animam 
eius pertransire6. 3m patet, quia non solum cruciabant eum actualiter pre

is sentes, verumeciam previdebat eos rursum crucifixuros sibimetipsis filium 
dei, et ostentui habituros, ut dicit apostolus ad hebreos vi07, linde prophe-
ta: „Factus sum sicut qui spicas colligit in messe"8. Quasi enim spicas in 
messe colligit ihesus, qui ex tanta hominum multitudine tam paucos sal-
vandos invenit9. О si patri et matri educantibus et nutrientibus contrarien-

20 tur postmodum filij grave sit, quam molestum et acerbum fuit filio dei in 
cruce pendenti ingratissimos filios suos ab eo precognitos sic se asperna-
turos quasi presentes videre et tolerare. Dicere enim potuit: „Filios enu-
triam et exaltabo ; ipsi autem spernent me" 1 0 , sicut proch dolor de facto iam 
faciunt11. 4 t u m scilicet plagarum recenter inflictarum renovacio, ubi dolor 

25 dolori continuatur. Clarum est quod in illis partibus corporis, in quibus 
propter nervorum et venarum concursum vivacitas potencie sensitive 
maxime viget, scilicet in manibus et pedibus. < £ > Nichilominus, nonob-
stantibus3 flagellacione, coronacione et exuicione vestium suarum, in illis 
membris fossus est durissimis clavorum acuminibus. Haut dubium, quin 

30 ex manibus et pedibus sic transfossis12 omnia membra communicaverint in 
dolore. Dicat ergo dominus meus et sponsus meus illud psalmiste: „Dinu-
meraverunt omnia ossa mea"13. Item illud: „Foderunt manus meas et pedes 

a G non obstantibus. 

1 Ps. 88/7:8. 
2 Niet te vinden in de Acta Sanctorum der Bollandisten; wel: JACOBUS A VORAGINE 

Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 492). 
3 Vita Tiburtii, cap. 2 (Acta Sanctorum Augusti, II (1735), 624). 
4 Vgl. Dan. 3:49-50. 
5 Vgl. Dan. 6:23. 
6 Vgl. Lk. 2:35; vgl. p. 276 noot 1. 
1 Vgl. Hebr. 6:6 en het hele enigszins daarop gebouwde art. 1, p. 163-168. 
8 Welkepropheta"! Vgl. (zwak) Is. 17:5; Ruth 2:3; Mich. 4:12. 
9 Vgl. BERNARDUS' woord hierover op p.291 reg. 12-13. 

10 Vgl. Is. 1:2 ; deze bittere constatering doet Brugman o.a. ook in het Speculum Imper-
fectionis, § 6 (zie p. 124 reg. 14-15). 

11 Brugman lijkt zich hier met moeite te beheersen om niet opnieuw in felheid uit te 
barsten, zoals in art. 1 en 2 passim. 

12 Vgl. HYNEK (1939), 53-57. 
13 Ps. 22/1:18. 
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meos"1. O anima mea, sicinmanibussuisdescripsit te2. Quintum, scilicet 
quomodo* nobilissime complexionis membrum quodvis gravissime leditur, 
patet, quia quanto corpus hominis delicacius et tenerius est, tanto passi-
bilius est. Corpus enim christi, sine semine viri conceptum et a spiritu 

s sancto formatum de virginis purissimo sanguine, passibilitati maxime 
oblatum est3. Unde verifica tur de eo quod dicitur de da vid: „Princeps sa-
pientissimus et ipse quasi tenerrimus Ugni vermiculus"4. Sextum scilicet 
gratissime coniunctionis anime et corporis divisio, divisio inquam amaris-
sima. Nam tanta est amaritudo mortis, quanta est dulcis compactio vite, 

io dicente ecclesiastico: „O mors, quam amara est memoria tua homini ha-
benti pacem <244A> <in> substancijs suis"5. Ipse enim dives fuit Chris
tus, in quo omnes thesauri sapiencie et sciencie dei6. Substancie sue sunt 
anima, deitas et corpus, inter quas pax summa erat. Penset igitur quis ama-
ritudinem mortis, ubi talis concordia precessit; penset quis amaritudinem 

и doloris, ubi talis sudor precucurrit; penset quis immanitatem mortis, ubi 
vir virorum pulcherrimus moritur priusquam latrones. Satis darum et 
efficax est argumentum, quod iudei fecerint ei innumerabilia mala plus 
quam latronibus in infinitum, unde tarn cito moreretur7, salva scriptura 
tarnen suo modo que dicit: „Oblatus est quia voluit"8. О quam dura sepa-

» гасіо, о quam triste divorcium, o flebilis divisio. 
Quintodecimo vadam et videbo quam turpiter pro me passus sit. Ciarum 

enim est quod mors eius fuit ignominiosissima9. Nam dicunt: „Morte 
turpissimacondempnemus eum"10. Et hoc videre non est difficile: / tum 
propter temporis et loci qualitatem, quia pascha erat et locus dampna-

25 torum; 2 tum propter turpis consorcij vilitatem, quia cum iniquis depu-
tatus est11 ; 3 tum propter pudici corporis nuditatem, quia nudum eum sus-
penderunt, dividentes sibi vestimenta eius12; <B> 4 turn propter genus 
atrocis supplicij, quia „maledictus omnis qui pendei in ligno"13;5tum 
propter publicam superscriptionemb tituli, volebant enim quod scribere-

a G quomodo boven regel bijgeschreven, 
b G superscripsionem. 

1 Ibid.: 17. 
2 Vgl. Is. 49:16. 
3 Vgl. BONAVENTURA Sententiarum liber III, dist. XVI, art. I, qu.II, nr.3 (Opera ed. 

Quaracchi, III (1887), 348-349); ook zijn De perfectione Vitae ad sórores, cap. 6, nr. 576 
(Opera, VIII (1898), 121-122); ook JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE 
(18903), 224); ook HUBERΉNUS DE CASAU Arbor, lib.IV, cap.24 (ed. Venetië (1485), fol. 
167r); veel sterker LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 64, 16 (ed. 
RIGOLLOT (1878)1 V, 139); ook GERARD ZERBOLT VAN ZUTPHEN De spiritualibus ascensioni-
bus ( = Beatus Vir), cap. 32 (ed. MAHIEU(1941), 171). 

4 II Sam. 23:8. 
5 Eccli.41:l. 
« Vgl. Kol. 2:3. 
7 Vgl. Devote Oefeninge, Eynde § 111 (ed. MOLL (1854) II, 369); tam cito moreretur: 

vgl. Mk. 15:44. 
• Is. 53:7. 
» Zie p. 276 noot 1. 

, 0 Sap. 2:20. 
" Lk. 22:37, naar Is. 53:12. 
» Lk. 23:34 en Ps. 22/1:19. 
" Deut. 21:23 en Gal. 3:13. 
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tur : „quia dixit rex sum iudeorum" ' ; б tum propter contumeliosam illusi-
onem populi, quia „omnes videntes me deriserunt me" 2 . Unde ysaias dicit: 
„Non est ei species neque decor. Et desideravimus eum despectum et no-
vissimum virorum, unde" 3 &cetera. 

5 Sextodecimo vadam et videbo quibus socijs. Clarum est enim quod cum 
iniquis ut dictum est4 deputatus est, a ribaldissimis et vilissimis totius co-
hortis gentilium crucifixus est, latronibus pessimis associatus est, univer-
saliter quasi ab omnibus* blasphematus est, a discipulis derelictus est, bar
raba peior reputatus est. 

10 Decimoséptimo vadam et videbo quibus solaminibus dominus meus pas
sus est. Certum est quod nullis. Non enim iuvatur a patre, sed derelinquitur15 ; 
non ab angelis adiutus est, non a matre, non ab apostolis, non ab amicis. 
О vere vehementissima passio, ubi nullum solacium, nullum adiutorium, 
nullum remedium datur, nullum antidotum, nullum poculum, nullum 

is edulium; sed ubi ceteris patientibus datur vinum aut <245 A> sicera5, 
nullum horum sibi porrigitur ad alleviacionem doloris. Unde ait: „Dede-
runt in escam meam fei, et in siti mea potaverunt me aceto"6. Item: „con-
solantem me quesivi et non inveni"7. Et revera non solum non consola-
bantur, sed insuper patientem deridebant. Et ideo dicit alibi : „Super do-

20 lorem vulnerum meorum addiderunt"8. 
Decimo octavo vadam et videbo quibus instrumentis. Clarum est quod 

instrumentis 1 illusorijs, 2 vilifactorijs, 3 tormentatori)s passus est dominus 
meus. Si rex iudeorum est, ubi nunc insignia regia? Numquid velum? Num
quid vestis alba? Numquid harundo? Numquid crux? Numquid spongia? 

25 Numquid davi? Numquid corona spinea? Numquid vestis coccínea? Num
quid lancea? Et sic de alijs. Corona regis non aurea sed spinea est. Sceptrum 
eius harundo est. Vestis eius purpurata est in sanguine suo, non deaurata9. 
Status eius crux est. Gibus eius fel et acetum est. Comités eius et principes 
latrones sunt. Servi eius crucifixores sunt. Ciphus ex quo bibit spongia est. 

so Decor faciei eius sputum sanguine permixtum est. <B> Regina eius virgo 
mater dolorosa est. Balteus eius et torques funes sunt. Calceamentac in 
pedibus et cyrotece in manibus davi sunt. Gloria eius ignominia et nuditas 

в quasi ab omn.: in G verbeterd uit ab omnibus quasi. 
ь G sed derelinquitur in margine met verwijzingsteken, 
с G Calciamenta. 

1 Vgl. Joh. 19:21. 
2 Ps. 22/1:8. 
3 Vgl. Is. 53:2-3. 
* Vgl. p. 278 reg. 25-26. 
5 Vgl. Рго . 31:6; sicera (hebr.) is elke sterke drank behalve wijn (Ducange i.V.). 
6 Ps. 69/8:22; Vanaf reg. 13 O vere: Brugman, in het voetspoor van LUDOLPHUS 

DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 63,44 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 123-124), die 
weer steunt op CHRYSOSTOMUS, heeft hier ongelijk, want de ter dood veroordeelden kre
gen juist azijn te drinken ter gedeeltelijke verdoving van de pijn (HYNEK (1939), 82); maar 
Jesus weigerde zelf (Mk. 15:23), na ervan te hebben geproefd (Mt. 27:48 en Joh. 19:30). 
HUBERTINUS DE CASALI Arbor, lib.IV, cap.20 (ed. Venetië (1485), fol.l63v) maakt de
zelfde fout. 

7 Ps. 69/8:21. 
• Ibid.: 27. 
» Vgl. Ps. 45/4:10. 
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est. Canticum laudis eius blasphemia est. Formositas corporis eius roseus 
cruor est. Finis universorum dierum eius durissima mors est. Egredere 
ergo, o anima mea, cum filiabus syon ad videndum salomonem1. 

