? (У
DE MEDITATIE
IN DE EERSTE TIJD
VAN DE
MODERNE DEVOTIE
DOOR

L.A.M. GOOSSENS O.F.M.

INDUSTRIA HOMINEW

GLORincAT

Uitgeverij J . H. Gottmer
Haarlem — Antwerpen

DE M E D I T A T I E
IN DE E E R S T E T I J D VAN DE
MODERNE DEVOTIE

Promotor:
PROF. D R

R. R. POST

DE MEDITATIE
IN DE EERSTE TUD
VAN DE
MODERNE DEVOTIE
ACADEMISCH P R O E F S C H R I F T
ter verkrijging van de graad
van doctor in de Heilige Godgeleerdheid
aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen,
op gezag van de Rector Magnificus Dr M. Goemans
O.F.M., Hoogleraar in de Faculteit der Heilige Godgeleerdheid,
volgens besluit van de Theologische Faculteit openbaar
te verdedigen in de aula van de Universiteit
op Donderdag 10 Juli 1952 des
namiddags om 2 uur door
L E O N A R D U S A N T O N I U S MARIA G O O S S E N S O.F.M,
geboren te Deume

Uitgeverij J. H. Gottmer
Haarlem — Antwerpen

AAN DE NAGEDACHTENIS VAN
PATER LUCIDIUS VERSCHUEREN O.F.M.
DE HERAUT VAN HENDRIK HERP.

VOORWOORD

Het eigen onderwerp van dit boek geeft de resultaten van een
onderzoek naar de meditatie-opvatting in de eerste periode der
Moderne Devotie. De geschiedenis is niet gewoon een eerste periode der Moderne Devotie te onderscheiden. Hier wordt onder
eerste periode verstaan de tijd, die voornamelijk beheerst wordt
door Groóte, Radewijns en Gerard Zerbold. De tijd, die voorafging aan de wijde verspreiding in vele kloosters en stichtingen.
De tijd waarin de Windesheimse auteurs nog niet de meer mystieke richting zijn uitgegaan. De periode dus, waarin de Moderne
Devotie zijn eigen spiritualiteit en zijn eigen vorm vond. De beperking tot deze eerste periode is alleen geschied, om het onderwerp van dit boek te kunnen begrenzen tot een periode, die korter
was en dus beter bestudeerd kon worden.
Dit onderzoek beslaat het midden-gedeelte van het boek. Daaraan
gaat vooraf een inleidend gedeelte, waarin om aan het onderzoek
meer relief te geven, gesproken wordt over de spiritualiteit van
de Moderne Devotie, de ontwikkeling van de meditatie in de tijd,
die aan de Moderne Devotie voorafging en over de aard der gebruikte bronnen.
Als derde deel volgt een uitgave van het Tractatulus Devotas van
Florens Radewijns, de eerste systematische verhandeling over het
geestelijk leven uit de tijd der Moderne Devotie. Ofschoon de tekst
van dit tractaat reeds vroeger gepubliceerd werd, menen wij dat
een nieuwe uitgave zin heeft. Door bij de uitgave de door Florens
gebruikte bronnen aan te geven, wordt een inzicht verkregen in
de bronnen der Moderne Devotie. Dit is van te meer belang, omdat de Moderne Devotie een vroomheids-richting is, die volkomen
in de traditie wortelt.
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De publicatie van de tekst in dit boek is te meer aantrekkelijk,
omdat hierdoor de mogelijkheid wordt gegeven, om de bevindingen betreffende de meditatie te toetsen aan de tekst van een volledig tractaat.
Met dit boek besluit ik mijn studie aan de Katholieke Universiteit
van Nijmegen. In dankbaarheid denk ik terug aan alles, wat ik
van deze Universiteit heb ontvangen. Het geeft mij een bijzondere
vreugde, deze dissertatie over de Moderne Devotie te mogen voorleggen aan de Universiteit, die als geen andere, door het werk
van haar hoogleraren Mulder, Brandsma, van Ginneken en Post,
de kennis over de Moderne Devotie heeft verrijkt.
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I N L E I D E N D GEDEELTE

HOOFDSTUK

I

D E S P I R I T U A L I T E I T VAN D E
MODERNE

DEVOTIE

Het religieuze reveil in de Nederlanden der late Middeleeuwen,
waaraan Johannes Busch, waarschijnlijk naar aanleiding van een
tekst uit het Horologium van Suso, de naam gaf van D e ν o t i o
M o d e r n a , heeft zowel in als buiten het land van haar oor
sprong een grote invloed gehad.1 Deze invloed is uiterlijk alleen
al waarneembaar door het groot aantal stichtingen, kloosters en
nederzettingen. Geert Groóte de initiator van deze religieuze beweging was de directe stichter van de Z u s t e r s v a n h e t Gem e n e Leven, die in de eerste helft der vijftiende eeuw bijna
honderd huizen telden. Het aantal huizen door de B r o e d e r s
van h e t G e m e n e L e v e n gesticht is minder groot geweest.
1

\gl.ChroTvicon, ed. Grube, 253ss.; Het vijfde hoofdstuk van Suso's
Horologium heeft als titel: Planetas super extincto fervore d e ν ot i o η i s in diversis personis utriusque sexus m o d e r n i s tem
poribus: quos Cristus per suam passionem revocai ad verum
amorem. — Men leest in dit hoofdstuk deze tekst: Quedam namque
antique consuetudines velud buius spiritualis edificii partes qualescumque adhuc stare et sursum prominere cernuntur, in quibus
tarnen non tam m o d e r n o r u m d e v o t u m perpenditus exeicicium, quam antiquorum laudabile studium commendatur.
A. Hyma, The Christian Renaissance, Grand Rapids, 1924; J. de
Jong, Het Karakter en de Invloed van de Moderne Devotie. His
torisch Tijdschrift, IV (1925) 26—58; J. de Jong, Een Nederlandsche
godsdienstige beweging: de Moderne Devotie, Nederlandsche Ka
tholieke Stemmen 28 (1928) 99—109, 138—147; F. de Schaepdrijver S.J., La Devotion Moderne, Nouvelle Revue Théologique 54
(1927) 742—772.
R. R. Post, Studiën over de Broeders van het Gemeene Leven, Nederlandsche Historiebladen I (1938) 304—335, II (1939) 136—162;
R. R. Post, De Moderne Devotie, Amsterdam, 1950 2 ; J. M. E. Dob,
Bibliographie der Moderne Devotie, Nijmegen, 1941.
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In veertienhonderd en vijf waren er slechts huizen in Deventer,
Zwolle en Delft; later groeit dit aantal binnen de Nederlandse grenzen en in Duitsland en Polen aan tot ongeveer veertig. Het klooster van W i n d e s h e i m in dertienhonderd zeven en tachtig gesticht groeide uit tot de omvangrijke Windesheimercongregatie,
met op het einde der vijftiende eeuw bijna honderd kloosters.
De invloed op de zielen is moeilijk vast te leggen. De vele Vitae
van devoten tonen echter duidelijk, ook wanneer men er ruim
rekening mee houdt, dat zij tot stichting geschreven werden, dat
binnen het kader der Moderne Devotie door zeer velen zowel met
ernst als met resultaat naar heiligheid werd gestreefd. Dit vindt
zijn bevestiging in het feit, dat Windesheim een uitgangspunt
werd, van waaruit tot andere Orden behorende kloosters werden
hervormd.
De invloed blijkt ook uit de vele, waardevolle geschriften, die in
deze geestelijke levenssfeer ontstaan zijn en die op de vroomheidsliteratuur van latere tijden hun invloed hebben doen gelden. De
belangrijkste auteurs uit deze kring zijn Gerard Zerbold van Zutphen, Gerlach Peters, Jan Mombaer en boven alle anderen Thomas a Kempis.
Hun invloed op de Nederlandse volksvroomheid is nog weinig
bestudeerd. Deze is stellig belangrijk geweest. Men kan wijzen
op de verspreiding van hun in het Nederlands vertaalde, nietliturgische getijden. Men treft herhaaldelijk hun sporen in de
vijftiende eeuwse gebedenboeken 2 en in de volks-catechese van
die tijd. 3 De latere klopjes en kwezels zijn in hun vroomheidspractijken zeker aan de Moderne Devotie schatplichtig.4
De Moderne Devotie was in haar wezen een vroomheids-beweging.
Het karakter van haar spiritualiteit dient daarom nader te worden
bepaald. Deze spiritualiteit staat vrij uitvoerig en nauwkeurig
omschreven in twee nog bekende redacties van Constituties. De
desbetreffende tekst stamt waarschijnlijk uit de oorspronkelijke
2

M. Meertens, De Godsvrucht in de Nederlanden, t. I, II, III, en IV,
[Antwerpen-Nijmegen] 1930—1934.

3

A. Troelstra, Stof en Methode der Catechese in Nederland vóór de
Reformatie, Groningen, 1903.
E. Theissing, Over Klopjes en Kwezels, Utrecht-Nijmegen, 1935.

4
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Constituties, omdat er verwezen wordt naar de Collaciones Patrum
van Cassianus en naar de Profectus van David van Augsburg,
twee auteurs, die men in de oudste geschriften der Moderne Devotie geregeld aantreft. Was deze tekst uit latere tijd, dan zou er
waarschijnlijk verwezen zijn naar tractaten van Florens of Zerbold.
De ware vooruitgang is gelegen in de zuiverheid des harten.
Wanneer die wordt verwaarloosd, streeft men tevergeefs naar volmaaktheid, die in de liefde bestaat. Daarom moet elke dag opnieuw ons hoogste streven en al onze inspanning gericht zijn op
het verwerven van de zuiverheid des harten. Vóór alles moet men
zichzelf leren kennen en eerlijk inzicht weten te verkrijgen in eigen
fouten en hartstochten, om die met inspanning van alle krachten
uit te roeien. Tegelijkertijd moet men met grote toeleg trachten
ware deugden te verwerven. Want dat is de veilige weg en de
goede manier, om in het geestelijke vooruit te komen. Op die
manier van vooruitgang moet men alle oefeningen richten: het
gebed, de meditatie, de lezing, de handenarbeid, het waken, het
vasten, de innerlijke gesteltenis en de uiterlijke houding, opdat
men, wanneer zo de weg naar de liefde Gods geëffend is, tot het
genieten der eeuwige Wijsheid kan geraken. 5
5