Decimonono vadam et videbo quo genere supplici) ultimo passus est. 
j Ciarum est quod vilissimo supplicio crucis. Nam pessimi homines tali ge

nere mortis puniebantur antiquitus2, quamquam intcrdum concurreret 
mors gladij, mors lapidacionis aut ignis. Et ut dicit augustinus, extremum 
genus mortis elegit dominus, ne aliquod genus mortis martyres formida-
rent3. Item fuit genus vehementis mortis, quia per distractionem et exten-

Ю sionem nervorum fiebat mors illa. Unde dicere potuit dominus: „Extendi 
manus meas" in cruce, „et non erat qui aspiceret"4. Item fuit diuturnum 
genus passionis, quia tales de facili non moriuntur. Hoc tarnen genus mor
tis in cristo signum est amoris precipui eius ad nos, si respiciatur3 <246 A> 
inclinacio capitis ad osculandum, extensio brachiorum ad amplexandum, 

и apercio manuum ad seipsum impendendum, et sic de alijs, apercio lateris 
ad te intromittendum5. Sed de hijs inferius dicetur6. 

Vicésimo vadam et videbo quomodo sic eum conveniret in cruce mori. 
Et darum est quod erat: 1 modus acceptissimus ad placandum patrem; 
2° modus congruentissimus ad curandum morbum; 3° modus efficacissi-

20 mus ad trahendum genus humanum; 4 to modus prudentissimus ad debel-
landum superbum. Primum patet per anselmum libro cur deus homo, ubi 
dicit quod nichil asperius et difficilius potest homo pati ad honorem dei, 
quam sponte et sine debito mortem; et nullatenus magisb potest seipsum 
homo dare, quam cum se morti tradii ad honorem ipsius7. Ad ephesios 

25 v°c: „Tradidit semetipsum hostiam et oblacionem deo in odorem suavi-
tatis"8. 2° quod sit modus congruentissimus9 ad curandum morbum 
patet; peccaverat enim adam per superbiam, gulam et inobedienciam, 
sicut dicit gregorius,0. Namd voluerat homo < B> assimilari deo per sciencie 

a G hierna een hele regel doorgehaald inclinacio ad osculan-. 
b G magis in margine met verwijzingsteken. 
с G ψο. 
«i sicut d. greg. Nam: G Nam sicut dicit gregorius. 

1 Vgl. Cant. 3:11 ; vanaf p.279 reg. 23 5/ rex: vrije bewerking van LUDOLPHUS DE 
SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 61, 17 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 61). 

2 Vgl. p. 276 noot 1. 
3 Vgl. AUGUSTINUS Liber contra Adimantum, cap.21 (PL 42:166; CSEL 25:181); 

LiEVENS (1958), 149 heeft te vergeefs naar het citaat gezocht. 
4 Prov. 1:24, niet letterlijk. Zie ook HYNEK (1939), 62-82. 
5 Vanaf reg. 14inc/ínacío:vgl.p.289 reg. 22-p. 290 reg. 20 en een sermoen (ed. GROOTENS 

(1948), 77 en XL-XLI); Brugman citeert waarschijnlijk naar LUDOLPHUS DE SAXONIA 
Vita Jesu Christi, pars II, cap.64, 8 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 140) en niet naar de 
uitvoeriger tekst bij JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 230); 
BERNARDUS (PL 183:1072) geeft juist deze détails niet, behalve de laatste; vgl. Devote 
Oefeninge, Eynde § 138 (ed. MOLL (1854) II, 384). 

6 Zie p. 287 reg. 5 - p. 290 reg. 20. 
7 ANSELMUS Cur Deus homo, lib. II, cap. 11 (PL 158:412). 
8 Eph. 5:2; vanaf reg. 21 Primum patet: vrijwel identiek met JACOBUS A VORAGINE 

Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 228). 
' Vgl. p. 255 reg. 1-3, met andere argumentatie. 

10 GREGORIUS Homilia in Evangelium XVI, 2 (PL 76:1136). 
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equalitatem, gustare Ugni suavitatem et transgredí divini precepti volun-
tatem1. Et quia cura fit per contrarium2, scilicet per abiectionem, per pena-
litatem, per obedienciam, ideo dicit apostolus ad philippenses i j0 :1 Humi-
liavit se, scilicet libenter; 2 semet ipsum, scilicet personaliter; 3 factus 

s obediens, quia humiliter; 4 usque ad mortem, quia vehementer; 5 mortem 
autem crucis3, et hoc quia turpiter4. 3° quod fuerit modus efficacissimus 
ad trahendum genus humanum patet. Passio enim hijs solis ad salutem 
valebat, qui mere deo per voluntatem et amorem adheserunt et adherebunt. 
Non decuit quippe hominem salvari, nisi salvo Ubero arbitrio; et nullo 

io alio modo potuit hominem enìcacius trahere ad amorem suum, quam sic 
patiendo crucis patibulum5. Propter quod dicit iohannis xij0a: „Ego si 
exaltatus fuero a terra"6 &cetera. Item hugo de arra sponse: Ut inquit os-
tenderet quantum te diligerei, non nisi moriendo te a morte liberavitb; ut 
non tantum pietatis impenderet beneficium, verumeciam caritatis mon

is straret affectum7. 4'° erat eciam modus prudentissimus8 ad superbum 
adversarium debellandum; ut scilicet sua prudencia devinceret dyabolum, 
qui sua astucia decepe-<247v4>rat hominem primum9. Unde „pruden
cia eius" ait iob, „percussit superbum"10. Et iterum: „Numquidc poteris 
capere leviathan hamo?"11 Et magister in sentencijs: Venit redemptor 

20 et victus est deceptor. Tetendit illi muscipulam carnem suam, posuit 
quasi escam sanguinem suum12 &cetera. 

Vicesimoprimo vadam et videbo quonam loco passus fuerit. Clarum 
est quod aggravât locus passionem domini mei. Nam qui elegerat nazareth 
concepcioni, bethleem nativitati, capharnaum conversacioni et operacioni 

a G xi°. 
b liberavit lees liberare voluWi t 
с G Numquit. 

1 Vanaf p. 280 reg.27 peccaverat: ook bij JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. 
GRAESSE (1890 3), 230). 

2 Vgl. GREGORius Нотіііа in Evangelium XXXII, 1 (PL 76:1232-1233); noemt niet 
abiectionem - penalitatem - obedienciam. 

3 Phil. 2:18. 
4 Vanaf reg. 2 Et quia: vgl. JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (1890 3), 

229). 
s Vgl. ibidem, p. 230; Brugman geeft daarvan een samenvatting. 
6 Joh. 12:32. 
7 H U G O D E SANCTO VICTORE SolUoquium super arrham animae. H o m o loquitur (PL 

176:962); vermoedelijk citeert Brugman naar BONAVENTURA Sententiarum liber III, 
dist. XX, art. unicus, qu. V (Opera cd. Quaracchi, III (1887), 428). 

8 Vgl. p. 256 reg. 7 - p. 257 reg. 4. 
« Vgl. II Kor. 11:3. 

1 0 Job 26:12. 
1 1 Job 40:25 (vulg. : 20). 
1 2 PETRUS LOMBARDUS Sententiarum lib. Ill, dist. XIX, cap. 1 en Glossa ad Hebraeos, 

n.a.v. 2:14 (PL 191:1430-1433), citeert zelf AUGUSTINUS Sermo 130, cap. 2 (PL38:726); 
o o k bij JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (1890 3), 230) ; ook LUDOLPHUS 

DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 63, 20 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 107). - Het 
hele twintigste punt van overweging is een samenvatting en parafrase van BONAVENTURA 
Sententiarum liber UI, dist. XX, art. unicus, qu. V (Opera ed. Quaracchi, III (1887), 
4 2 7 ^ 2 8 ) . 



282 

miraculorum, ipse elegit iherusalem passionil. Et hoc propter multitudinem 
populi, propter turpitudinem loci et propter altitudinem monticuli. Et 
hoc ideo factum est, ut confusio esset maior et manifestior. Nichilominus 
postea secundum ignominiam suam secuta est gloria eius. Quod illi fece-

s runt ad confusionem, hoc deus convertit in filij sui glorificacionem et 
nostram maiorem salutem, dicente bernardo : In altum christus ascendit, 
ut ab omnibus videretur; valide clamavit, ut ab hominibus audiretur; cla
mori lacrimas addidit, ut homo sibi compateretur2. Eciam maxime atten-
dendum est ad fetorem cadaverum; dicitur enim notanter calvarie locus3 

m &cetera4. <B> 
Vicesimosecundo vadam et videbo quo tempore dominus meus pro me 

passus sit. Vocavit enim adversum me tempus, ut ait ieremias5. Aggravât 
enim tempus: 1 propter festi magnitudinem; 2 propter supplicij longitu-
dinem; 3 propter beneficij ingratitudinem ; 4 propter honoracionis et in-

15 honoracionis dissimilitudinem. Erat enim festi magnitudo : 1 tempus pas
che, 2 tempus gaudij, 3 tempus convencionis, 4 tempus peregrinorum 
quasi ex omnibus nacionibus mundi. Et dum tales ridèrent et gauderent, 
tempus illud christo erat tempus flendi, patiendi et moriendi6. Item prop
ter supplicij longitudinem, quia in cruce7. Item propter beneficij ingratitu-

20 dinem ; nam ilio tempore patitur, quo iudeos ab egipto liberaverat. Ilio 
die animam expiravit christus, quo ade animam inspiraverat'; ilio die latus 
eius lancea transfigitur, quo evam de costa ade formaverat'. Item propter 
honoracionis et inhonoracionis dissimilitudinem; nam eodem loco, quo 
in die palmarum honoratus fuerat, modicum post tempore inhonoratus 

25 est10. Primo quia idem populus ipse* qui exierat ei obviam in processione, 
introducendo eum in iherusalem, eiecit eum <248 A> extra urbem non 
equitantem asinum, sed crucem ferentem gravissimam. Item qui honora-
verant eum laudibus, et acclamaverant eum: 1 benedictum dicentes „bene-
dictus qui venit in nomine domini"11; 2 regem dicentes „rex israhel"12; 

a G spe lees Jpë = ipseì 

1 Brugman gebruikt dit ook in sermoenen (ed. VAN D U K (1948), 120), (ed. GROOTENS 
(1948), 48) ; reeds bij LEO MAGNUS Sermo in Epiphania (PL 54:236); ook HIERONYMUS 
Epistola 108 ad Eustochium (PL 22:882-890). 

1 Vgl. p. 190 reg. 7 - 9 ; de woordkeus verschilt van JACOBUS A VORAGINE Legenda 
Aurea (ed. GRAESSE (18903), 224); vgl. GROOTENS (1948), 48 noot 254. 

3 Mt. 27:33. 
4 Vanaf reg. 8 Eciam: vgl. Legenda Aurea (ed. p . 226). 
s Thren. 1:15. 
6 Vgl. Eccle. 3:4. 
7 Vgl. p. 280 reg. 11-12. 
8 Vgl. JACOBUS A VORAGINE Legenda Aurea (ed. GRAESSE (18903), 229 {mense Martio); 

ook LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 62, 26 (ed. RIGOLLOT (1878) 
IV, 83), die zegt te steunen op HIERONYMUS. 

• Vanaf reg. 20 Ulo tempore: deze reeks herinnert aan de Improperio van Goede Vrij
dag; o o k aan AUGUSTINUS, vgl. p. 255 reg. 1 -3; een letterlijke bron hebben wij niet ge
vonden. 

1 0 Vgl. (zwak) Devote Oefeninge, Eynde § 108 (ed. MOLL (1854) Π, 367-368). 
1 1 Mt. 21:9 en par. 
u Joh. 12:13. 
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3 iustum dicentes „<benedictum regnum>a patris nostri david"1; 4 sal-
vatorem dicentes „osanna"2 idest salvifica; isti idem pro laudabili verbo 
„benedictus qui venit" dixerunt postea: „tolle, tolle, crucifige eum"3. Qui 
dixerunt „rex israhel", postea dicunt : „non habemus regem nisi cesarem"4. 

s Qui dixerunt „benedictum regnum patris nostri david" scilicet iusti, postea 
dixerunt : „Si non esset hic malefactor, non eum tradidissemus tibi"5. Et qui 
dixerunt „osanna" idest salvifica, postea validissime clamaverunt: „San
guis eius super nos, et super filios nostros"6. Item idem populus qui hono-
raverat eum in operibus virtutis, scindentes ramos palmarum et olivarum, 

io flores et folia, et prostraverat ea in via7, postea dedit pro ramis crucem, 
pro floribus coronam spineam, pro palmis virgas, pro folijs clavos. Item 
qui honoraverant eum rebus suis, prosternentes vestimenta sua in via8, 
postea exuerunt eum vestibus suis, mis -<5>sa super ea sorte', dimissa 
ei sola tunica10, carne scilicet sanguine suo proprio rubricata, flagellis la

is cerata, in cruce extenta insuper et exsiccata. 
Vicésimo tercio vadam et videbo quomodo in hijs penis pro me susceptis 

se habuerit. Dicunt enim quidam, quod quinqué milia vulnerum et quadrin-
genta et Septuaginta quinqué in corpore suo susceperit11. Unde darum est 
ex dictis doctorum, quod qui tot vulnera susceperit, in omnibus modis et 

20 exemplar virtutum omnium michi prebuit, cum omnis christi actio nostra 
sit instructie12. Et ut dicit augustinus, indubitabile est de ipso domino nos
tro ihesu christo, qui evangelium condidit, quin in seipso perfectissime 
illud affectu et effectu impleverit13. Unde patet quod in omnibus hijs tor-
mentis, illusionibus et blasphemijs humillimeb se habuit, patientissime, 

25 mansuetissime et obedientissime; ut dicit bonaventura quod: 1 obedientis-

» < benedictum regnum > ingevoegd naar wat volgt op reg. 5. 
Ь G humilime. 

1 Mk. 11:10 en par. 
I Ibidem. 
3 Joh. 19:15. 
4 Ibidem. 
5 Joh. 18:30. 
6 Mt. 27:25 ; vanaf p. 282 reg. 27 Item deze tegenstellingen ontleend aan HUBERTINUS 

DE CASALI Arbor, lib. IV, cap. 1 (ed. Venetië (1485), fol. 1390, resp- aan LUDOLPHUS 
DE SAXONiA Vita Jesu Christi, pars II, cap.27,8 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 180), die zegt te 
steunen op BERNARDOS. 

7 Vgl. Mt. 21:8 en par. 
• Ibidem. 
» Vgl. Mt. 27:35. 

, 0 Vgl. Joh. 19:23-24. 
II O.a. JORDANUS A QUEDLINBURG ArticuH LXVpassioni! Domini, prologus en art. 31 

(verwijst naar Revelationes, o.a. van MECHTILDIS Liber Specialis Gratiae, I cap. 18 (vert. 
M. COSTANZA (1958), 97) en VII cap. 8 (vert. 487) geven 5049 ; IV cap. 56 (vert. 381) geeft 
5046, enz.); ook THOMAS A KEMPIS noemt in zijn lijdensgebed dit getal (Opera ed. POHL, 
III (1904), 344); LUDOLPHUS DESAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 58,4 (ed. RIGOLLOT 
(1878) IV, 3-4) geeft echter 5490 met uitdrukkelijke verbetering van de overgeleverde 
5475; vgl. MEERTENS II (1931), 14 en 24. 

12 Volgens ZERBOLT VAN ZUTPHEN Super modo vivendi devotorum hominum simul com-
morantium (ed. HYMA (1926), 32) een woord van AUGUSTINUS, dat wij niet hebben kunnen 
vinden. 

13 Dit woord van AUGUSTINUS konden wij niet vinden. 
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sime se habuit respectu patris; 2 severissime respecta suiipsius; 3 libéralis
sime respectu nostri pro quibus passus est1. Unde si tota actio christi nostra 
est instructio2, maxime tarnen eius passio et approbat et confirmât 
<249A> verba sua preterita, 

s Vicésimo 4to vadam et videbo et audiam verba eius, tanquam folia medi-
cinalia ligni vite3, que protulit in cruce. Fuit enim verbum primum verbuma 

miseracionis, cum orat pro inimicis dicendo: „pater ignosce"4. Et hec 
„vox domini in virtute"5. Verbum 2m fuit mire largicionis, cum dicit 
latroni: „amen dico tibi"6. Et hec „vox domini in magnificencia"7. 

io Verbum 3m est verbum affective compassionis, cum dicit: „muiier, ecce 
filius tuus"8. Et hec „vox domini confringentis cedros"9. Verbum 
quartum est compassive derelictionis, quia dicit: „hely hely, deus deus 
meus"10 &cetera. Et hec vox est „vox concutientis desertum"11. Ver
bum quintum est desideriose dilectionis, cum dicit: „sicio"12. Et hec 

is vox est mirabiliter attractiva, quia „vox domini super aquas", qua „deus 
maiestatis intonuit"13, desiderans et sitiens omnium salutem. Verbum sex-
tum est verbum perfecte consummationis, quo dicit : „consummatum est"14. 
Et hec est „vox intercidentis flammam ignis"15. Verbum septimum est 
verbum exemplative commendacionis, ubi dicit: „pater, in manus tuas 

20 commendo spiritum meum"16. Et hec est „vox preparantis cervos"17, 
quia, <B> sicut cervus petit fontem aque18, ita anima nostra exemplo 
christi petit et sitit deum fontemb vivum1', quasi que pericula transient 
mundi20. 

Vicésimo quinto vadam et videbo flores arboris ligni vite21. Clarum est 

a Hier in G waarschijnlijk een adjectief (magne"!) uitgevallen, 
b foniem lees eigenlijk fortem ( = Ps. 42/1:3). 

1 BONAVENTURA De Triplici Via, cap. 3, § 3, nr. 3 (Opera ed. Quaracchi, Ш (1898), 13). 
2 Zie p. 283 noot 12. 
3 Vgl. Ezech. 47:12 en Арок. 22:2; zie ook p. 204 reg.27-p.205 reg. 12. 
4 Lk. 23:34. 
5 Ps. 29/8:4. 
6 Lk. 23:43. 
7 Ps. 29/8:4. 
» Joh. 19:26. 
» Ps. 29/8:5. 

1 0 Mt. 27:46. 
1 1 Ps. 29/8:8. 
1 2 Joh. 19:28. 
" Ps. 29/8:3. 
1 4 Joh. 19:30. 
1 5 Ps. 29/8:7. 
1 6 Lk. 23:46. 
" Ps. 29/8:9. 
1 8 Vgl. Ps. 42/1:2. 
1 9 Vgl. ibid. : 3 . 
1 0 De poging om de zeven Kruiswoorden (in de klassieke volgorde) te correleren met 

Ps. 29/8:3-5 en 7-9 (met gewijzigde volgorde) doet gewrongen aan ; een bron konden wij 
niet vinden. 

2 1 Punt 25 vertoont enige verwantschap met BONAVENTURA Lignum Vitae (Opera ed. 
Quaracchi, Vili (1898), 68-87). 

http://reg.27-p.205
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christum fudisse pluries sanguinem suum, sicut in : / circumcisione, contra 
peccatum originale; 2 in oracione, contra peccatum veniale et sensuali-
tatem ; 3 in flagellacione, contra peccatum omissionis, quia servus sciens 
voluntatem domini sui et non faciens, plagis vapulabit1; 4 In spinea coro-

5 nacione, propter* commissionem superbie et erroris; 5 in manuum per-
foracione, contra omissionem operis, dextre prosperitatis et sinistra ad-
versitatis ; 6 In pedum confixione, contra peccatum commissionis in affectu ; 
7in lateris translanceacione, contra commissionem peccati actualis in cogi-
tatu2. Nam sicut christo mortuo facta est plaga, ita quantumcumque mor

ie tuis mundo subrepunt tales cogitatus culpabiles. О felicissimi et verissimi 
flores, gutte videlicet preciosissimi sanguinis christi, licet sparsi ad colump-
nam, ad crucem et alibi. Vere vestrum est: / lavare párvulos a macula 
culpe; <250 A> 2 vivificare15 a morte; 3 clamare quantum ad adultos im
penitentes ; 4 iustificare et reconciliare0 penitentes ; 5 defendere et animare 

is proficientes; 6 delectare et saciare perfectos quoadd desiderium eorum; 7 
confirmare et testifican quantum ad morientes; 8 redimere et educere iam 
mortuos ; 9 inducere et glorificare beatos. Primo lavai párvulos a macula 
culpe. In apocalipsi: „Lavit nos a peccatis nostris in sanguine suo"3. 
2° vivificai párvulos. Levitici: „Anima" idest vita „omnis carnis in san-

20 guine est"4 scilicet christi. Et ideo fluxerunt sanguis et aqua de latere christis. 
З" clamât contra adultos impenitentes ex desperacione, tanquam contra 
illos qui évacuant misericordiam dei. Sanguis enim christi clamât miseri-
cordiam, et melius loquitur quam sanguis abel qui clamât iusticiam6. 4'° 
clamât contra impenitentes ex presumpcione peccantes. Clamât enim iusti-

25 ciam apocalipsis: „Videbit eum oculus et qui eum pupugerunt"7. Et hec 
erit maxima pena dampnatis : contemptus scilicet huius sanguinis. Quinto 
iustificat a culpa penitentes in-<5>cipientes, dicente apostolo6: „Com
mendai autem deus caritatem suam in nobis, quoniam cum adhuc pecca-
tores essemus, christus pro nobis mortuus est"8. Sexto penitentes tales 

M réconciliâtf, ut dicit apostolus ad colosenses : „Complacuit omnem plenitu-
dinem habitare in eo, et per ipsum reconciliari8 omnia in ipsumh, pacificans 
per sanguinem crucis eius, sive que in terris, sive que in celis sunt" 9. Séptimo 

a propter lees contra! 
ь Ontbreekt hier in G párvulos! 
с G oorspronkelijk reconsiliare. 
d G quo ad. 
e G iohanne. 
f G oorspronkelijk reconsiliat. 
в G oorspronkelijk reconsiliari. 
ь G ipso. 