Consuetudines domus noster, uitgegeven door M. Schoengen, Jacobus Triecti alias de Voecht Narratio de Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis, Amsterdam, 1908, 241: Quia igitur verus profectus vite spiritualis consistit in cordis puritate, qua neglecta frustra ad perfectionem nitimur, que est in caritate. Sit igitur summum
et cottidianum studium et exercitium nostrum proficere in cordis
puritate, ut videlicet primo omnium discamus nosipsos cognoscere,
vicia et passiones anime sine dissimulatione dijudicare et eas totis
viribus niti extirpare, gulam domare, concupiscentias refrenare,
superbiam deprimere, temporalia contempnere, proprias voluntates
frangere et alia quelibet vicia impugnancia expugnare, et inter hec
pro veris virtutibus acquirendis summum studium adhibere, ut videlicet humilitatem, caritatem, castitatem, pacientiam, obedientiam ac
alias virtutes, in quibus beneplacitum est Domino Deo, possimus obtinere. Ista est verior et tucior via et modus proficiendi in vita
spirituali, prout sancti patres determinaverunt, et habetur inde notabiliter in CoUationibus Patrum in prima coüatione abbatis Moysi,
et in Profectibus religiosorum, ubi dicitur de Caathicis, quos optime
judical de triplici genere religiosorum. Ad istum modum proficiendi
debemua omnia nostra exercicia dirigere: orationem, meditationem,
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De strekking van deze tekst komt volledig overeen met de inhoud
hunner oudste, systematische verhandelingen over het geestelijk
leven. Het dichtstbij liggende doel van hun volmaaktheidsstreven
is: d e z u i v e r h e i d d e s h a r t e n . Daarom is hun geestelijke activiteit vóór alles gericht op zelfkennis en uitroeien van
gebreken. Typerend in dit opzicht zijn de titel TracUUulus devotas
de extirpatione viciorum et passionum et acquisicione verarum
virtutum et maxime caritatis dei et proximi et vere unionis cum
deo et proximo van Florens' geschrift en De Reformatione Virium
Animae van Zerbold's tractaat. De titel van Florens is als een
korte samenvatting van de geciteerde tekst uit de Constituties.
De adviezen, die leiden moeten tot de zuiverheid des harten nemen
in de geschriften een grote plaats in. Er wordt uitvoerig gehandeld over de hoofdfouten en hun geneesmiddelen, over de tegenovergestelde deugden met hun graden. Daarmee gaat samen een
overwegen van eigen zonden en van de vier uitersten, om te komen tot diepe nederigheid en tot de vreze Gods. De rouwmoedigheid (compunctio) is het begeerde resultaat van deze geestelijke
activiteit. Wanneer dit sombere beeld van hun ascese het duidelijkst blijkt en zo benadrukt wordt dat door deze somberheid het
lichtere en vreugdevollere deel verduisterd wordt, moet men bedenken, dat dit beeld ontleend is aan geschriften, die de p a s
„ b e k e e r d e " devoot tot handleiding moesten dienen. Daarnaast
zal men bedenken, dat de Moderne Devotie e e n r e a c t i e is
tegen een veruiterlijkte schijnvroomheid van vele priesters en
kloosterlingen en een protest tegen de ontstane verslapping. Bovendien zal het grote aantal sterfgevallen door de heersende pest,
angst voor de dood en besef van eigen zondigheid hebben bevorderd. 6 Ook wijkt de Moderne Devotie in deze niet af van de
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lectionem, opus manuum, vigilias, jejunia, exercitationes, compositionem tam interioris quam exterioris hominis, ut sic directa via
ad caritatem Dei, ad gustum eterne sapientie possimus pervenire.
Vgl. de door Α. Hyma gepubliceerde redactie der Constituties in
The Christian Renaissance, Grand Rapids, 1924, 442.
W. Mulder S.J., Gerardi Magni Epistolae, Antwerpiae,1933, 112:
О Gherlace, Dominus omnium dilexit te! Qui multus est ad ignoscendum; ne spreveris eum, vacantem te: ne rennuas et extendentem
ad te manus suas, ad ipsum convertaris, ne forte supervenerit

traditionele ascese. Al wordt zondigheid en begeerlijkheid van de
mens sterk benadrukt, men doet de Moderne Devotie onrecht,
wanneer men zeggen zou, dat het theologisch princiep van hun
vroomheid de zondeval is en niet de verlossing.
Wanneer men zou trachten de franciscaanse spiritualiteit u i t s l u i t e n d te bepalen aan de hand van de klassieke instructieboeken der novicen als De Regula Noviciorum van Bonaventura,
het Speculum Disciplinée van Bemardus a Bessa (Pseudo-Bonaventura) en De Exterioris et Interioris Hominis Compositione van
David van Augsburg, komt men niet tot een juist en volledig inzicht. Een novicen-meester kan een heilige vertegenwoordiger zijn
van zijn orde, meestal representeert hij echter het strenge en
strakke en daardoor wellicht iets te sombere gezicht. Het is een
vraag of men bij de beoordeling van een spiritualiteit niet te licht
uit het oog verliest, dat geestelijke instructies, die in vroeger tijden
meestal stamden van abt of overste, sinds de late Middeleeuwen
veelal het werk der novicen-meesters zijn.
De compunctio moet overigens de basis bereiden, waarop de ladder
der geestelijke opklimming stevig kan worden geplaatst. Het pleit
voor de mensenkennis der moderne devoten, dat zij 's mensen
zwakheid blijven wantrouwen en daardoor minutieus en streng
zijn, wanneer het uitroeiing van ondeugden en hartstochten betreft.
Bij hen volgt echter ook op de weg der zuivering de weg der verlichting en ook voor hen is de vreze Gods het begin der wijsheid.
Hij overweegt zonden en uitersten, maar heeft het gezegde van
Groóte gekend, dat hij meer mocht hopen op de hemelse glorie,
dan hij de hel moest vrezen.7 Zerbold van Zutphen hield hem
overigens voor in het twintigste hoofdstuk van De Reformatione,
dat men eigen zonden en gebreken niet zo moest overdenken, dat
men in droefheid ten onder zou gaan en wanhopig zou worden.
Op de overweging der uitersten volgde de overweging van Gods
weldaden, die resulteerde in verlangen en vertrouwen. Zijn levensspiegel was het blijde voorbeeld van Christus. De devoot modelleerde zijn deugden naar Christus' model. Vóór alles betekende

ч

s u b i t a m o r s ex p e s t i l e n c i a , que iam regnat vel ex alia
quacumque occasione, et queras locum penitencie et non invenías!
Α. Α. U. Χ (1882) 467.
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Christus voor hem h e t V o o r b e e l d , dat moest worden nagevolgd. De overweging van Christus' leven en lijden bracht hem
tot liefde. 8 Geboeid door dit Voorbeeld en in medelijden bewogen
door deze liefde groeide zijn gebed uit tot contemplatie. De eerste
geschriften der moderne devoten spreken minder over deze uitbloei dan over het uitgangspunt. In de vele Vitae, die zijn overgeleverd, blijkt deze contemplatieve uitbloei echter in volle rijkdom. Ook bij de meer ascetisch georiënteerde schrijvers der Moderne Devotie is de contemplatie het normale sluitstuk van gebed
en meditatie.
De spiritualiteit der Moderne Devotie heeft een meer p e r s o o n lijk - i n d i v i d u e e l en p r a c t i s c h k a r a k t e r . Zij is wars
van speculatie en ingewikkelde theorieën. Het voorbeeld boeit
meer dan de leer. Men kan de Moderne Devotie daarom niet beschouwen als een voortzetting van de Nederlandse Mystieke
School, waarvan Jan van Ruusbroec de grote vertegenwoordiger
is. De Nederlandse Mystieke School ontwikkelde zich zelfstandig
verder via Herp, De Evangelische Feerie en Pelgrom Pullen, geheel buiten de Moderne Devotie om. De invloeden van Ruusbroec,
die men in de eerste tijd der Moderne Devotie aantreft, liggen
juist niet op mystiek en speculatief maar op practisch en ascetisch terrein.
Dit practisch karakter bepaalt ook de keuze van lectuur en auteurs
uit de vroegere traditie. De voornaamste bron en het hoogst in
ere staande boek is de H. Schrift. Toch betekent „ h e i l i g e
s c h r i f t e n " aanmerkelijk meer dan alleen de canonieke boeken van de H. Schrift. De moderne devoot vatte in deze term
heel zijn geestelijke bibliotheek samen. Het is wellicht juister bij
hem te spreken van bepaalde genres van vrome literatuur, die
zijn speciale aandacht en voorkeur hebben, dan van bepaalde
auteurs. Deze genres zijn boeken over de deugden met hun graden
en over de geneesmiddelen tegen de ondeugden; vervolgens boeken met oefeningen van godsvrucht, hetzij deze handelen over
vrees en compunctio, hetzij over Christus' leven en lijden. Heel
J. J. Mak, Christus bij de Moderne Devoten,
167—189.

28

O. G. E. IX (1935)

zijn keuze uit de traditie levert een rijke oogst juist uit dit genre.
Wat deze boeken hem boden aan practische en bruikbare elementen nam hij over.
De zuiverheid des harten, als doelstelling, ontleende de Moderne
Devotie aan Cassianus en aan David van Augsburg. De deugdenen ondeugdenleer gaat terug op Climacus, Cassianus en David
van Augsburg.
Van Cassianus kent de Moderne Devotie de ruminatio van psalmen en Heilige Schrift, zoals de woestijnvaders die beoefenden.
Als Cassianus en de latere kloostertraditie legt hij zich toe op de
combinatie van handenarbeid en overweging. In de eerste periode
der Moderne Devotie bestond de handenarbeid vooral in het afschrijven van boeken. Daarom mag men de vroomheid dezer
eerste periode niet bepalen als een „apostolische". Als Augustinus
beijvert hij zich in schietgebeden en in het „vacare Deo". Als
Hieronymus en Benedictus kent hij de twee-éénheid van lezing
en meditatie. Van Gregorius leert hij de compunctio en haar
soorten. Zijn eenvoudig opgaande ontwikkeling van het gebed is
in aanzet reeds terug te vinden bij Evagrius. Bidden in ruime zin
is voor hem een samengestelde handeling, die uit lectio — meditatio — oratio — contemplatio bestaat als bij Hugo en Richard
van Sint Victor. Aan Hugo en aan David van Augsburg ontleent
hij de gevoelens, die zijn affectieve godsvrucht kenmerken. De
innige aandacht voor Christus' mensheid stamt van Bemardus,
Bonaventura en Suso. De concreetheid zijner meditaties herinnert
aan de Meditationes Vitae Christi. De bondige, korte gedachten
in grote veelvuldigheid waren reeds aanbevolen door Suso en
Jordanus van Quedlinburg. De meditatie van Christus' lijden, die
via compassio tot contemplatie brengt, werd hem geleerd door
Bemardus en Bonaventura. De systematisering van de drie wegen
en de daaraan corresponderende reeks van meditatie-onderwerpen
had hij gelezen in Bonaventura's De Triplici Via. De waarde van
de broederlijke vermaning en aansporing als blijk van naastenliefde stond al in de regel van Augustinus. Tot zelfkennis en gewetensonderzoek werd hij bijzonder aangespoord door Willem
van St. Thierry.
Deze practische en subjectieve georiënteerdheid ontving van de
29

Moderne Devotie nog een bijzonder e i g e n a c c e n t door het
nauwkeurig formuleren van voornemens in persoonlijke exercitia
en proposita. Eveneens door het aantekenen van goede gedachten
in rapiaria. Dezelfde trek bemerkt men in het van te voren bepalen van meditatie-punten. Van hun generales modi meditandi
over de uitersten vindt men in de traditie geen voorgangers.
Deze zelfde practische georiënteerdheid had echter ook een nadeel. Hun afkeer van speculatie bracht met zich mee een onderschatting van de theologie. De verbondenheid van Theologie en
Vroomheid, die bij de Victorijnen en bij Bonaventura zulke lijke
vruchten had geleverd, zijn zij verloren. Daardoor waren zij arm
aan eigen oorspronkelijke gedachten. Hiermee hangt waarschijnlijk ook samen hun te geringe aandacht voor het mysterie der genade en de grote genademiddelen, de sacramenten. Hun aandacht
voor de Godheid beperkt zich vrijwel tot de Godheid van Christus als Voorbeeld en niet als Verlosser, Die op Haar beurt in
Christus als Voorbeeld en niet als Verlosser, in vergelijking met
Christus' mensheid meer op de achtergrond staat.
De moderne devoot had geen p r i n c i p i ë l e afkeer van het
klooster. De belangrijkste stichting Windesheim bestond uit kloosters. De Broeders en Zusters van het Gemene Leven waren semimonastieke instellingen. Hun leden waren door geen klooster-geloften gebonden. De motieven voor deze handelwijze waren van
b i j k o m s t i g e aard, omdat zij gelegen waren in de feitelijke
toestand van vele kloosters in die tijd. 9
Rest nog de vraag of de Devotio 'Moderna kan worden beschouwd
als een eigen S c h o o l van vroomheid? De meningen der auteurs
zijn hier niet eensluidend. D o m J. H u y b e n O.S.B, meent, dat
men niet kan spreken van een eigen, Nederlandse School. Hij
onderscheidt in de Nederlanden zes stromingen, die allen slechts
een Nederlandse representatie zijn van in het Westen verspreide
9
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Vgl. F. v. d. Borne O.F.M., Geert Groóte en de Moderne Devotie
in de geschiedenis van het Middeleeuwse Ordewezen, Studia Catholica XVI (1940) 397-^14, XVII (1941) 120—133, 197—209,
XVIII (1942) 19—40, 203—224; Dezelfde, Heeft Geert Groóte een
preek gehouden tegen de Mendikanten, Publications de la Société
Historique et Archéologique dans le Limbourg 85 (1949) 61—65.

Scholen van Vroomheid. 10 Hun enige gemeenschappelijke basis
is de katholieke vroomheid. Deze zes stromingen zijn:
De b e n e d i c t ij n s e School in de tweede helft der elfde en in
heel de twaalfde eeuw. Haar karakter is vooral dogmatisch, dat
wil zeggen gebaseerd op Schrift en Vaders.
De c i s t e r c i ë n s e r School in de dertiende eeuw. Onder invloed van St. Bernard is zij affectief en bij voorkeur georiënteerd
op de liefde.
De s p e c u l a t i e v e School der veertiende eeuw, waarvan Ruusbroec het hoogtepunt is. Zij is de mystieke uitbloei van de scholastiek.
De M o d e r n e D e v o t i e van ongeveer dertienhonderd en
tachtig tot aan het einde der vijftiende eeuw. Practisch en ascetisch georiënteerd onder de invloed van het nominalisme. 11
De k a r t u i z e r School gelijktijdig aan de voorafgaande en
daarmee nauw verwant.
De minder gemakkelijk nader te bepalen uitstraling in de eerste
helf t der zestiende eeuw rond de Evangelische Feerie.
Volgens Dom Huyben, die overigens wijst op typisch Nederlandse
karaktertrekken, is de Moderne Devotie te voegen in het algemene
West-Europese tijdsbeeld, waarbij hij dan speciaal aan het nominalisme denkt, en niet als een zelfstandige Nederlandse School
te beschouwen.
S L A x t e r s O.P. pleit tegen deze mening van Huyben in, voor
é é n Nederlandse School, omdat: „van het midden der dertiende
tot aan het eind der zeventiende eeuw een vrij aanzienlijk deel
van onze mystieke literatuur een onmiskenbaar innerlijke gebondenheid vertoont. 12 Axters stelt wel onmiddellijk na Ruusbroec
een splitsing vast : een richting van b e s p i e g e l e n d e m y s 10
11

12

J. Huyben O.S.B., Y a-t-il une Spiritualité Flamande, V. Sp. XIX
(1937) [129]—[147].
Huyben, [143] : C'est dans ces mouvements que s'expriment les principales réactions qu'ont provoquées sur le sol des Pays-Bas les
grands courants créés par Saint Benoît, Saint Bernard, Saint Bruno
d'un côte, par la scholastique et le n o m i n a l i s m e de l'autre.
St. Axters O.P., Het Nederlandsche Mystieke Proza, Mystiek Brevier, I, Antwerpen, 1944, XX; Dezelfde, La Spiritualité des PaysBas, Louvain-Paris, 1948, 120—134.
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t i e к, die via Jan van Leeuwen over Негр verder loopt en een rich
ting van p r a c t i s c h e a s c e s e , die via Jan van Schoonhoven
naar de Broeders van het Gemene Leven en naar Windesheim gaat.
Beide richtingen nemen bij Ruusbroec hun aanloop. Axters meent,
dat deze splitsing „ n i e t v e r p l i c h t " om tot twee zelfstandige,
Nederlandse Scholen te besluiten en houdt het met: „de ééne
Nederlandse School, waar sommige auteurs tot groter nut voor
de doorsneelezer bij voorkeur de voor allen geldende dagelijkse
deugdbetrachting, anderen daarentegen bij voorkeur de uiteraard
veel zeldzamer mystieke ervaring behandelen".
Wat de Moderne Devotie betreft, kan men zich noch met Huyben
noch met Axters verenigen.
De M o d e r n e D e v o t i e is een z e l f s t a n d i g e , N e d e r l a n d s e S c h o o l . 1 3 Haar subjectieve vroomheid, die practisch
is georiënteerd en vooral de ascese benadrukt, kenmerkt een reeks
uit eenzelfde geestelijke sfeer gegroeide geschriften, bepaalt het
geestelijk streven van een groot aantal mensen en oefent vanuit
het centrum der; IJsselvallei tot buiten de landsgrenzen een grote
invloed uit. De School der Moderne Devotie kenmerkt zich niet
door oorspronkelijke en nieuwe ideeën. Haar eigenheid beperkt
zich tot de b e p a a l d e keuze, die zij deed uit de traditie: zij
verzamelde uit het erfgoed de direct practisch bruikbare raadgevingen, die dienstig konden zijn om ondeugden te bestrijden,
deugden te verwerven en zo te komen tot de zuiverheid des harten en de weg te effenen tot de liefde Gods en de contemplatie.
Door deze eigen keuze is de Moderne Devotie meer afhankelijk
van een bepaald genre van vroomheids-literatuur dan van bepaalde geestelijke schrijvers. Haar bepaalde keuze wordt nog
nader gepreciseerd en scherper bepaald door twee elementen, die
men wellicht iets eigens van de Moderne Devotie kan noemen.
Een negatief element: het doelbewust ter zijde laten van alle
speculatie. Een positief element: de minutieuze precisering en
ordening in persoonlijke proposita en exercitia, het noteren van
goede gedachten in rapiaria en verzamelde dicta en het van te
13
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M. M. J. Smits van Waesberghe S.J., Katholieke Nederlandse
tiek, Amsterdam, 1947, 38.

Mys-

voren bepalen van overwegingspunten in generales modi medita ndi.
Dom Huyben, die de Moderne Devotie niet als zelfstandige School
erkent, steunt vooral op het gegeven, dat hij nauw verwante opvattingen vindt bij Jan van Schoonhoven.14 Jan van Schoonhoven
had evenals Geert Groóte gestudeerd in het nominalistische milieu
der Parijse Universiteit. Deze verwante opvattingen stammen volgens Huyben niet van onderlinge afhankelijkheid maar zijn terug
te voeren op het nominalisme. Men kan hier tegen aanvoeren, dat
men in de geschriften der Moderne Devotie slechts weinig nominalistische sporen vindt. Wanneer Geert Groóte in de Quatuor
Generibus Meditabilium over zijn kentheorie spreekt — de toetssteen toch van het nominalisme — blijkt hij zelfs aanhanger te
zijn van een gematigd realisme. Wanneer de Moderne Devotie
doelbewust en uitdrukkelijk de speculatie terzijde stelt, richt zij
zich juist op de eerste plaats tegen de „universitaire" disputen
op het terrein van philosophie en theologie. De opleiding der
eerste moderne devoten, die tot priester werden gewijd, voltrok
zich in de beslotenheid der IJsselvallei, buiten nominalistische
invloeden om. Slechts enkele devoten hadden aan universiteiten
gestudeerd. De mening van Axters steunt juist op afhankelijkheid
der Moderne Devotie van Jan van Schoonhoven. Via Jan van
Schoonhoven zouden de ideeën van Ruusbroec, in het bijzonder
zijn opvattingen op het terrein der ascese, door de Moderne Devotie zijn overgenomen. Hiertegen geldt het bezwaar, dat Schoonhovens invloeden pas blijken in de vijftiende eeuw. In het jaar
veertienhonderd zijn Groóte, Radewijns en Zerbold van Zutphen
reeds gestorven. Windesheim is reeds gesticht. De Moderne Devotie heeft dan reeds haar richting gevonden. Bovendien is Ruusbroec's ascese traditioneel en slechts in geringe mate is op
ascetisch terrein Ruusbroec's invloed merkbaar in de eerste tijd
der Moderne Devotie.
De rol van Jan van Schoonhoven kan slechts worden bepaald na
een nauwkeurige bestudering zijner werken, waarvan nog slechts
Jan van Schoonhoven, Leerling van den Zaligen Jan van Ruysbroec,
O. G. E. VI (1932) 303.
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een klein gedeelte is uitgegeven. Mogelijk kan dan worden vastgesteld, dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt van meer
speculatief naar meer practisch, wellicht juist onder invloed van
Geert Groóte en de Moderne Devotie. 15
15
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Dit hoofdstuk heeft niet de pretentie, om een historisch overzicht
van de meditatie te geven. Het wil slechts in enkele notities enigermate historisch oriënteren met betrekking tot de meditatie. Daardoor zal een juistere waardering kunnen ontstaan van de zozeer
in de traditie wortelende Moderne Devotie. 1
De w o e s t ij η - v a d e r s , die uit volmaaktheidsoverwegingen de
eenzaamheid kozen, kenden een asceze, die vooral het kenmerk
droeg van hun vlucht uit de onveilige wereld. Daarom oriënteren
de geschriften, die hen betreffen meer over de strijd tegen wereld,
duivel en vlees, dan over het gebed.
In de eenzaamheid zochten zij God ; zij vonden Hem in het gebed.
Dit gebed was op de eerste plaats het psalmodiëren. Het psalterium, dat in eerste instantie hun gebedenboek is, wordt vanzelf
ook bron van lezing en meditatie. 2 De ware monnik moet ononderbroken bidden en psalmodiëren in zijn hart, zegt Palladiüs in
1