1 Vgl. Lk. 12:47. 
2 Vergelijking van de bloeddruppels van Jesus met bloemen, liefst rozen, o.a. bij ps.-

BERNARDUS ( = BONAVENTURA) Vitis Mystica (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 187). 
3 Арок. 1:5. 
* Levit. 17:14. 
» Vgl. Joh. 19:34. 
« Vgl. Gen. 4:10. 
7 Арок. 1:7. 
β Rom. 5:8. 
» Kol. 1:19-20. 
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défendit proficientes. Et hoc a triplici malo, scilicet: 1 pene; 2 culpe; 3 
temptacionis ; quod satis significatur in agno immolato, cuius sanguis pone-
batur super utrumque postem et in superliminari; ut transiens extermina
tor videns sanguinem illum non noceret eis1. Superliminare intelligitur 

j superior pars racionis. Postes sunt affectus et intellectus. Sanguis agni idest 
christi2. Octavo proficientes animât. In machabeorum dicitur quod 
„ostenderunt elephantis sanguinem uve et mori"3. Per elephantes intelli-
guntur anime sánete; sanguis uve sanguis est christi in cruce expressi; san
guis mori est sanguis martirum: per hos enim animantur anime sánete. 

io <251 A> Nono delectat perfectos; delectat enim affectum. Unde iob: 
„Pulii aquile lambent sanguinem"4, idest anime contemplative in christi 
sanguine delectando in christi passione. Isti sunt qui sugunt mei de petra, 
oleumque de saxo durissimo5. Isti bibunt sanguinem uve meracissimum6. 
Decimo desiderium perfectarum animarum saciat. Nam dicit: „Sanguis 

и meus vere est potus" 7. Et psalmista: „Sanguis meus inebrians quam pre-
clarus est"8. Undécimo morientes confirmât in perseverancia scilicet finali. 
Unde dicitur: Testamentum confirmatur in sanguine, et sine sanguine non 
est ratum9. Duodecimo testificatur pro mortuis quantum ad futuram beati-
tudinem. Unde Johannes : „Tres sunt qui testimonium dant in terra: spiritus, 

M aqua et sanguis"10. „Spiritus" idest puritas consciencie, „aqua" compuncti-
onis interne, „sanguis" scilicet dominice passionis. Tredecimo redimit mor-
tuos quoad* solucionem reatus. Apocalipsis ν 0 : „Domine deus dignus es 
accipere librum et solvere signacula eius, quoniam occisus es et redemisti 
nos in sanguine tuo" 1 1 . Quartodecimo educit animas a pena carencie visio-

2Î nis divine. Zacharie ix" : < B > „Tu quoque in sanguine testamenti eduxisti 
vinctos de lacu in quo non erat aqua"12. Quintodecimo inducit glorifican-
dos in celum. Hebreos ix0: Per proprium sanguinem introivit semel in 
saneta"13. Et in apocalipsi dicitur quod „vestitus erat veste aspersa1" san
guine", „et exercitus qui sunt in celo sequebantur eum"14. Sexto decimo 

зо beatos sic inducios glorificat. Canticorum: „Dilectus meus candidus et 

a G quo ad. 
Ь G respersa. 

1 Vgl. Ex. 12:7,13, 22-23 en 27. 
2 Stamt deze verklaring van ORÍGENES? Deze zinspeelt hierop nauwelijks In Exodum 

Homilía IV, nr.7 (PG 12: 323). 
3 I Makk. 6:34; vgl. p. 191 reg. 18-20en p.292 reg. 13-17. 
4 Job 39:30. 
» Deut. 32:13. 
* Ibidem; vgl. I Makk. 6:34. 
7 Joh. 6:56. 
• Ps. 23/2:5. 
» Vgl. Hebr. 9:17-18. 

10 I Joh. 5:8. 
11 Арок. 5:9. 
" Zach. 9:11. 
13 Hebr. 9:11-12. 
" Арок. 19:13-14. 
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rubicundus"1. „Candidus" quoad* divinitatem; „rubicundus" quoad» 
humanitatem passam. Hijs duobus glorificabitur et delectabitur anima 
secundum augustinum, scilicet in contemplacione divinitatis et in admira-
cione assumpte et glorificate humanitatis2. 

3 Vicésimo sexto vadam et videbo fontem aque et sanguinis de latere ma-
nantem salvatoris3. Cerno quocirca maliciam et contumeliam iudeorum. 
Non suffecit vivo intulisse tormenta, quinymo et mortuo ultra vulnera tanta 
vulnus contumeliose addiderunt4. Attendebat igitur virgo gloriosa iudeo
rum maliciam, inflictam filio contumeliam, deo hanc factam fuisse iniuriam 

io cum divinitas a corpore nequáquam fuerit separata. Attendebat in-
<252/i>super irreverenciam factam christi corpori mortuo. Et darum 
est quod omne id quod fit mortuo, ita acceperit quasi ipsi factum fuisset 
vivo. Attendamus queso quare cor apertum habuit. Clarum est: 1 ut dilec-
tionem suam nobis [ostenderet]b exprimeret5; 2 ut sufficienciam satis-

15 factionis ostenderet; 3 ut nos ad aperiendum sibi cor nostrum alliceret6; 
4 ut homini refugium prepararet7. Primum patet, quia maiorem caritatem 
nemo habuit quam8 ¿cetera; ideo cor suum aperiri voluit in cruce. Quasi 
diceret : Ex corde te hominem diligo, et hoc in apercione cordis mei tibi 
estendo, dicente ieremia : „In cantate perpetua dilexi te, ideo attraxi te, 

20 miserans tui"9. О anima mea, memor esto accept! beneficij, ut diligas eum 
ex corde toto l 0 , qui te in tantum dilexit, quod propter te mori voluit. 2m 

patet, nam copiosa apud eum redempcio11. Apertum igitur vulnus habet. 
Quasi dicat : Satisfeci sufficienter pro te, tarn pro manifestis culpis tuis quam 
pro occultis. Nam exterius de corpore sanguinem fudi et interi us de corde. 

25 3m, ut scilicet nos ad aperiendum sibi cor nostrum alliceret. Undein canticis : 
„Vox dilecti mei < Ä > pulsantis. Aperi michi sóror mea, amica mea, imma
culata meac"12. Quasi diceret: Aperi michi cor tuum devocione, quia aperui 
tibi cor meum in passione. 4tutn, scilicet ut homini refugium prepararci, 
patet in canticis: „Veni, columba mea, in foraminibus petre, in caverna 

a G quo ad (2x). 
b [ostenderet] in G per abuis niet doorgehaald. 
с G mea in margine bijgeschreven. 

1 Cant. 5:10; ook in deze zin bij HUBERTINUS DE CASALI Arbor, ІіЬ.Г , cap.37 (ed. 
Venetië (1485), 1900. 

г Deze tekst van AUGUSTINUS hebben wij niet gevonden. 
3 Vgl. Joh. 19:34. 
4 Vgl. Devote Oefeninge, Eynde§ 132 (ed. MOLL (1854) II, 380-381); Brugman schrijft 

hier wederom (zie p.263 reg.2-3) de transfixie ten onrechte toe aan de Joden; terwyl 
het Johannes-evangelie toch duidelijk laat uitkomen, dat het een bevel van Pilatus aan 
zijn soldaten was. 

5 Vgl. ibid., § 134 en 138 (ed. MOLL (1854) II, 381, 383-384). 
' Vgl. ibid., § 137 (ed. MOLL(1854) II, 383); ook Brugman's Ontboezemingen over het 

H.Lijden (ms. Tübingen, fol.27v)· 
7 Vgl. Ontboezemingen enz. (fol.27r). 
» Joh. 15:13. 
» Jerem. 31:3. 

10 Vgl. Deut. 6:5. 
11 Ps. 130/29:7. 
12 Cant. 5:2. 
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macerie"1. „Foramina petre" sunt vulnera manuum et pedum. „Caverna 
macerie" est vulnus lateris pro salvacione et refugio columbe2. 

Vicésimo séptimo vadam et videbo plagas manuum. Nam scriptum est 
per ysaiam: „Expandi manus ad populum incredulum, qui graditur via 

5 non bona"3. Clarum est quod christus extendit manus in cruce: 1 ad dan-
dum; 2 ad pugnandum; 3 ad vocandum; 4 ad percutiendum. Ad dandum 
scilicet latroni paradisum4, ad dandum scilicet crucifixoribus oracionis 
suffragium dicens: „pater, ignosce illis"5. Pete cum latrone et dabit tibi 
regnum; pulsa cum crucifixoribus et dabit < t ib i> veniam. Quere domi-

io num et asta discipulo iuxta crucem et dabit tibi matrem suam6. 2° extendit 
manus ad pugnandum, sicut dicitur de iosue, quod <253 A> non con-
traxit manum quam in sublime porrexerat tenens clipeum, donec inter-
ficerentur habitatores urbis hay, idest demones7. Cum isto clipeo debes te 
protegeré, si vis dyabolum vincere. 3° extendit manus ad vocandum. Pro-

is verbiorum primo: „Vocavi et rennuistis, extendi manus"8 &cetera. 
Heu quoda hodie agitur per filios ade. Revocat pater ad se filium, dominus 
servum, magister discipulum, medicus egrotum, sponsus sponsam, christusb 

peccatricem animam ; sicut auceps solet revocare nisum suum avolantem, 
cui manum extendit et clamât ; et si non redierit, accipit aliquid sanguinolen-

20 tum et ostendit niso, ut visa carne rubra redeat. Sic &cetera. 4to extendit 
manus ad percutiendum. Scriptum est: „Extendit manum suam in retri
buendo"9. Qui enim vult alium ferire, manus elevat, ut gravius percutiat. 
Ideo christus manus extendit in cruce, quia vult omnes peccatores eterna 
plaga percutere, qui nolunt vitam per penitenciam in melius commutare; 

25 ideo et virgo maria stat sub cruce ad aquilonem, ut ferientis manum teneat, 
et omne malum quod ab aquilone pandetur10 a nobisc avertat11. 

Vicésimo octavo vadam et < 5 > videbo domini mei pedes crucifixos; 

a G quid. _ 
b G geheel in griekse letters xpc. 
с G a nobis in margine met verwijzingsteken. 

1 Cant. 2:4. 
1 Vgl. Devote Oefeninge, Eynde § 134 (ed. MOLL (1854) II, 381); ook BRANDSMA Con-

siderationes (1939), 71 w , over de Ontboezemingen over het H.Lijden en hun verhouding 
tot THOMAS A KEMPis (speciaal ms. Tübingen, fol. 27r). 

3 Is. 65:2. 
4 Vgl. Lk. 23:43. 
5 Vgl. ibid.: 34. 
6 Vgl. Joh. 19:26-27. 
7 Vgl. Jos. 8:26. 
8 Prov. 1:24. 
» Ps. 55/4:21. 

10 Jerem. 1:14. 
11 Vanaf reg. 25 ideo et virgo: deze merkwaardige exegese wijkt af van de op voorchris

telijke noties gebaseerde opvatting van noord = duisternis = afwachting = vrouwelijk 
(mondelinge mededeling van dr.P.Glazema te Amersfoort); LUDOLPHUS DE SAXONIA 
Vita Jesu Christi, pars II, cap.63, 25 (ed. RIGOLLOT (1878) IV, 111) wijst deze plaats van 
Maria aan de noordzijde „zoals in verhaaltjes en op afbeeldingen", verontwaardigd af. 
Vgl. PS.-BERNARDUS ( = BONAVENTURA) Vitis Mystica, Cap. IX, 2 (Opera ed. Quaracchi, 

Ш (1898), 175 noot 3; vgl. PL 184:658). 
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quia scriptum est: „foderunt manus meas et pedes meos"1. Habuit enim 
pedes crucifixos propter quatuor: 1 ut nobiscum maneret; 2 ut pedes nos-
tros idest affectus sibi configeret; 3 ut perseveranciam in bono doceret; 
4 ut viam nobis ad ceium significaret. Primum patet mathei ultimo, per 

s hoc quod dicit: „ego vobiscum sum usque ad consummacionem seculi"2. 
Ideo vocatum est nomen eius „emanuel" idest nobiscum deus3. 2° propter 
affectus mentis crucifigendos dicit dominus: „vide pedes meos"4 scilicet 
nudius tercius corporaliter cruci confixes, ut mei exemplo interiores pedes 
tui scilicet affectus cruci configantur, et numquam crux a tuo affectu sepa

lo retur, ut dicere possis: „christo confixus sum cruci"5. 3m, scilicet ut perse
veranciam in bono doceret, patet, quia cum iudei clamarent: „si filius 
dei es, descende de cruce"6, non descendit; sed usque in finem in cruce per-
mansit, significans quod „qui perseveraverit usque in finem, hie salvus 
erit"7. Psalmista: „Perfice gressus meos in semitis tuis, ut non moveantur 

is vestigia mea"β. 4m, scilicet ut viam nobis ad celum monstraret, patet, nam 
si aliquis vulneratus et <254 A> cruentans pedibus précédât, ex sanguine 
fluente via Signatur, adeo quod sequens errare non potest, si tantum* velit 
respicere vestigia precedentis. Sic Christus, licet sanguinem suum in multis 
locis effuderit, tarnen pedes suos permisit transfigi et venas omnes evacuari, 

20 ut perfecte significaret nobis viam qua incederemus, et ne erraremus, et 
dicere possis: „Vestigia eius secutus est pes meus"9. 