2

M. Viller S.J. und К. Rahner S.J., Aszese und Mystik щ der Väterzeit, Freiburg i. Br., [1939]; A. J. Festugière, Ascèse et Mystique
au temps des Pères, V. Sp. 61 (1939) [65]—[84]; F. Vernet, La
Spiritualité médiévale, [Paris, 1929] ; U. Berlière O.S.B., L'Ascèse
Bénédictine, Paris, 1927; P. Pourrat, La Spiritualité Chrétienne,
I—II, Paris 1943^46; Ph. Schmitz O.S.B., Histoire de VOrdre de
Saint Benoit, II et VI, Maredsous, 1949; P. Philippe O.P., L'Oraison
dans l'histoire, L'Oraison, Cahiers de la Vie Spirituelle, Paris,
[1947], 8—59; J. de Ghellinck SJ., Patrisüque et Moyen Age,
Tome III, Bruxelles-Paris, 1948.
P. Resch, La Doctrine Ascétique des Premiers Maîtres Egyptiens
du Quatrième Siècle, Paris, 1931; T. Camelot O.P., L'Oraison des
Pères du Désert, L'Oraison, Cahiers de la Vie Spirituelle, Paris,
[1947] 70—88; P. de Labriolle, Les Débuts du Monachisme: Flische
et Martin, Histoire de L'Eglise, t III, Paris, 1945, 299—369.
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zijn Florilegium.3 Uit de Regel van P a c h o m i u s , die Hieror.ymus vertaalde en van commentaar voorzag, blijkt hetzelfde.4
E v a g r i u s , de voornaamste leermeester van Cassianus en Climacus, klaagt, dat ijdele gedachten het geestelijk bezig zijn verstoren. 5 Evagrius noemt vijf oefeningen, die helpen om Gods
welbehagen te verwerven: het pure gebed, het zingen van de
psalmen, het lezen van de H. Schrift, het met bedroefde geest
overwegen van zonden, dood en oordeel en de handenarbeid. Wanneer gij in het lichaam God zo verlangt te dienen, alsof gij de
last van het lichaam niet ondervondt, zorg dan, dat gij ononderbroken bidt in de beslotenheid van Uw hart. Laat elke ademhaling vergezeld gaan van de naam Jesus, van meditatie over de
dood en van nederigheid. 6 Dit overwegen van de naam Jesus als
middel tegen de bekoringen kent ook a b t M a c a r i u s d e
G r o t e . De heilige naam moet men zonder aflaten als een zoete
spijs herkauwen met een rouwmoedig hart. 7 In zijn EpistoL· ad
Filios geeft Macarius de raad, om na te denken over de vier
uitersten. In dezelfde brief spreekt hij over het gewetensonderzoek.8 De kluizenaar A n t o n i u s spoort aan, om de duivel te
bestrijden door veelvuldig gebed, door voor en na het slapen gaan
psalmen te bidden, door de geboden van de H. Schrift in de
geest te overwegen en door het voorbeeld van heilige mannen te
gedenken. Hij spoort ook aan tot dagelijks gewetensonderzoek,
dat zich zowel over de dag als over de nacht moet uitstrekken en
hij noteeert gebreken en fouten. Om eigen geestelijke inspanning
3

Apothegmata Patrum, Migne P. G. 65, 164.
Migne P . L. 23, 68, 69, 72.
5
Migne P. G. 40, 1238: Non conceditur autem menti talibus cogitationibus suffocatae, ut assistât coram Deo, ас justitiae reportet
coronam. His quippe cogitationibus distracta miserrima illa in
Evangeliis mens, cognitionis Dei prandium recusavit. — Vgl. I.
Hausherr, Le traité de l'oraison d'Evagre le Pontique (Pseudo Nil),
R. A. M. XV (1934) 39—94; 113—171; Cr. Rahner, EHe geistliche
Lehre des Evagrius Pontikus, Zeitschrift für Aszese und Mystik
VIII (1933) 21—38.
β Migne P. G. 40, 1275.
7
P. Resch, a. w., 1 1 4 ^ 1 1 7 .
8
A. Wilmart O.S.B., La Lettre Spirituelle de ΓAbbé Macaire, R. Α. M.
I (1920) 58—83, II (1921) 361—377.
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niet tevergeefs te doen zijn, moet men vooral de uitspraak van de
apostel overwegen: elke dag kan ik sterven. 9
In een zijner Feestbrieven zegt A t h a n a s i u s , dat meditatie van
de Schrift noodzakelijk i s . 1 0 Zijn Psalmen-commentaar
schreef
hij ten dienste van de meditatie.
De oudste monniken kenden de meditatie vooral als ruminatio en
als reflexie op psalmgebed en schriftlezing. Deze meditatie ontwikkelde zich in de geestelijke opgang tot oratio pura en contemplatie.
C a s s i a n u s , die in zijn twaalf boeken De Coenobiorum
Institutis en in zijn vier en twintig Collationes de wijsheid en de ervaring der woestijnvaders heeft opgetekend, is de voornaamste
bron geworden, waaraan tot in onze tijden de auteurs, die het
geestelijk leven behandelen, schatplichtig zijn. Voor de Moderne
Devotie is Cassianus een der belangrijkste b r o n n e n . 1 1
Gebed en meditatie vinden bij Cassianus hun uitgangspunt in de
H. Schrift, vooral in de Psalmen. Zijn opvattingen blijken het
duidelijkst uit zijn negende en tiende Collatie, die beiden over het
gebed handelen. De H. Schrift is voor hem een schatkamer, voorzien van Gods eigen woorden en van goede gedachten, die medicijn verschaffen tegen ijdele en boze gedachten. De uitspraken
moest men voortdurend in de geest herhalen en overwegen. De
psalmen bevatten teksten, die aan alle gevoelens en alle omstandigheden, waarin de mens verkeren kan, zijn aangepast
De overweging der Schriften was een altijddurende bezigheid,
die ook onder de handenarbeid niet werd verwaarloosd. 1 2 Onder
het werk moest men het stilzwijgen bewaren en een psalm uit het
geheugen opzeggen en overwegen. 1 3 Men moest van buiten leren,
9
10
11

12
13

Athanasius, Vita S. ArUonii, Migne P. G. 26, 922—24, 871.
Epistolae Heortasticae, Migne P. G. 26, 1408. Vgl. G. Bardy, La Vie
SpirituelU d'après St. Athanase, V. Sp. 18 (1928) [97]—[113].
F. Bauer, Die Heilige Schrift bei den Mönchen des Christlichen
Altertums, Theologie und Glaube, XVII (1925) 512—532; M. OlpheGalliard S.J., Cassien D. Sp., II, 214—276; L. Christiani, Jean
Cassiere 2 t., Abbaye S. Wandrille, 1946; О. Chadwick, John
Cassian, Cambridge, 1950.
De Coenobiorum Institutis, ed. С S. E. L. 17, 34.
De Coenobiarum Institutis, ed. C. S. L. E. 17, 30: Sic unusquisque
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om dikwijls te kunnen herhalen; men moest leren begrijpen, om
beter te kunnen overwegen. Cassianus noteert als aansporing van
abt Nesteros: Op elke wijze moet men er naar streven, aardse
zorgen en gedachten uit te bannen en zich met ijver te wijden aan
geestelijke lezing, totdat de voortdurende meditatie de geest door
dringt en de geest omvormt en gelijkmaakt aan de Schrift. De
geest als het ware makend tot de bewaarplaats van het Testament,
die de twee stenen tafelen bevat, dat wil zeggen de eeuwige stand
vastigheid van de dubbele wet. En ook het gouden vat, dat is een
rein en zuiver geheugen, dat voor altijd in zich bewaart het manna
der geestelijke gedachten. 1 4 Het beste middel om de H. Schrift
al overwegend te leren verstaan is de reiniging van eigen zonden
en de zuiverheid des harten. 1 5 De H. Schrift had voor de monnik
zoveel betekenis, dat hij zijn codex maar moeilijk aan anderen ter
lezing gaf. De woestijnmonniken hielden zich reeds bezig met het
vervaardigen van afschriften. De overweging van de H. Schrift
was tevens gebed. Cassianus kent, in navolging van Evagrius, een
zekere ontwikkelingsgang in het gebed. Hij onderscheidt: smeek
gebed, offergebed, voorspraak en dankzegging. Door het smeek
gebed vragen wij vergiffenis voor onze zonden. In het offergebed
beloven of offeren wij aan God. In het gebed van voorspraak
bidden wij voor anderen. In de dankzegging spreekt de mens zich
uit, die Gods weldaden overwogen heeft. Zo komt de monnik tot
het pure of vurige gebed, dat een toestand is van voortdurend ge
bed en van contemplatie. In deze toestand van voortdurend gebed
worden alle wensen en gevoelens vertolkt door de gebedsformule:
God, kom mij te hulp; Haast U, Heer, om mij te helpen.

1 4

1 5

38

opus exsequitur inj une tum, ut psalmum vel scripturam quamlibet
memoriter recensendo, non solum conspiration! noxiae, vel consiliis pravis, sed ne otiosis quidem conloquiis, ullam copiam vel
tempus impertiat, oris pariter et cordis officio in meditatione spi
ritali jugiter occupato.
CoUatio XIV, С. S. E. L. 13, 410: Deinde hoc tibi est omnimodis
enitendum, ut expulsa omni sollicitudine et cogitatione terrena, adsiduum te ac potius jugem sacrae praebeas lectioni,, donec continua
meditatio inbuat mentem tuam et quasi in similitudinem sui formet,
arcam quodammodo ex ea faciens testamenti.
De Coenobiorum Institutis, C. S. E. L. 17, 107.

Zoals Franciscus God ontmoette in de natuur, zo vond H i e r o n y m u s God in de H. Schrift. Lezing en meditatie zijn bij hem
ten nauwste verbonden. 16 Wie mediteert, kiest uit de H. Schrift
wat hem aanspreekt en maakt zich dat eigen. 17 Mediteren is bij
Hieronymus: assimileren. Lezing en meditatie zijn het dagelijks
brood voor de ziel. Hij maakt daarom een vergelijking met de
Eucharistie: Wanneer de Heer waarlijk spijs is, moeten wij deze
spijs niet alleen nuttigen in de Eucharistie, maar ook in de geestelijke lezing. 18 Dit brood van Christus' leer moet men volledig
smaken met het hart meer dan met de geest. Bij alle moeilijkheden
is kennis en meditatie van de H. Schrift het grote hulpmiddel,
om gelijkmoedig te blijven. Zeer geliefd is bij Hieronymus de
uitspraak betreffende de relatie tussen lezing en gebed: het zijn
de twee delen van ons gesprek met God ; in de lezing spreekt God
tot ons, in het gebed antwoorden wij. Waarschijnlijk ontleende
Hieronymus deze uitspraak aan Cyprianus. 20
Weinig auteurs hebben meer de geestelijke lezing bevorderd dan
Hieronymus. Meer dan door vroegere monniken wordt door hem
Schriftlezing als zelfstandige oefening gewaardeerd. Hieronymus
ziet de waarde van deze oefening niet op de eerste plaats in verband met het psalmgebed van het officie, dat door de geestelijke
16

17

1 8

1 9
2 0

D. Goree, La Lectio Divina, I, Saint Jerome et la Lecture
Sacrée,
Wépion-sur-Meuse — Paris, 1925, 339: Méditer, c'est bien cela en
effet dans la pensée de Jérôme: c'est choisir dans l'Ecriture ce qui
convient, se poser en arbitre des rapports qui peuvent exister entre
l'âme et le Parole, bénie qui vient à elle et qu'elle désire s'appropier.
Epistola 127, ed. С. S. E. L. 56, 151: quicquid in nobis longo fuit
studio congregatum et meditatione diurna quasi in naturam versum.
Commentarius in Ecclesiasten, Migne P. L. 23, 1033 en 1039: Во
п и т est i taque veros cibos et veram sumere potionem, quos de Agni
Carne et Sanguine in divinis Voluminibus invenimus. — Porro,
quia caro Domini verus est cibus et sanguis ejus verus est potus,
hoc solum habemus in praesenti saeculo bonum, si vescamur carne
ejus, et cruore potemur, non solum in mysterio, sed etiam in Scripturarum lectione.
Comm. in Epistolam ad Ephesios, Migne P. L. 26, 439.
Epistola 3, ed. C. S. E. L. 54, 16: Nunc Deum audit, cum divina
relegit, nunc cum Deo loquitur, cum dominum rogat; Epistola 22,
ed. С. S. E. L. 54, 178: Oras: loqueris ad Sponsum; legis: ill© tibi
loquitur. Vgl. Cyprianus, Ad Donatum, Migne P. L. 3, 221.
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lezing wordt voorbereid, verdiept en uitgewerkt. Geestelijke
lezing houden is luisteren naar Gods woord. Door dit kenmerk
is lezing vanzelf ook meditatie.
In de Regel van S i n t B e n e d i c t u s , de vader en wetgever der
Westerse monniken, wordt slechts terloops over meditatie ge
sproken. 2 1 Het Opus Dei krijgt de volle nadruk. Daarnaast kent
de dagorde handenarbeid en lezing. Aan de lezing is ongeveer
vier uur per dag gewijd. Dat deze lezing tevens meditatie is, blijkt
uit een tekst, waarin Benedictus zegt, dat de monnik, die niet de
hele Zondag bezig kan blijven m e t m e d i t e r e n of l e z e n ,
ander nuttig werk moet doen. 2 2 Uitdrukkelijk wordt over medi
tatie gesproken, wanneer Benedictus voorschrijft, de korte tijd
na het nachtkoor in overweging door te brengen. 2 3 De monnik
zal bij alles wat hij doet, bedenken, dat hij bidt, leest en werkt
onder het toeziend oog van G o d . 2 4 De monnik moet denken aan
de vier uitersten : de dag des oordeels zal hij vrezen, hij zal bang
zijn voor de hel; hij zal sterk verlangen naar het eeuwig leven, de
dood zal hij dagelijks voor ogen houden. 2 5
Bij G r e g o r i u s d e G r o t e is, evenals bij Augustinus het
geestelijk leven gericht op de contemplatie. 2 6 De beschouwing is
de eindterm van een zware inspanning, waardoor de geest zich
bevrijdt van de dingen dezer wereld, om zijn volle opmerkzaam
heid op het geestelijke te richten. Daardoor verheft de geest zich
2 1

2 2
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C. Butler O. S. В., Sancti Benedicti Regula Monasteriorum, Freiburg
i. Br. [ 1 9 3 7 ] 2 .
E ¿ Butler, 91: Dominico item die lectioni vacent omnes, excepto
his qui varus officiis deputati sunt. Si quis vero ita neglegens et
desidiosus fuerit, ut non velit aut non possit m e d i t a r e a u t
l e g e r e , iniungatur ei opus quod facial, ut non vacet
Ed. Butler, 4 1 : Quod vero restât post Vigilias, a fratribus qui
psalterii vel lectionum aliquid indigent, m e d i t a t i o n i inserviatur.
Ed. Butler, 23, 54, 31:aestimet se homo de coelis a Deo respici omni
hora, et facta sua omni loco ab aspectu Divinitatis videri et ab
angelis omni hora renuntiari.
Ed Butler, 23.
F. Lieblang, Grundfragen der Mystischen Theologie nach Gregors
des Grossen Moralia und Ezechiel-homilien, Freiburg i. Br., 1934;
C. Butler O.S.B., Western Mysticism, London [1951] 3 .

boven zichzelf en stijgt met heel de kracht van zijn ziel op tot
de waarneming van het oneindige Licht, dat hij еещ moment aan
schouwt als door een k i e r . 2 7 Deze inspanning kent drie graden:
recollectio, introversio en contemplatio. 2 8 De recollectie moet
zich in grote deemoed voltrekken. De geest moet worden afgewend
van de liefde voor vergankelijke dingen, om 'geleidelijk tot het
eigen innerlijk te geraken. Want niemand die het lage verlaat,
komt ineens op de t o p . 2 9 Een belangrijk middel bij deze opgang
is o v e r w e g i n g e n n a v o l g i n g v a n C h r i s t u s . Jesus,
Die wij aanschouwen in onze geest, moeten wij navolgen in onze
werken. Laten wij overwegen, waarheen Hij gaat, om Hem te
kunnen volgen: Hij verkoos geboren te worden uit arme ouders.
Daarom ontbrak het lam, dat voor Hem geofferd moest worden.
Hij heeft smaad en schande gedragen : speeksel, geseling, kaaksla
gen, doornenkroon en kruis. Wat moet de mens niet lijden, wan
neer God zo veel voor de mensen geleden heeft! Laat de mens
denken aan zijn zonden, laat hem de schrikwekkende Rechter
beschouwen, Die komen zal om te straffen. 3 0 Christus wordt de
2 7
2 8
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Butler, a.w. 68—71.
Homüiarum in Ezechielem, Migne P. L. 76, 989: Primus ergo gradus
est ut se ad se colli gat, secundus ut videat qualis est collecta, tertius
ut super semetipsam surgat, ac se contemplationi auctoris invisibilis
intendendo subjiciat.
Moralin, Migne P. L. 76, 240: Sed inter haec sciendum est quia
cum ejusdem sacri eloquii praecepta cogitamus, cumque men tem
a vitae corruptibilis amore divertimus, quasi quibusdam cordis
passibus ad interiora properamus. Nemo autem infima deserens,
repente fit summus, quia ad obtinendum perfectionis meritum, dum
quotidie mens in altum ducitur, ad hoc procul dubio velut aseensionïs quibusdam gradibus pervenitur.
Homüiarum in Evangelia, Migne P. L. 76, 1085: Jesum quem mente
cernimus opere sequamur. Aspiciamus qua graditur, et ejus vestigia
imitando teneamus. Jesum etenim sequitur qui imitatur. Hinc namque dicit: Sequere me, et dimitte mortuos sepeliré mortuos suos.
Sequere enim dicitur imitare. Hinc rursus admonet, dioens: Si quis
mihi ministrat, me sequatur. Consideramus ergo qua graditur, ut
sequi mereamur. Ecce, cum sit dominus et creator angelorum, suscepturus naturam nostram quam condidit, in uterum Virginis venit.
Nasci tarnen in hoc mundo per divites noluit, parentes pauperes
elegit Unde et agnus qui pro ilio offerretur defuit, columbarum
41

levensspiegel, waarin men in meditatie schouwt, om in leven en
werken zichzelf te modelleren naar Zijn model, dat men bij zich
draagt in eigen innerlijk.
Een tweede hulpmiddel is de lezing van de H. Schrift. Daar
vindt men de leer van het daadwerkelijk, volmaakte leven en het
begin van de beschouwing. 31 De H. Schrift licht ons voor op de
levensweg. Niet als een geschapen licht, maar omdat het ongeschapen Licht er in schijnt. Naar Christus voorbeeld en naar de
lessen van de H. Schrift zal men zijn ziel zuiveren. Daarbij wordt
men geholpen door een meer passieve loutering: door bekoringen
en door de compunctio, die een vrucht der overweging is. Gregorius leert, hoe de compunctio uit vrees en uit liefde ontstaat.
De tweede graad is de i n t r o v e r s i o. Nadat de ziel de rust
gevonden heeft, keert zij in zichzelf. Dit is het v a c a r e D e o ,
dat sinds Augustinus zo'n grote rol speelt in de leer van het
geestelijk leven. Dan schouwt de ziel, in louter geestelijke blik,
zichzelf en bereidt zo de weg tot de contemplatie. 32
Een der merkwaardigste en stellig ook belangrijkste firguren uit