Vicesimonono vadam et videbo caput domini mei, quod audio spinis 
coronatum10 et pro me moriendo inclinatum. Scriptum est enim quod 
inclinato capite tradidit spiritum11. Ubi noto ipsum caput inclinasse: 1 

25 tanquam osculari volentem hominem, eum ad graciam recipiendo12; 2 
secundo tanquam salutantem, ei bonum volendo; 3° tanquam audire 
volentem, preces eius exaudiendo; 4'° tanquam gracias agentem, pro pas
sione deum patrem benedicendo. Primum patet, quia scriptum est: „cum 
inimici essemus, reconciliatib sumus deo per mortem filij eius"13. Ideo 

so christus habuit caput inclinatum. Ac si de cruce clamaret: Quicumque per 
peccatum factus es deo patri et michi inimicus, age penitenciam, curre ad 

» G tarnen. 
Ь G oorspronkelijk reconsiliati. 

1 Ps. 22/1:17. 
2 Mt. 28:20. 
1 Mt. 1:23, naar Is. 7:14. 
4 Lk. 24:39. 
5 Gal. 2:19. 
6 Mt. 27:40. 
7 Mt. 10:22. 
« Ps. 17/6:5. 
» Job 23:11. 

•0 Joh. 19:2. 
1 1 Ibid.: 30. 
1 2 Vgl. voor deze gedachte van BERNARDUS p. 280 noot 5. 
" Rom. 5:10. 
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crucem et invenies graciam1. Caput tibi inclino, quia osculum reconcili-
acionisa <B> tibioffero2. „Accede ergo et da michi osculum, fili mi"3 

licet olim prodige. 2m patet. Consueverunt enim homines salutantes qua-
drupliciter optare alteri bonum dicendo : 1 bona dies ; 2 bona nox ; 3 bonum 

s mane; 4 bonum vespere. Optavit Christus latroni bonum diem eternitatis 
dicens: „Amen dico tibi, hodie"4 &cetera. Optavit et predixit apostolis 
bonam noctem dicens: „Beati eritis, cum maledixerint vobis homines"5. 
Operarijs bonum mane operacionis in vineab dicens: „Mane surgamus ad 
vineas"6. Bonum vespere morituris, cum dicit apostolis: „Pax vobis"7. 

io 3m patet. Solent enim principes petentibus se caput inclinare. Inclinât rex 
noster aurem suam; unde debes fiducialiter invocare, dicendo cum psal-
mista: „Inclinavit aurem suam michi"; ergo „in diebus meis" fiducialiter 
„invocabo"8. 4m patet, scilicet quod gracias agat, deum patrem pro passi
one benedicendo. Psalmista: „In populo gravi laudabo te"9. Populus 

is autem gravis christo fuit populus iudeorum, cui per mycheam dicit: 
„Popule meus, quid feci tibi?"10 In hoc populo christus <255 A> dei 
filius laudavit patrem, ceteris membris impotentibus et cruci affixis, caput 
suum reverenter inclinando. Et unde bone ihesu gracias egisti? Certe 1 quia 
pacienciam habuisti; 2 quia genus humanum redemisti; 3 quia dyabolum 

20 serpentem antiquum11 devicisti. 
Tricésimo vadam et videbo qua de causa vel cuius culpa hec talia et tanta 

pro me passus sit dominus meus. Certum est quod non pro sua culpa, sed 
pro nostra. Nam pro originali priorum parentum ac posteriorum peccato0 

atque pro ceteris posteritatis eorum peccatis. О quam grave est tolerare 
25 peccatum alterius, solvere que non rapuit, ibi mori ubi homo peccatum 

non commisit. Hinc ysaias ait : „Vere languores nostros ipse tulit et dolores 
nostros ipse portavit"; „ipse vulneratus est propter iniquitates nostras, 
attritus est propter scelera nostra". „Omnes nos quasi oves erravimus. 
Unusquisque in viam suam declinavit et dominus posuit in eo iniquitatemd 

so omnium nostrum"1 2. Itaque non pro sua propria culpa mortuus est, sed pro 
nostra ; et ut ita potius dixerim, mortuus est potius propter sua beneficia, 
propter iudeorum calumpniam, propter suam sanctitatem et innocenciam. 

a G oorspronkelijk reconsiliacionis. 
b G in vinea in margine met verwijzingsteken. 
<= G foutief peccata. 
d G oorspronkelijk iniquitates. 

1 Door de eeuwen heen een geliefde gedachte, vgl. Joh. Seb. Bach Johannes-Passion, 
Bas-Arianr.48. 

2 Vgl. PS.-AUGUSTiNUS Manuale, cap. 23 (PL 40:961). 
3 Gen. 27:26; vgl. Lk. 15:20. 
4 Lk. 23:43. 
5 Mt. 5:11, vgl. Lk. 6:22. 
6 Cant. 7:12. 
7 Lk. 24:36. 
8 Ps. 116/4:2. 
9 Ps. 35/4:18. 

10 Mich. 6:3. 
11 Vgl. Арок. 12:9. 
12 Is. 53:4-6. 
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Caritas sua ipsum coegit mortem subire, concordia sive <B> pax tradì 
permisit, militas capi, mansuetudo ligari, sanctitas accusari, iusticia damp-
nari, magnanimitas varia obprobria inferri, paupertatis amor denudari, ve-
ritas in cruce suspendí, constancia in eadem firmari, misericordia animam 

s a corpore separari '. Unde nisi sponte voluisset pro nostra culpa mori, pro-
priam mortem non exegisset, quia non infuit2. 

Tricesimoprimo vadam et videbo propter quid vel propter quem fructum 
passus sit dominus meus. Et darum est quod ideo, ut passio sua esset: 1 
precium redempcionis; 2 signum dilectionis; 3 exemplum imitacionis3. 

io Primum patet, quia dicit petrus quod „non corruptibilibus, auro vel argen
to"4 . Sed utique grave est, quod tantum precium in tam multis perditum 
sit. Bemardus: Flevit christus in cruce, quia, cum sua passio sufficeret ad 
redempcionem omnium, profuit redempcioni paucorum5. De 2°, scilicet 
signo dilectionis patet, christo dicente: „Maiorem hac dilectionem nemo 

is habet"6 &cetera. Et bernardus dicit quod suffecisset ad redempcionem 
generis humani minutissima gutta sanguinis christi ; sed data est copia, ut 
ex inundacione beneficij <256 A> virtus innotesceret diligentis7. Unde 
grave est, quod qui tantum nos dilexit, tantum odio habeatur, dicente 
psalmista: „Posuerunt adversum me mala pro bonis, et odium pro dilecti-

20 one mea"8. De 3o scilicet exemplo imitacionis dicit sanctus petrus : „Chris
tus passus est pro nobis, vobis"9 &cetera. Unde quidam super hec addit, 
quod ideo passus est : ut ab eterna dampnacione nos liberet ; ut ad sempiter-
nam gloriam perducat; ut in vita presenti nos eripiat a Servitute peccati, a 
iugo et dominacione dyaboli, a vilitate et turpitudine omnium viciorum; 

23 ut efficiat nos servos et amicos et filios dei ; ut ditet atque perornet nos donis 
seu gracia spiritus sancii ас cunctis virtutibus ас meritis copiosis10. Item 
alius quidam ait, quod per fructum passionis : / fit delinquenti conversio ; 
2 fit incipienti consolacio; 3 fit proficient! confortacio; 4 fit perficienti" 
assecuracio n. Primo quod fiat delinquenti conversio patet, quia fugat hos-

a G boven -fie- met latere hand bijgeschreven -ven-. 

1 Is deze reeks afkomstig van ALEXANDER HALENSIS of LUDOLPHUS DE SAXONIA en via 

hem van AUGUSTINUS of BERNARDUS? 
2 Vanaf p. 284 reg. 25 steunt Brugman bij de bespreking der afzonderlijke wonden 

meermalen op BERNARDUS, althans naar de geest. 
3 Vgl. LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, pars II, cap. 18, 3 (ed. RIGOLLOT 

(1878) III, 125) ; maar signum dilectionis luidt daar judicium divinae dignationis etpietatis: 
er is dus waarschijnlijk sprake van een oudere bron. 

4 I Petr. 1:18. 
s BERNARDUS Lamentatio in Passionem Christi, nr. 4 (PL 184:772); vgl. p. 273 reg. 17. 
6 Joh. 15:13. 
7 Ook aan BERNARDUS toegeschreven door ALEXANDER HALENSIS Summa Theologica, 

lib. III (ed. Quaracchi, IV (1948), 209), volgens de uitgevers een locus non inventus. Vgl. 
p. 258 reg. 13-14 en noot 3. 

β Ps. 109/8:5. 
» I Petr. 2:21. 

1 0 Vanaf reg. 21 Unde quidam: de identiteit van deze quidam hebben wij niet kunnen 
vaststellen. 

1 1 Herinnert aan DAVID AB AUGUSTA, maar daar hebben wij deze opsomming niet ge
vonden. 
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tem et curat pestem. Primum patet in figura cythare david, que spiritum 
malum expellebat1. Unde rabanus: Non habuit hoc a sua natura, sed quia 
signum < Z?> dominice passionis fuit. Sicut enim corde tenduntur in cy-
thara ligno, sic саго christi arefacta extensa est in cruce2. 2m patet in as-

5 pectu serpentis3 &cetera. 2° quod fiat incipienti consolacio patet, quia pas
sio christi: 1 amara dulcificat, quod patet in aquis maratha dulcoratis4; 
2 gravia alleviai, quod patet ex verbis domini dicentis: „venite ad me om-
nes, qui laboratis"5 &cetera; a. Si molesta est strati duricies, attende quia 
„filius hominis non habet ubi caput [suum] rechnet" *. Vertere te potes de 

io latere in latus, filius autem hominis cruci affixus se movere non potest; b. 
Si molesta est vestís aspera, recogita flagella ; e. si panem aut potum ex-
horres quibus nutriris, vide quia „dederunt in escam eius fei"7 &cetera; 
sic „virga" christi „et baculus" eius „ipsa me consolata sunt"8. 3° quod 
fiat proficientib confortado0 patet, quia passio christi : 1 animât cor pro

ís ficientis ad pugnandum; 2 confortât manus eius ad operandum. Primum 
patet in elephantibus, qui acuuntur ad prelium in ostensione sanguinis uve 
et mori9 &cetera. Et dicit apostolus : „Curramus ad propositum nobis cer
tamen, aspicientes in auc-<257/4>torem fidei et consummatorem ihe-
sum, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem, confusione contempta"10. 

20 Et quia non sufficit resistere malo, sed eciam oportet operari bonum11, ideo 
dicitur 2°: confortât manus ad operandum. Unde apostolus: „Recogitate 
eum, qui talem sustinuit a peccatoribus adversumd semetipsum contra-
dictionem, ut nee fatigemini, animis vestris deficientes"12. Unde bernardus : 
Caput nostrum per angustias et passiones celum introisse videmus; et nos 

25 alia itinera querimus illue? Monstruosa res est caput transiré per unum 
foramen, et membra illius per aliud foramen. Pudeat sub spinato capite 
membra fieri delicata13. Unde alibi deplorai bernardus dicens: Heufratres, 
libertas captivorum traditur, gloria angelorum illuditur, dominus omnium 

a G -A met latere hand boven regel bijgeschreven, 
b fiat prof.: in G verbeterd uit proficienti fiat. 
с G oorspronkelijk assecuracio. 
d G adversas. 
e G non. 

1 Vgl. I Sam. 16:23. 
2 HRABANUS MAURUS Commentario in Libros IV Regum, lib.I, cap. 16 (PL 109:50); 

vgl. PS.-BERNARDUS ( = BONAVENTURA) Vitis Mystica, cap. VII.l (Opera ed. Quaracchi, 
VIII (1898), 172; vgl. PL 184:655). 

3 Vgl. Num. 21:8. 
« Vgl. Ex. 15:25. 
5 Mt. 11:28. 
6 Mt. 8:20 en par. ; vgl. Devote Oefeninge, Proloog (ed. MOLL (1854) II, 288-293). 
7 Ps. 69/8:22. 
» Ps. 23/2:4. 
» Vgl. I Makk. 6:34; vgl. p.286 noot 3. 
"> Hebr. 12:1-2. 
» Vgl. Eph. 4:28 en I Petr. 3:11. 
1 1 Hebr. 12:3. 
1 3 BERNARDUS Sermo V in Festo Omnium Sanctorum, nr.9 (PL 183:480); vgl. ook zijn 

Sermo lin capite leiunii,cap. 1 (PL 183:167-168);ookPS.-BERNARDUS(= BONAVENTURA) 
Vitis Mystica, cap. IV, 5 (Opera ed. Quaracchi, VIII (1898), 168; vgl. PL 184:647). 
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flagellatur, speculum sine macula et candor lucis eterne conspuitur, vita in 
cruce moritur. Eamus et moriamur cum ilio '. 4to quod fiat per passionem 
pervenienti aut perficienti assecuracio patet, quia : 1 munit iustum ; 2° terrei 
hostem. Munit enim iustum, ut tutus ab exterminatore iuste vivat et pecca-

s torum excessibus ferventi zelo condoleat, dum recordatur dominice <B> 
passionis et magnitudinis peccatorum. Quod figuratur ezechielis ix : „Signa 
thau supra frontes virorum, gementium et dolentium super cunctis abho-
minacionibus, que fiunt in civitate"2. Et post pauca: „Omnem autem ha-
bentem signum thau ne occidatis"3. Applica ¿cetera. Item terrei hostem. 

io Nam dicit scriptura : „Pavebit assur virga percussus"4. „Assur" dyabolus 
est tollens robustum, quia vires" fortium semper enervare desiderai. „Vir
ga" percutitur, dum crucis memoria sibi obicitur. 

Tricesimosecundo vadam et videbo matrem domini mei patientis, et 
audiam dicentum illud in canticis: „Fasciculus mirre dilectus meus michi 

is inter ubera mea commorabitur" ', sed hoc in passione amarissima. Et rur-
sum: „Botrus cypri dilectus meus michi in vineis engaddi"6 scilicet in die 
resurrectionis. In corde enim virginis pugnabant duo amores et duo dolores : 
1 Duo amores erant, amor videlicet filij et amor generis humani. Sic ergo a 
simili in corde marie pugnabant 2 duo dolores. Unum habuit de morte filij, 

io alium de perdicione generis humani. Et iste superabat dolorem mortis 
filij. Dicere poterai cum apostolo: „Michi <258 A> vivere christus est 
et mori lucrum"7. Quasi dicat: Vita filij mei est vita cordis mei, sed mors 
filij mei lucrum generis humani. Est denique valde notandum circa do
lores gloriose virginis matris, quod ipsi dolores vehementissimi erant: / 

25 Primo respectu sui; 2 secundo respectu filij ; 3 tercio respectu supplicij. 
Primo racioneb sui, et hoc racione multiplia : 1 Primo, quia mater erat. 

Et naturaliter dolet mater de afflictione filij. Item 2°, quia erat tota mater. 
Dolor di visus in multis minor est in singulis8. Virgo maria patrem terrenum 
filij non habuit, sicut nec in celis pater celestis matrem habuit, que esset scili-

30 cet mater unigeniti. 3 Item quia unici filij mater. Unde david de ionatha: 
„Sicut mater unicum diligit filium, ita te diligebam"9. 4 Item quia presens 
erat ut abraham ad videndum10. Grave est audire filium mortuum, gravius 

a G viros, maar vires in margine dun geschreven met verwijzingsteken. 
Ь racione lees respectu! 

1 Niet BERNARDUS (toeschrijving ook door LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu Christi, 
pars II, cap. 21, 3 (ed. RIGOLLOT (1878) III, 138)), maar BONAVENTURA De perfectione 
Vitae ad sórores, cap. 6, 4 (Opera ed. Quaracchi, Ш (1898), 121), niet letterlijk. - De 
laatste vijf woorden: Joh. 11:16 (Brugman geeft de Evangelietekst letterlijker dan LU
DOLPHUS). 

1 Ezech. 9:4. 
3 Ibid.: 6. 
4 Is. 30:31. 
s Cant. 1:13. 
« Ibid.: 14. 
1 Phil. 1:21. 
8 Het spreekwoord over de gedeelde smart blijkt in de 15e eeuw al bekend te zijn. 
9 II Sam. 1:26. 

1 0 Vgl. Joh. 8:56. 
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est audire horribili morte peremptum, sed gravissimum est maternis oculis 
ipsum unicum filium tam horribili morte mori videre. 5 Item quia impotens 
erat ad <B> adiuvandum aut ad relevandum dolores eius. Nam aliqualis 
consolacio est matri, quando filium morientem potest vel osculari vel tan-

5 gere et amplexari vel in aliquo relevare. Sed hec in nullo filium adiuvare 
poterat. Patet: 6 quia audivit ipsum sitire, et potum dare non valuit. O si 
achar sitim filij sui hysmahel ferre non potuit1, quid ergo maria &cetera. 
7 Quia vidit plagatum vulneribus, nee eadem ligare potuit, nee aliquo con-
fovere medicamine. 8 Quia vidit sanguine cruentatum, et tangere non po

lo tuit nee tergere. 9 Quia vidit omnia dementa sibi compati, iudeos vero 
filio non misereri2.10 Quia vidit caput filij sui inclinan, et se illud susten
tare non posse. 11 Quia vidit flentem in cruce, et lacrimas eius abstergeré 
non valuit. 12 Quia vidit morientem et expirantem filium, et amplexari 
nequivit. 13 Quia vidit sanguinem in terra fluentem, et recolligere non po

is tuit. 14 Item ex eo, quod nullum adiutori-<259 A> um habuit, пес a 
notis, nec ab ignotis ; ymmo ab apostolis derelicta est, nam scriptum est : 
„non est qui consolaretur earn ex omnibus caris eius"3 scilicet apostolis, 
sed solum3 latronem habuit condolentem et confitentem fide piena. Quid 
ultra dicam, nisi quod „omnes amici eius spreverunt earn et facti sunt ei 

20 inimici" 4 . 
2° patet dolor excessivus beate et gloriose virginis ex parte filij. Dolet in 

immensum, quando amittit filium unicum, diligentem, reverentem, sa-
pientem, speciosum, delicatum et potentem. Ipsa enim dicere potest de 
seipsa: „Ego mater pulchre dilectionis et agnicionis et sánete spei"5. Nam 

25 ténereb earn filius diligebat, filialiter reverebatur et agnoscebat, facturus 
ei grandia; ipse unicus erat ei6, ipse delicatissimus et tenerrimus, ipse spe-
ciosissimus et graciosissimus, ipse sapientissimus, ipse et potentissimus. 
Unde anselmus de hoc quod unicus erat ei : Domina, inquit, mea misericor-
dissima, quos fontes lacrimarum dicam de pudicissimis oculis tuis, cum 

so attenderes unicum filium tuum coram te ligari; et quos fluctus lacrimarum 
dicam perfu[n]disse vultum tuum pijssimum, cum suspiceres eundem filium 
tuum deum et hominem in cruce sine <B> culpa extendi, et carnem de 
carne tua ab impijs crudeliter desecari; et quibus singultibus extimabo pijs
simum pectus tuum vexatum esse, cum tu audires: „mulier, ecce filius 

35 tuus"7, et discipulus „ecce mater tua"8, cum acciperes discipulum pro ma-
gistro, servum pro domino9, et videres filium tuum tenerrimum a durissi-

a G solum in margine met verwijzingsteken. 
b accent op eerste -é- in G met dezelfde hand aangebracht. 

1 Vgl. Gen. 21:15-19. 
2 Vgl. p. 189 reg. 20 - p. 190 reg. 4 en p. 241 reg. 27 - p. 242 reg. 2. 
3 Thren. 1:2 en 17. 
4 Ibid.: 2. 
5 Eccli. 24:24. 
6 Vgl. Lk. 9:38; vgl. ook reg.28 -p .295 reg. 1. 
7 Joh. 19:26. 
8 Ibid.: 27. 
* Vanaf reg. 28 Domina: ANSELMUS Oratio 20 (PL 158:903-904) ; ook in PS.-AUGUSTINUS 

( = JOHANNES VAN FECAMP) MecUtationes, cap.41 (PL 40:941). 
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mis et crudelissimis crucifigi. Merito mulierem appellat, quia de ea mollem 
carnem, in qua tunc acerbissime torquebatur, assumpsit. „Mulier, inquit, 
ecce filius tuus". Quasi dicat: Cum opera divina facerem et aquam in vi-
num converterem, te matrem quasi alienam videbar repellere dicens: 

5 „Quid michi et tibi < e s t > a mulier, nondum venit hora mea" ', quia poten-
ciam faciendi miracula a te non habeo ; sed nunc in cruce pendens et penas 
sustenens, quia hoc a te habeo, te matrem agnosco. „Ecce" inquit „filius 
tuus." Ac si diceret: Pater meus ceteris penam subtrahens et me morti ex-
ponens me dereliquisse videtur, unde et ad eum clamantem me audis : „Deus 

io meus" &cetera, „ut quid" 2 &cetera. О mater, nunc tu michi assistis, 
mecum fles, michi compateris et te matrem michi ostendis; ideo de suppli-
cio crucis te inspicio et <260 A> matrem agnosco. Item fuit ei delicatissi-
mus et tenerrimus filius, utpote optime complexionatus et de purissimis 
sanguinibus virginis, virtute spiritus sancii et sine matris corrupcione con-