31

32

42

pullos et par turturum. ad sacrificium mater invenit. Prosperar! in
mundo noluit, opprobria irrisionesque toleravit, sputa, flagella,
alapas, spineam coronam, crucemque sustinuit; et quia rerum delectatione a gaudio interno cecidimus, cum qua amaritudine illuc
redeatur ostendit. Quid itaque homo pro se pati debet, si tanta
Deus pro hominibus pertulit? Qui ergo in Christum jam credidit,
sed adhuc avaritiae lucra sectatur, in superbia honoris extollitur,
invidiae facibus inardescit, libidinis se immunditia polluit, prospera
quae in mundo sunt concupisciL Jesum in quem credidit sequi contemnit. Diverso quippe itinere ambulai, si gaudia delectationesque
appétit, cui dux suus viam amaritudinis ostendit. Revocemus ergo
ante oculos peccata quae fecimus; consideremus quam terribilis
judex haec puniturus adveniat; mentem formemus ad lamenta; vita
nostra ad tempus amarescat in poenitentia, ne aeternam amaritudinem sentiat in vindicta.
Homiliarum in Ezechielem, Migne P . L. 76, 972: in scriptura sacra
et doctrina perfectae operationis et initium supernae contemplationis
inven itur.
Moralia, Migne P. L. 76, 713: magnum valde est, si ad cognitionem
suam repressa corporali specie anima perducatur; ut semetipsam
sine corporea imagine cogitet et cogitando se viam sibi usque ad
considerandam aeternitatis substantiam paret.

de vroomheidsgeschiedenis is Johannes Scholasticus, die aan zijn
Ladder van dertig treden de naam C l i m a c u s dankt. 3 3 Hij
schreef zijn Scala Paradisi in de eerste helft der zevende eeuw.
Pas tegen dertienhonderd wordt de Scala door de vertaling van
de bekende spirituaal Angelus Clarenus in het Westen bekend.
De Scala is het oudste, systematische tractaat over het geestelijk
leven, dat de novicen vanaf het moment, dat zij de wereld verlaten,
via een ladder van dertig treden doet opstijgen tot de volmaaktheid of de liefde. Merkwaardig is de overeenkomst in ideeën
tussen de Scala uit het Oosten en de geschriften van Westerse
schrijvers in de zevende eeuw. De oude Oosterse monniken en
woestijnvaders, vooral Evagrius, waren de bron zowel voor Climacus als, via Cassianus, voor de Westerse auteurs. Climacus
blijkt de werken van de voortreffelijke Cassianus (Cassianus ille
eximius) te kennen. 34 Climacus is in systematisering aanmerkelijk verder dan het Westen. De beoefening van elke deugd is verschillend, naargelang de deugdzame in het geestelijk leven begint,
reeds vordert of volmaakt is. De geestelijke opgang vraagt een
zelfkennis, waarvan het object wisselt in de drie opeenvolgende
stadia van het geestelijk leven. 35 Ook het gebed kent de drie
stadia: moeite door verstrooiing, gemakkelijk met het geestelijke
kunnen bezig zijn en in God verslonden zijn. 36 De Moderne Devotie neemt later, via David van Augsburg, deze driedeling over.
Climacus definieert het gebed als een vertrouwelijk gesprek en
33
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A. Saudreau, La Doctrine de St. Jean Climaque, V. Sp. IX (1924)
353—370.
Migne P. G. 88, 717.
Migne P. G. 88, 1014: Discretio in t i r o n i b u s seu rudibus est
perfecta et vera status sui interioris cognitio. In mediis seu ρ г of i c i e n t i b u s , est sensus quidam animi qui bonum proprie dic
tum a physico et ejus contrario sine errore dijudicat. In ρ e г f e ct i s est cognitio, ex divina illustratione orta quaeque, et in aliis
obscura suo lumine illustrare potest.
Migne P. G. 88, 1132: P r i n c i p i u m orationis est obstrepentes
menti distractiones, statim ab initio, solo mentis nutu repellere.
M e d i u m vero cum mens in iis tantum haeret quae meditanda
et tractanda proposuit. F i n i s est raptus in Deum. Vgl. Migne
P. G. 88, 1107.
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een contact van de mens met G o d . 3 7 Het gebed is duizendvormig.
Voor al het andere moet men, wanneer men gaat bidden. God
danken. Vervolgens moet men berouwvol eigen zondigheid belijden. Dan pas zullen wij de Koning van het heelal onze beden
voorleggen. Deze methode van bidden is het beste, zoals een
engel geopenbaard heeft aan een der monniken. 3 8 Hij prijst de
gebedsvorm waarin gebed en meditatie over de dood zo samen
verenigd zijn, als de twee naturen in de éne P e r s o o n . 3 9 Wanneer
Climacus spreekt over de nachtwake, zegt hij : Sommigen bieden
zich, ontdaan van elke zorg van tijdelijke zaken, aan God aan.
Anderen stellen zich psalmen zingend in Gods aanwezigheid.
Anderen lezen in de H. Schrift of verrichten, wanneer hun geest
zwakker is, handenarbeid. Anderen verwekken in gestage overweging van de dood compunctio. De eerste en laatste wijze is
God het aangenaamst. De tweede groep volgt de kloosterpractijk.
De derde manier is de laagste g r a a d . 4 0
De dood is bij uitstek onderwerp van overweging, met als doel de
beata sanctae compunctionis tristitia. Climacus heeft een opvallend hoge waardering voor angst en tranen. De gave der tranen
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Migne P. G. 88, 1130.
Migne P. G. 88, 1130—31: Unus quidem est precantium status, sed
in ilio mille formae et varietates continentur. Alii quippe colloquuntur et agunt cum Deo velut amico et Domino, non suam iam amplius, sed aliorum causam actitantes, laudes Deo canunt et supplicant: alii divitias coelestes et gloriam et fiduciam majorem petunt:
alii rogant ut ab hoste suo penitus li beren tur; alii dignitatem aliquam desiderant ас petunt; alii, ut ab omni debitorum cura eximantur; alii, ut ab carcere expediantur; alii criminum solutionem
quaerunt. Ante omnia in exordio chirographi petitionis nostrae sinceram gratiarum actionem collocemus. In altero dein versu confessionem, et contritionem ex vero animae sensu proficisoentem ponamus, atque ita deinceps preces nostras omnium regi aperiamus. Optimus enim precandi modus est quem dixi, quemadmodum ab
angelo cuidam e fratribus est significatum.
Migne P. G. 88, 1138: Sunt qui oenseant utiliorem esse orationem,
quam sit meditati o mortis seu exitus animae; ego vero geminas in
una subsistentia laudo naturas.
Migne P. G. 88, 939.

werd in het Oosten heel bijzonder b e g e e r d . 4 1 Het bed roept het
doodsbed in herinnering. De maaltijd doet denken aan de spijs
der wormen. Wanneer men drinkt, zal men denken aan de dorst
der verdoemden. Een berisping wekt de angst op voor de uitspraak
van de schrikwekkende Rechter op het laatste oordeel. Men staat
op en gaat naar bed met gedachten aan het eeuwige vuur der hel.
Zoals schuldigen in de gevangenis geen vreugde kennen, zo kent
ook de ware monnik op aarde geen ijdele v r e u g d . 4 2
De compunctio uit vrees wordt echter opgevolgd door vertrouwen
en door liefde. De tranen, die stromen bij het overwegen van de
dood, verwekken de vrees. De vrees baart de veiligheid en uit
de veiligheid ontstaat de vreugde. Wanneer de vreugde wijkt, al
verdwijnt zij ook nooit, ontbloeit de bloem van Gods l i e f d e . 4 3
Het is deze gedachte, die ten grondslag ligt aan een belangrijk
gedeelte van het tractaat, De Spiritualibus Ascensionbus, dat Gerard Zerbold van Zutphen later schrijven zal.
Climacus kent een uitgebreide keuze van meditatie-onderwerpen :
Gods liefde, de dood, Gods tegenwoordigheid, het hemelrijk, de
vurigheid der heilige martelaren, de hemelse machten en de
engelen, de ziel die het lichaam verlaat, het laatste oordeel. Niets
is echter meer noodzakelijk, dan het denken aan de d o o d . 4 4 De
gedachte over het rijk van Christus wordt later benut door Ignatius van Loyola. 4 0
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M. Lot-Borodine, Le mystère du don des larmes dans VOrient chrétien, V. Sp. 48 (1936) [65]—[110].
Migne P. G. 88, 806, 810: Reis in carcere nullumi est gaudium, nec
veris monachis in terris festa vana laetitia.
Migne P. G. 88, 815: Lacrimae quae ex memoria mortis oriuntur,
pariunt timorem, timor securitatem, e securitate exsistit gaudium,
gaudio (quamvis nunquam deficiat) cessante, oritur flos divinae
charitatis.
Migne P. G. 88, 795.
Migne P. G. 88, 640: Quando mortalis imperator ipsemet coram
expeditionem suscepturus ad suum nos obsequium evocai, statim
ad nomen respondemus, sineque ulla tergiversatione, aut excusatione, aut mora neglectis omnibus, promptissimis animis nomina
da tur i accurrimus. Caveamus ergo, ne regum Rege, et Domino dominantium, Deoque deorum, nos ad coelestem hanc religiosae disciplinae militiam citante, ex inertia et vecordia illam detractemus.
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Terloops slechts wordt het voorbeeld van Christus genoemd. Zo
zegt Climacus: Christen zijn betekent, de navolging van Christus
in woord en d a a d . 4 6
Gebed en meditatie ontwikkelen zich tot de toestand van) het pure
gebed, volgens de leer van Evagrius. Het bidden kan dan beperkt
zijn tot alleen het aanroepen van Jesus' naam.
In de negende eeuw ontstaat een genre van devote lectuur, dat in
de komende eeuwen zeer invloedrijk en gewild zal worden. Het
zijn: Meditationes et Orationes, Soliloquia, Libellus precum en
Manuale ргеситЛ7 Veelal zijn het bundelingen van bestaande
gebeden en teksten, die telkens weer opnieuw worden aangevuld
en gerangschikt. Vele verzamelingen zijn anoniem. Velen werden
op naam geplaatst van de grote, geestelijke schrijvers als Augus
tinus, Hieronymus, Ambrosius en later Beda, Anselmus en Bernardus. Deze uitgebreide literatuur is voor de kennis der Middel
eeuwse vroomheid zeer belangrijk. Dom A. Wilmart wijdde meer
dere studies aan dit genre van geestelijke lectuur, dat in zijn ge
heel nog te weinig bekend en bestudeerd is. Deze geschriften dien
den de persoonlijke godsvrucht. Zij worden dikwijls aangeduid
als p i i s s i m a e m e d i t a t i o n e s . In dit overzicht kan worden
volstaan met een vermelding. Ter karakterisering van dit genre
kan gelden de proloog, die St. Anselmus schreef op zijn Meditatieen Gebedenboek: Deze meditaties en gebeden zijn geschreven, om
de lezer op te wekken tot liefde en vrees voor God en tot onder
zoek van zichzelf. Zij moeten worden gelezen in alle stilte, lang
zaam en zonder haast, niet te veel in een keer en met aandachtige,
rustige overweging. Zij zijn geschreven propter pietatis affec
tum. 4 «
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olimque ad supremum judicis tribunal adduca, rei indefensique
deprehendamur.
Migne P. G. 88, 634.
Vgl. Α. Wilmart O.S.B. Auteurs Spirituels et Textes Dévots au
Moyen Age Latin, Paris, 1932; Dezelfde, Le Recueil des Pensées
du B. Guigue; J. Leclerq O.S.B. et J. P. Bonnes, Un Maitre de la
Vie Spirituelle au Xle Siècle, Jean de Fécamp, Paris, 1946; A. Castel O.S.B., Méditations et Prières de Saint Anselme, Paris, 1923;
J. de Ghellinck S.J., Littérature latine au Moyen Age, [Paris] 1933.
Migne P. L. 158, 709.