15 ceptus. Ratione cuius ipsa dicere potuit: „Filius meus parvulus est et deli-
catus"3. Et ipse filius dicere potuit illud in proverbijs: „Ego fui filius patris 
mei tenellus, et unicus coram matre mea"4. Unde augustinus: Quid 
fecisti, dulcissime ihesu, quod ita crudeliter iudicaris? Quid commisisti, 
quod sic cruciaris? Quid fecisti, amantissime iuvenis, quod taliter pertrac-

20 taris5? Certe ego causa doloris tui, ego causa pene tue, et tue offensionis 
occasio. О amor mirabiliter ardens, tu illum qui altitudo est fecisti quod 
humiliaretur, tu illum qui virtus est fecisti quod infirmaretur, tu illum qui 
maiestas est fecisti quod exinaniretur6. Item fuit ei filius graciosissimus et 
pre filijs hominum speciosissimus7, sicut de absalon dicitur, quod eratb 

25 pulcher in omni israhel et decorus nimis, a vestigio pedis usque ad verticem 
non erat in eo ulla macula8. Cognosce anima mea, quia iste formosus pre 
filijs hominum et pre milibus angelorum, quam defor-<Ä>mis pre filijs 
hominum factus est &cetera. Item fuit ei filius sapientissimus. De saio-
mone mira dicuntur, et revera: „Ecce plus quam salomón hic"9, cuius 

зо sapiencia „attingit a fine usque ad finem fortiter et disponit omnia sua-
viter"10. Itemfuiteifiliuspotentissimus, qui tamenavilissimisetmiserrimis 
crucifixus est. Ipse, ut dicit ysaias, „parvulus natus est" &cetera, „et voca-
bitur nomen eius: admirabilis, consiliarius, deus, fortis, pater futuri seculi, 
princeps pacis" " , „Parvulus" fuit filius dei in concepcione, ubi verbum ab-

a <esl> in G per abuis doorgehaald. 
b G met andere hand in margine ij regum xxiiij° (lees xiiij°), waarbij ij aan de papier-

rand later is afgesneden. 

1 Joh. 2:4. 
2 Mt. 27:46. 
1 I Krön. 29:1. 
4 Prov. 4:3. 
5 ps.-AUGUSTiNUS Meditationes, cap. 7 (PL 40:906). 
6 Vanaf reg. 17-18 Quid fecisti: BERNARDOS Lamentatio in Passionem Christi, cap.3 

(PL 184:770). 
7 Vgl. Ps. 45/4:3. 
β II Sam. 14:15 (Lxx:25). 
9 Mt. 12:42. 

' 1 0 Sap. 8:1. 
1 1 Is. 9:6. 
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breviatum fecit deus super terram1. „Ammirabilis" in nativitate, ubi tria 
facta sunt mirabilia, scilicet quia convenerunt deus et homo, mater et 
virgo, fides et cor humanum. „Consiliarius" in predicacione. „Deus" in 
miraculorum operacione. „Fortis", quia moriendo fortem destruxit scilicet 

5 mortem2. Item fortis impegit in fortem3 «fccetera. „Pater futuri seculi" in 
gloriosa resurrectione. „Princeps pacis" in missione paracliti. 

3° patet dolor excessivus ex parte supplicij. Sed de supplicijs habitum est 
in precedentibus4. Sed non volo fratres, quod aliquis ex verbis meis elicere 
<261 A> possit, quod gloriosa mater et virgo maria effrenato modo se 

io habuerit, sicut consueverunt communiter alie mulleres seu filiorum matres 
in mortibus filiorum; sed disciplinatissime, humillimea ac patientissime 
atque mansuetissime se habuit, licet interno dolore super omnem creaturam 
racionalem in morte filij doleret, ut dictum est5, in summo; ita eciam, ut 
dicere libeat verbum in trenis: „Cui comparabo te, cui assimilabo te, filia 

is iherusalem ; cui adequabo te et consolabor te, virgo filia syon? Magna est 
enim velut mare contricio tua. Quis medebitur tui?"6 In evangelio legimus 
earn iuxta crucem stetisse7; sed quid dixerit aut quid aliud fecerit, expresse 
ibidem non legimus. Estimo illud psalmi verifican posse in ea: „Rennuit 
consolari anima mea, memor fui dei et delectatus" aut gramatice deléctala 

го „sum et exercitata et defecit spiritus meus. Anticipaverunt vigilias oculi 
mei, turbata sum et non sum locuta. Cogitavi dies antiques et annos eternos 
in mente habui"8. Consolacio materni cordis filio moriente abest; memor 
est dei, utpote quia credit eum firmiter resurrecturum potencia <B> dei-
tatis; delectatur in superiori parte racionis; et exercitatur in inferiori, suis 

25 modis et obiectis scilicet, Äcetera. Dolores filij animam eius impleverant 
tanquam matris, sed de honorificacione dei et de salute generis humani 
tanquam ancilla humillimab domini9 delectabatur10. 

Ultimo igitur vadam et compingam fasciculum ex omnibus istis quasi 
fasciculum mirre electe, et collocabo inter ubera mea11, et ex toto corde 

a G humilime. 
ь G humilima. 

1 Vgl. Rom. 9:28. 
2 Vgl. II Tim. 1:10. 
3 Jerem. 46:12. 
4 Zie p. 280 reg. 4-16. 
5 Zie p. 293 reg. 23 - p. 295 reg. 12. 
6 Thren. 2:13. 
7 Vgl. Joh. 19:25. 
β Ps. 77/6:3-6. 
» Vgl. Lk. 1:38. 

1 0 Vanaf reg. 8 Sed non volo: Brugman verzet zich hier tegen de, vooral door 
ANSELMUS verbreide, voorstelling van een heen en weer lopende, zich de haren uittrekken
de en tenslotte in zwijm vallende Maria ; deze zgn. Spasmus B.M. V. werd na 1500 afge
keurd; zie VAN WELY (1961), 13 en 14 noot 6. Het mede door Brugman gestichte Minder-
broedersklooster te Weert (zie p.30) bezit nog een kazuifel uit rond 1500 met de ge
wraakte voorstelling, afb. bij VAN WELY (1961), 13. LUDOLPHUS DE SAXONIA Vita Jesu 
Christi, pars II, cap.62, 33 (ed. RIOOLLOT (1878) IV, 88) vermeldt de Spasmus B.M.V. 
wel. 

1 1 Vgl. Cant. 1:13 ; deze gedachte ook bij JAN VAN SCHOONHOVEN Epistola II in Eemsteyn 
(o.a. Utrecht, Univ. Bibl., ms. 1. K. 22 (uit 1482), fol.73r). 
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regraciabor ei, condolebo ex intimis precordiorum meorum. Et utinam 
opere possim conforman* eiusque vestigia sequi, ne fortassis saxis inveniar 
durior, brutis irracionabilior, feris crudelior et omni abortivo homine in-
sensibilior1. Quod deus avertat per suam infinitam misericordiam a nobis, 

s qui crucis ymaginem preferimus in populis, qui crucifixi vitam profitemur 
verbis, qui tarn crucis quamb crucifixi vite ihesu gloriam in nacionibus pre-
dicamus. Et quamquam ad exercicia passionis invitatos esse velim maxime 
professores vite evangelice, nichilominus de archa noe, idest de navi eccle
sie christi, neminem religiosorum excludo2 ; quinimo omnes adultos, cuius-

10 cumque sexus aut status aut gradus aut condicionis sint, \\-<262 ^ > c e t 
peccatorum vilissimus consciencia victus invito, eo aspirante qui dicit ma
thei xi": „venite ad me omnes"3 &cetera. Unde exempli gracia, pro solacio 
eorum qui se exercent in passione dominica, quod audivi revelatum esse 
cuidam devote persone subnotabo : 

is Exemplum*. 

Quedam electa sponsa christi, admirabiles anagogicas et extáticas eleva
ciones super semetipsam per continuum dominice passionis exercicium 
proficiens, nonnumquam dilatato mentis sinu in regionem incircumscrip-
tibilis lucis deducía est; atque inter cetera, ad quorum consideracionem 

го supercarissimus eius sponsus ihesus in hac supernaturali elevacione illam 
admitiere dignatus est, statum ecclesie militantis et electorum filiorum eius, 
in infancia, vita et presertim passione christi se fideliter exercitancium, in 
hunc modum estendere ¡Hi dignatus est. 

Rapta siquidem super se et ultra humanum modum aliquid sentiens, pre-
25 sentatur eidem navis quedam mire magnitudinis, ita ut eciam totius mundi 

amplitudinem vincere videatur. In qua stat malus altitudinis immense, 
decorus nimis et fulgidus super omne aurum. In <B> cuius quidem mali 
medio affixa videtur crux quedam, et christus in ea crucifixus5. In summi-
tate vero mali apparet rotundum quoddam receptaculum, sicut solet in 

so magnis navibus, plenum omni gaudio, melodia et claritate mirabili, ubi 
eciam videntur tres facies, que uniuntur in unum, de quo receptáculo sive 
domicilio protenduntur corde fulgide usque ad navim. 

Porro in navi hac videntur esse infiniti homines de omni statu huius 
mundi, religiosi et seculares, principes, domini et servi, iuvenes et senes, 

35 viri et mulieres. Quorum nonnulli, christum in malo crucifixum indesinen-
ter respicientes, cum sudore multo et labore fideliter remigare videntur. 

a G oorspronkelijk confirmari. 
ь G oorspronkelijk tam. 

1 Vgl. 189 reg. 26-p. 190 reg. 1. 
1 Ontleend aan PS.-CHRYSOSTOMUS, zie p. 298 noot 2. 
3 Mt. 11:28. 
4 De electa sponsa Christi uit dit exempel konden wij niet identificeren ; wel is duidelijk, 

dat geschriften als het p. 298 reg. 14-18 aangehaalde op deze visioenen van grote invloed 
moeten zijn geweest: zie p. 264 reg. 5-12 en noot 4. 

5 Vgl. het beeld in een sermoen (ed. VAN DUK (1948), 123); het moet afkomstig zijn 
van AMBROSius Expositie in Lucam, lib.IV, nr.2 (PL 15:1696; CC 14:106), die zinspeelt 
op Odysseus en de Sirenen (Odyssee, μ 50-51 en 178-179). 
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Alij vero exterius non laborant, sed quasi iunctis manibus deum utcumque 
laudare et adorare apparent. Tercij in extrema parte navis sedent omnino 
ociosi, squalidi, tristes, macieque confecti, nil penitus operis facientes, 
manus suas sub ascella1 abscondunt. 

5 Denique beatissima virgo maria est singularis rectrix et gubernatrix navis, 
singula ordinans et dirigens, et haurire ас colligere videtur de fon- <263 A > 
tibus et vulneribus filij sui crucifixi potum quemdam et liquorem nobilissi-
mum; et transiens per medium omnium laborantium, detergit eorum su
dores et recréât eos, propinando eis de ilio electissimo potu; non tarnen 

io omnibus equaliter, sed unicuique secundum suum laborem. Verumptamen 
illis omnino ocióse sedentibus non propinai, sed pertransiens eos tantum-
modo respicit, non recreandos estimans, quia non laborant «fccetera. 