Wanneer in de twaalfde eeuw de eerste scholastieke verhandelingen ontstaan met hun belangstelling voor definities en onderscheidingen, verschijnen ook tractaten over het gebed, waarin de diverse begrippen nader worden gepreciseerd. De vierdelige opsomming, die in deze tijd gebruikelijk wordt van: lectio, meditatio,
oratio, contemplatio komt het eerst voor in de MediteUiones van
de eerste G u i go d e K a r t u i z e r . 4 9
H u g o v a n S i n t V i c t o r kent dezelfde opsomming. Hij
spreekt van vijf graden, die leiden tot de volmaaktheid. Deze
zijn: lectio, meditatio, oratio, operatio en contemplatio. Deze
graden lopen parallel met de zich ontwikkelende geestelijke opgang. De vijf onderscheiden graden zijn echter ten nauwste met
elkaar verbonden en verweven. 50 Eveneens bepaalt Hugo een
nauwkeurig onderscheid tussen de drie manieren van kennen:
cogitatio, meditatio en contemplatio. De cogitatio is als een vluchtig aanraken, de meditatie als een gestaag en nauwlettend betasten,
de contemplatio is de scherpe blik der ziel. 5 1
Hugo definieert de meditatie als een : h e r h a a l d e l i j k den49
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A. Wïlmart O.S.B., Le Recueil des Pensées du В. Guigue, Paris,
1936, 146: Opera autem divinae devotionis haec sunt: contemplatio,
oratio, meditatio, lectio psalmodia, sacrorum mysteriorum actio.
Quorum omnium finis, nosse et amare Deum.
Eruditio Didascalia, Migne P. L. 176, 797: Quator sunt in quibus
nunc exercetur vita justorum, et quasi per quosdam gradus ad
futuram perfectionem sublevatur, videlicet lectio sive doctrina, medi
tatio, oratio, operatio. Quinta deinde sequitur contemplatio. — De
his quinqué gradibus primus gradus, id est lectio incipientium est;
supremus, id est contemplatio perfectorum. Et de mediis quidem
quanto plures quis ascendent, tanto perfectior erit; verbi grada:
Prima lectio intelligentiam dat, secunda meditatio consilium praestat, tertia oratio petit, quarta operatio quaerit, quinta contemplatio
invenit.
Ín Ecclesiasten, Migne P. L. 175,116—117: Tres sunt animae rationales visiones, cogitatio, meditatio, contemplatio. Cogitatio est, cum
mens notione rerum transitorie tangitur cum ipsa res, sua imagine
animo subito praesentatur, vel per sensum Ingrediens, vel a memoria
exsurgens. Meditatio est assidua et sagax retractatìo cogitationis,
aliquid, vel involutum explicare nitens, vel scrutans penetrare occultum. Contemplatio est perspicax, et liber animi contuitus in res
perspiciendas usquequaque diffusas.
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ken over de aard, de oorzaak en de bestaanswijze van een bepaalde zaaL Van bijzonder belang is de term FREQUENS COGITATIO, die aangeeft, dat mediteren een veelvuldig en herhaald
nadenken is en niet een lange tijd aan een stuk nadenken. 52
Hugo onderscheidt meerdere soorten van meditatie. In Eruditio
Didascalia grondt hij een drievoudig onderscheid op een drievoudig object van overweging: eigen deugden en gebreken, Gods
wet en Gods werken. Hij beschouwt dus ook het gewetensonderzoek als meditatie. 53 In De Meditando seu Meditandi Artificio
onderscheidt hij meditatie uit de schepping, die in bewondering
zijn uitgangspunt vindt, meditatie uit de schriftuur, die met lezing begint en meditatie uit deugden en gebreken, die van een
nauwkeurig wikkende zelfcontrole uitgaat. Deze driedeling wordt
dan in vele onderverdelingen uitgewerkt. 54
R i c h a r d v a n St. V i c t o r ontwikkelt deze leer van Hugo.
Hij onderscheidt contemplatio, meditatie en cogitatio als Hugo.
Meditatie omschrijft hij als een ijverige aanschouwing van de ziel,
die geboeid bezig is met het onderzoek van een waarheid. 55 In
Benjamin Minor, dat over de voorbereiding op de contemplatio
handelt, bespreekt hij de eenvoudigste vormen van meditatie.
De eerste vorm is de verbeelding (imaginatio) der straffen als
middel tegen de bekoring. Daarop volgt het beschouwen der
beloning, ter opwekking van goede begeerten. Uit de eenvoudige
52
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De Meditando seu Meditandi Artificio, Migne P. L. 176, 993: meditatio est f r e q u e n s cogitatio modum et causam et rationem
uniuscuiusque rei investigane; modum quid sit, causam quare sit;
rationem quomodo sit. — Eruditio Didascalia, Migne P. L. 176,
772: Meditatie est cogitatio f r e q u e n s cum Consilio, qua causam et originem, modum et utilitatem uniuscujusque rei prüden ter
investigai. Deze zelfde definitie in de samenlezing uit teksten van
Hugo, De Modo Dicendi et Meditandi, Migne P. L. 176, 877.
Migne P. L. 176, 772: Tria sunt genera meditationis. Unum constat
in circumspectione morum, aliud in scrutatione mandatorum, tertium in investigatione divinorum operum.
Migne P. L. 176, 993—98.
Benjamin Major, Migne P. L. 196, 67: Meditatio vero est studiosa
mentis intentio circa aliquid investigandum diligenter insistens, vel
sic: Meditatio est providus animi obtutus in veritatis inquisitione
vehementer occupatus.

meditatie ontwikkelt zich de contemplatie. 5 6 Richard onderscheidt, parallel aan de geestelijke vooruitgang, zes graden van
contemplatie. De eerste graad beschouwt de zichtbare wereld en
bewondert de macht en wijsheid van de Schepper. De tweede overweegt bestaansgrond, orde en nut der dingen. De derde graad
stijgt uit boven de stof en beschouwt in het zichtbare het beeld
van het onzichtbare. De vierde graad beschouwt zonder hulp van
stoffelijke beelden de ziel en de engelen. Dan pas volgt de eigenlijke contemplatie, de vijfde en zesde graad, waarin de mens God
schouwt. 5 7 Richard, die in zijn Benjamin Major de eerste systematische verhandeling over de contemplatie schrijft, onderscheidt,
ofschoon hij de terminologie niet gebruikt, verworven en ingestorte beschouwing. 5 8
Een tijdgenoot van Hugo van Sint Victor was A d a m S c o l u s .
Eerst Norbertijn, ging hij later over tot de Orde der K a r t u i z e r s . 5 9
In De Tripartito Tabernáculo, dat Adam als Norbertijn schreef,
onderscheidt hij drie oefeningen voor de kloosterling: operatic,
lectio en oratio. β 0 Later als Kartuizer schrijft Adam zijn in
vloedrijk en voor de Kartuizer-vroomheid typerend werk De Quatripartito Exercitio Ce/Zee, waarin hij spreekt van vier oefenin
gen: lectio, meditatie, oratio en actio. 6 1 Adam kent in dit boek
acht wijzen van mediteren, die tegelijk het verloop en d e opgang
naar hoge volmaaktheid tekenen. 6 2 Deze acht modi worden elk
5 8
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Benjamin Minor, Migne P. L. 196, 13, 15, 63: ex studio meditationis animus in contemplatione surgit.
Benjamin Major, Migne P. L. 196, 70 ss.
Migne P. L. 196, 169—70.
N. J. Weyns O. Praem., Het Premonstratenser Kloosterleven volgens
Adam van Dryburgk, Tongerloo, 1948; Fr. Petit, La Spiritualité des
Prémontrés aux Xlle et Xllle siècles. Paris, 1947. M. Davy, La
Vie Solitaire Cartusienne, R. A. M. XIV (1933) 124r—145.
Migne P. L. 198, 740: Haec tria sunt, quae in hac domo nostri continuo habere debent sacerdotes; quia semper cum a cura necessaria
corporis vacant, vel in operatione, vel in lectione, vel in oratione
esse debent: operatio ad ministrationem corporalem; lectio ad instructionem spiritualem; oratio ad contemplativam puritatem.
Migne P. L. 153, 826 ss.
Migne P. L. 153, 831: Sicut autem hujus de qua loqui proponimus
meditationis diversi modi sunt, ita et diversas in animo meditantis
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in een afzonderlijk hoofdstuk nader uitgewerkt en onderverdeeld.
In één zijner preken spreekt Adam naar aanleiding van de zes
kruiken van Cana over zes belangrijke onderwerpen van meditatie: de staat van de zondaar, de bekering, oordeel, dood, hel
en hemel. 6 3 Ook het lijden van Christus kent Adam als meditatie-onderwerp. 6 4
Voor P e t r u s C e l l e n s i s i s meditatie voortzetting van de lezing. 6 5 Lezing en meditatie horen bij elkaar als voedsel tot zich
nemen en verwerken. Mediteren is assimileren. Door deze verbondenheid met de lezing is meditatie een oefening van het geheugen. Een oefening die het geheugen met goede gedachten bevoorraadt en die later deze voorraad overdenkend benut. 6 6
Uit lezing en meditatie groeit de contemplatie. 6 7
G u i g o II d e K a r t u i z e r schreef in zijn Scala ClaustralUim
sive Tractatus de Modo Orcuidi een systematische verhandeling
over het gebed. Hij onderscheidt vier graden: lectio, meditatio,
oratio en contemplatio. Deze vier graden zijn in rangorde en
functie onderscheiden en hebben ook ieder een eigen taak. 6 8
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causas gignunt. Nos autem illum primo loco modum ponimus, quo
in meditantis mente causa procedit eruditionis; secundo, qui causam gignit doloris et timoris; tertio vero loco ponimus illum, qui
occasionem administrât amoris et consolationis; quarto quoque, de
quo percipit mens causam pietatis et compassionis; quinto vero, de
quo discretionis causa venit et abjectionis; sexto loco illum ponimus
modum, de quo venit in anima renovacionis suae causa et reparati onis; séptimo quoque, de quo stuporis causa venit et admirationis;
octavo illum ponimus modum, quo in mente meditantis illa revolvuntur, quae sunt invisibilia et spiritualia.
Migne P. L. 198, 424^-29.
De Tripartito Tabernáculo, Migne P. L. 198, 757.
J. Leclerqc O.S.В., La Spiritualité de Pierre de Celle, Paris, 1946.
Mosaici Tabernaculi Mystìca et Moralis Expositìo, Migne P. L. 202,
1079: Quod meditatio in arca reponit, memoria in mensa proponit.
Metit namque et coUigit meditatio tempore opportuno, quod exigit
memoria pulsante et urgente necessitatis alicujus articulo.
Sermo LXIX, Migne P. L. 202, 857.
Migne P. L. 184, 475: Cum die quadam, corporali manuum labore
occupalus, de spiritualis hominis exercitio cogitare coepissem, qua
tuor spirituales gradus animo cogitanti se subito obtulerunt: scilicet,
lectio, meditatio, oratio et contemplatio.