Quid per hanc navem, nisi militantem ecclesiam intelligo? De qua criso-
stomus super matheum dicit: Navigai ecclesia instructa fidei gubernaculo 

is felici cursu per huius seculi mare, Habens gubernatorem deum, angelos 
remiges, portans choros omnium sanctorum, erecta in medio ipsa saluta
ri* arbore crucis, in qua evangelice fidei vela suspendens, fiante spiritu 
sancto, ad portum paradisi, ad securitatem quietis eterne deduciturb2. Navis 
igitur ecclesia est, malus crux et Christus in ea crucifixus. Diversitas homi-

20 num in navi existencium significare videtur diversitatem electorum in 
ecclesia dei, extra quam non est salus. Quorum eciam illi ad christum in 
malo respicientes fideliter remigant et laborant, qui memores dominice 
pas-<B>sionis ad promovendum divinum honorem et animarum salu-
tem totis viribus insudant. Qui eciam merentur semper in gracia proficere, 

25 et de thezauro meriti passionis christi, cuius beatissima virgo [ma]c maria 
mater omnium electorum precipua dispensatrix est, refocillari, recreari 
atque ditari, ac eciam spirituali consolacione foveri. Quos autem, putas, 
illic ocióse sedentes et manus suas sub ascella abscondentes significant, nisi 
tepidos presertim religiosos, qui, licet in statu salutis tanquam in navi exis-

30 tant, dies suos miserabili torpore et desidia perdentes, ad fervorem caritatis 
que numquam ociosa est consurgere non contendunt3. Sufficit enim illis, 
quod a manifestis et gravibus transgressionibus abstineant, et omnia ad que 
tenentur ex languida quadam consuetudine11 impleant; sed se totos deo 
offerre in holocaustum minime curanf. Et idcirco non mirum, si amaritu-

35 dinem et remorsum conscienciarum suarum, quem desidia et negligencia 
causare solet, squalore, pallore et tristicia vultuum suorum insinuent. О 
beatos igitur remiges illos, qui nunc ad modicum fideliter laborant; quia 

» G salutaris. 
Ь G reducitur. 
с [ma] in G per abuis niet doorgehaald. 
i quad, cons.: in G verbeterd uit consuetudine quadam. 

1 Ascella ( = klassiek axilla), oksel (Ducange i.V.). 
2 ps.-CHRYSOSTOMUS Eruditi Commentarii in Evangelium Matthaei (alias Opus Imper

fectum), Homilía 23 ex cap. 8 (PG 56:755-756); hetzelfde in een sermoen (ed. VAN DIJK 
(1948), 121 reg.65-124 reg. 152); vgl. p.247 reg.20-23. 

3 Vgl. (vrij zwak) hetzelfde sermoen (ed. VAN DIJK (1948), 125 reg. 170 w.). 
4 Vgl. Speculum Imperfectionis, § 3, p. 120 reg. 8-13. 
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nedum in futu-<264 Α>το, cum ad portum venerint, magnam requiem 
invenient; verumeciama in presenti in ipsis laboribus multiplicem conso-
lacionem et recreacionem percipient, dicente christo : „venite ad me omnes, 
qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos"1. 

Explicit dévolus tractatus valde incitativus ad exercicia passionis domini. 

» G verum edam. 

1 Mt. 11:28. 





Résumé 

Au cours de cinq siècles les paroles et les gestes du prédicateur populaire 
Jean Brugman O.F.M, ont donné lieu aux improvisations les plus fantaisis
tes. Bien que, en 1854, WILLEM MOLL ait su rectifier de nombreuses opinions 
erronnées, on a pourtant continué à attribuer à Brugman, sans aucun fon
dement, toute sorte de conceptions et de faits, surtout dans le milieu Fran
ciscain. Dans notre livre, nous essayons d'éliminer les éléments excessifs de 
la tradition, en retraçant 1. le cours de sa vie, guidés autant que possible par 
les archives du ifme siècle; 2. sa réputation de prophète dans le passé, en 
comparant les plus anciens récits; 3. son importance pour la propagation 
de l'Observance, à l'aide des données objectives; 4. enfin, la spiritualité de 
Brugman et l'évolution de celle-ci, suivant ses propres traités sur la disci
pline dans l'Ordre Franciscain et sur la dévotion à la Sainte Passion. Nous 
rééditons ici d'après un meilleur manuscrit un de ces traités, le Speculum 
Imperfectionis, sur le déclin de l'Observance; le Dévolus Tractatus, exhor
tant à la dévotion à la Passion, est publié pour la première fois. 

Jusqu'à l'an 1447 la vie de Brugman demeure obscure; cependant, il 
devient de plus en plus évident qu'il n'est pas né à Kempen en Rhénanie. 
D'autre part, l'ancienne supposition selon laquelle il aurait vécu à Gouda 
entre 1439 et 1447 gagne en vraisemblance. A partir de 1447 on peut discer
ner trois périodes d'activité littéraire, alternant avec deux périodes de voya
ge, chacune de cinq années (1451-1456 et 1458-1463), c'est-à-dire beaucoup 
moins que ce que l'on estimait auparavant. Sa démission prématurée en 
1464 comme Vicaire provincial de Cologne n'est sans doute pas seulement 
due à sa mauvaise santé. Après quelques années de retraite, vraisemblable
ment en Rhénanie, Brugman passa les derniers jours de sa vie à partir de 
1467 environ dans le couvent des Observants à Nimègue. Il mourut en tant 
que réfugié dans l'enceinte de cette ville en 1473, selon toute probabilité aux 
alentours du mois d'octobre. 

Le don de clairvoyance de Brugman ne fait pas partie de nos recherches. 
Toujours est-il que dès 1464 jusqu'au milieu du 18me siècle on l'a considéré 
comme devin. On discerne huit traditions régionales et locales, assez dif
férentes les unes des autres, mais dont chacune garde sa constante. Plusieurs 
de ces traditions se fondent sur des données plus anciennes, l'une d'elles 
s'identifiant à un écrit authentique de Brugman. Il n'est pas encore possible 
de formuler une opinion définitive, mais des témoignages de plus en plus 
nombreux et anciens émergent du passé. Il faudrait enfin une étude qualifiée 
(para-)psychologique pour nous aider à déterminer pour quelles raisons les 
prédications de Brugman ont si exceptionnellement impressionné ses con
temporains. 

Ce n'est qu'à partir du milieu du I7me siècle que la littérature fait men
tion de la réputation de Brugman comme champion de l'Observance aux 
Pays-Bas. Depuis on a de plus en plus exagéré son influence dans ce domai
ne. Ainsi, la comparaison avec les couvents des Conventuels qui sont en 
réalité passés à l'Observance montre que Brugman n'avait que peu d'em
prise sur ses confrères non-Observants; leur mutation, en effet, n'eût lieu 
que beaucoup plus tard, le plus souvent via les Colétans moins stricts. Il 
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semble que le caractère de Brugman ait été trop véhément, et qu'il ait 
manqué de tact au lieu d'inspirer confiance aux Conventuels au cours de 
leurs délibérations. Pourtant son zèle a sans doute favorisé la fondation de 
nouveaux couvents observants, bien que cela ne paraisse pas de façon 
évidente. Il semble que l'agitation à Amsterdam, provoquée par ce zèle 
excessif, ait été une des causes de sa démission prématurée comme Vicaire 
provincial, mais cela n'est pas certain. 

Il ressort manifestement des propres paroles de Brugman, tant dans ses 
sermons que dans ses traités, qu'il se sentait peu d'attrait pour la théologie 
spéculative mais que par contre il se vouait à la dévotion affective. Avec les 
années, une tendance anti-intellectualiste se manifeste de plus en plus 
clairement. Le Dévolus Tractatus nous donne plusieurs renseignements 
précieux sur sa pratique de dévotion à la Sainte Passion. Il comble en outre, 
du moins partiellement, une lacune dans notre connaissance de son évolu
tion vers la spiritualité des Frères de la Vie Commune. 
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Stellingen 

1. In de reeks van middeleeuwse auteurs die zich lenen voor grafologisch-

psychologisch onderzoek, vermeldt Kruitwagen ten onrechte ook Jan 

Brugman. 
B. Kruitwagen Paleografica enz., 1942, p. 252. 

2. Axters' mening, dat de Observantiebeweging in de Nederlanden in de 

15e eeuw vooral succesvol is geweest door het „bekeren" van Conven

tuelen, vindt in de feiten geen steun. 
St. Axters Geseh. Vroomheid enz., III, 1956, p. 282. 

3. Jongkees* suggestie, dat de Minderbroeders die zich in 1418 te Gouda 

vestigden, Observanten waren, is niet te aanvaarden. 
A. G. Jongkees Staat en Kerk enz., 1942, p.94. 

4. De mening van De Kok, dat de hervorming der Harderwijkse Minder

broeders vóór 1460 tot stand kwam, vindt onvoldoende steun in de 

bronnen. 
D. de Kok Een kwestie enz. art., N. A.K. (N.S.XVIII), 1925, p. 26. 

5. De meerzinnigheid van het begrip „Armoede" in de Minderbroeders-

orde heeft de eeuwen door ook buiten deze Orde grote verwarring ver

oorzaakt en het aanzien der Minderbroeders onnodig geschaad. 

6. Bruch verzwijgt ten onrechte de studie van Van Dijk over Brugman's 

Lidwina-biografie, die voldoende aanleiding bood het bericht daarover 

bij Romein te herschrijven. 
H. Bruch Supplement enz., 1956, nr. 65; A. van Dijk¿і/игпа enz., 
art. B. G. P. Mind. Ned. V, 1948, p. 273-305; J. Romein Geseh. 
geschiedschr. enz., 1932, p. 170-172. 

7. De Broeders van het Gemene Leven hielden zich reeds in juni 1458 be

zig met schoolonderricht. 



8. De heruitgevers van de Vriessche Aenteyckeninghe hebben over het 

hoofd gezien, dat daarin naast blokken gecopieerde tekst duidelijk twee 

auteurs te onderscheiden zijn : een Weidumse boerenzoon en een Schie-

ringer partijman uit Sneek. Uit een oogpunt van oorspronkelijkheid 

is deze kroniekenreeks verre te verkiezen boven het zgn. Sneker 

Kroniekje. 
P. Gerbenzon e.a. Kleine Oudfriese kronieken, 1965, p. 8-18. 

9. Van Lemego en Benninge hebben beiden hun franciscaanse bronnen 

tendentieus bewerkt. 

10. Feith's uitgave van de kroniek van Sicke Benninge is door onvolledig

heid en verkeerd gekozen textus receptus niet langer bruikbaar. 

J. A. Feith De Kroniek van Sicke Benninge Ie en 2e dl., 1887. 

11. De historische geografie verdient in het geheel van de geschiedenisstudie 

veel ruimere aandacht. 

12. Met het oog op het doceren over Oudheid en Middeleeuwen is invoering 

van een tentamen elementair latijn bij de M.O.-studie en het univer

sitaire bijvak geschiedenis gewenst. 

13. De genealogie is zo waardevol voor het aankweken van historisch be

wustzijn, dat stimulering ervan op lagere en middelbare scholen gewenst 

is. 

14. Het is gewenst, dat de Centrale Catalogus van Bibliotheken te 's Gra-

venhage ook die van Brussel gaat omvatten en omgekeerd. 

15. Een centrale documentatie van dissertaties in voorbereiding, bij voor

keur door de Unesco, is dringend gewenst. 

Stellingen bij F. A. H. van den Hombergh 
„Leven en Werk van Jan Brugman O.F.M. (±1400-1473)' 
Nijmegen 1967 