De lezing zoekt, de meditatie vindt. Het gebed vraagt, de contemplatie smaakt. Daarom zegt de Heer: zoekt en gij zult vinden, klopt en U zal worden opengedaan. De lezing verschaft
vaste spijs aan onze mond, de meditatie kauwt, het gebed smaakt
en de contemplatie is de zoetheid zelf, die verkwikt. Lezing en
meditatie wekken het verlangen. Gebed en contemplatie brengen
de vervulling. De vier graden, die zowel naar tijd als oorzakelijkheid elkaar volgen zijn nauw verbonden, zodat de volgende
graad steeds de voorafgaande veronderstelt. Lezing zonder meditatie is dor; meditatie zonder lezing is aan dwaling onderhevig.
Gebed zonder meditatie mist de vurigheid; meditatie zonder gebed in onvruchtbaar. Gebed in innigheid verwerft de contemplatie; contemplatie zonder gebed is zeldzaam en iets wonderbaarlijks. 6 9
In het gedeelte van De Epistola ad Fratres de Monte Dei, waarin W i l l e m v a n S t . T h i e r r y over het gebed handelt, treft
men opvattingen, die aan de ScaL· Cfoustralium verwant zijn.
De betekenis van S i n t B e r n a r d u s i n d e geschiedenis van
het gebed betreft meer stof en onderwerp dan systematisering.
Wat de systematisering betreft is van belang de nadruk, die hij
legt op de verbondenheid van meditatie en gebed. Zij horen bij
elkaar, zoals de twee leerlingen van Emmaus samenhoren. Zij zijn
als twee voeten, die in samenwerking de mens geestelijk vooruit
brengen. 7 0 Bernardus kent de ontwikkeling: van de vrees via
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Migne P. L. 184, 481: L e c t i o enim quasi fundamentum primo
occurit, et data materia mittit vos ad meditationem. M e d i t a t i o
vero quid appetendum sit diligentius inquirit, et quasi effodiens thesaurum invenit et ostendit. Sed cum per se obtinere non valeat,
mittit nos ad orationem. O r a t i o , se totis viribus erigens ad Dominum, impetrai thesaurum desiderabilem, contemplationis suavitatem. Haec autem adveniens, praedictorum trium laborem remunerai, dum coelestis rore dulcedinis animam sitientem inebriai. Lectio
ergo est secundum exterius exercitium: meditatio secundum interiorem intellectum: oratio, secundum desiderium: contemplatio, super
omnem sensum. Primus gradus est incipientium, secundus est proficientium, tertius est devotorum, quartus beatorum.
Sermones, Migne P. L. 184, 965 en 509.
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de hoop naar de liefde. ' 71 Hij omschrijft de meditatie als: inspanning van de geest, om de waarheid te vinden. 7 2 Boven alles is zijn meditatie echter een „Jesu dulcís memoria". Hij
overweegt met grote affectie de mensheid van Christus, vooral
het kind Jesus en de lijdende Jesus. De memoria passionis brengt
via de compassio tot de contemplatio. De voorstelling der mysteries van Christus' leven is bij Bemardus zeer concreet. Hij
kent reeds in aanzet de applicatio sensuum en de compositio
loei.
D e M e d i t a t i o n e s V i t a e C h r i s t i van pseudo-Bonaventura 7 3 en het zeer uitvoerige Vita Jesu Christi van L u d o l p h u s
d e K a r t u i z e r 7 4 voeren dit element der concreetheid nog
\rerder door. Deze beide werken geven ook een indeling van de
stof naar de uren der getijden en naar de dagen van de week.
Het meest systematische tractaat, dat de Middeleeuwen brachten over het gebed is De Triplici Via van B o n a v e n t u r a . Hij
geeft in dit geschrift zijn theorie van de hiërarchie der drie wegen: van zuivering, verlichting en vereniging. Deze drie wegen
zijn geen op elkander volgende perioden van het geestelijk leven. Voortgang op de weg der zuivering betekent tegelijk voortgang op de weg der verlichting en der eniging. Deze opvatting
kan Bonaventura huldigen, omdat hij de drie wegen niet karakteriseert door de daden, die men op elke weg verricht, maar
door het doel. Dit doel is respectievelijk: onthechting, waarheid
en liefde. Alle drie zijn gericht op hetzelfde einddoel: de volmaakte liefde. Dit einddoel wordt het volledigst bereikt door de
liefde, minder door de waarheid, nog minder door de onthech71
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Sermones in Cantica, Migne P. L. 183, 673. Vgl. E. Gilson, La Théo·
logie Mystique de Saint Bernard, Paris, 1934; Dr J. Ries, Das Geistliche Leben in seinen Entwicklungsstufen
nach der Lehre des Hl.
Bernard, Freiburg i. Br. 1906.
De Consideratione, Migne P. L. 182, 745: Consideratío autem, intensa ad investigandum cogitatio, vel intentio animi vestigantis verum.
Vgl. С Fischer O.F.M., Bonaventure; Apocryphes, D. Sp. I, 1848—
5 3 ; M. Deanisly, The Gospel Harmony of John de Caulibus or S.
Bonaventura, Collectanea Francùcana II (1922) 10—19.
M. I. Bodenstedt, The Vita Christi of Ludolphus the
Cartusiam,
Washington, 1944.

ting. Op elk der drie wegen plaats Bonaventura dezelfde oefeningen: meditatie, gebed en contemplatie.
Meditatie is hier een diep verstandelijk nadenken, waaraan alle
vermogens deelnemen. 7 5 Voor elk der drie wegen geeft Bonaventura de stof tot overdenking aan: eigen zonden, Gods weldaden
en Gods begerenswaardigheid.
S u s o in zijn Honderd Artikelen en J o r d a n u s v a n Q u e d l i n b u r g in zijn LXV Articuli passionis dominicae propageren het van buiten leren van een groot aantal kort en bondig
geformuleerde punten, waaraan men door de dag denken zal. 7 6
Uit dit zeer summiere overzicht kan men besluiten, dat de meditatie niet een op zichzelf staande geestelijke oefening is. Lectio-meditatio-oratio en contemplatio wel onderscheiden maar niet
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Bonaventura, Opera Omnia, ed. Quaracchi V I H , 7: In huiusmodi
autem meditatione tota anima debet esse intenta, et hoc secundum
omnes vires suas, scilicet secundum rationem, synderesim, conscientiam et voluntatem. Nam in huiusmodi meditatione ratio percunctando offert propositionem, synderesis sententiando proferì definitionem, conscientia testificando inferi conclusionem, voluntas praeeligendo defert solutionem. Verbi gratia, si quis velit meditari circa
viam purgativam, debet ratio quaerere, quid debeat fieri de homine,
qui templum Dei violaverit; synderesis respondet, quod aut debet
disperdi, aut lamentis poenitentiae purgari; conscientia assumiti
Tu es ille: ergo vel oportet te damnari vel poenitentiae stimulus
affligi; deinde voluntas praeelegit, scilicet, quia recusal damnationem aeternam, assumit voluntarle poenitentiae lamenta. Juxta
hunc modum in aliis viis est intelligendum.
De Honderd Artikelen van Suso staan oorspronkelijk in het derde
deel van zijn Büchlein der Ewigen Weisheit. Suso nam ze niet op
in de latijnse bewerking van dit geschift, Horologium aeternae Sapientiae. Wel nam hij in het HoгoL·gium daarvoor een nieuw hoofd
stuk op, onder de titel: Qualiter multi fidelis possint
sapienciam
divinam desponsare;
et quomodo per с o ttidiana
quedam
lev ia exercitia
debeant se continue in eiusdem amore reno
vare. Vgl. D. de Man, Heinrich Suso en de Moderne Devoten, Ned.
Archief voor Kerkgesch., N. S. XIX (1926) 279—83. Voor Jordanus
van Quedlinburg: W. Moll, Johannes Brugman, d. I I , Amsterdam,
1854, 75 w . ; Dezelfde, De Boekerij van het St. Barbaraklooster
te
Delft, Kerkhist. Archief IV (1866) 245; Een opsomming van de 65
artikelen publiceerde H. U. Meyboom, Archief voor Nederl. Kerk
gesch. I (1885) 204—206.
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gescheiden, maken tezamen het bidden uit. Ofschoon wellicht al
le elementen van het methodisch mediteren van Ignatius van
Loyola reeds verspreid aanwezig zijn, geven de hoogtepunten der
systematisering, de Scoia Paradisi van Climacus, de Scala СЫи·
stralium van Guigo en de De Triplici Via van Bonaventura toch
meer een systeem van bidden in de ruime zin dan alleen van
mediteren. Deze systematisering heeft nooit het karakter van
een voorgeschreven en verplicht gareel. 7 7 Het is merkwaardig,
dat de Middeleeuwen, die op elk terrein hun methoden hadden
(artes dictandi, artes praedicandi, artes tacendi) geen gebedsme
thode hebben nagelaten in de trant der moderne methoden. Wel
licht, omdat bidden in hun opvatting uiteraard spontaneïteit
vraagt. 7 8 Een spontaneïteit, die in de Middeleeuwse levenssfeer
wellicht makkelijker tot innige affecties ontbloeien kon, dan in
latere tijden.
77
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Fr. Petit, La Spiritualilé des Prémontrés aux ΧIIe et XIIle siècles,
Paris, 1947 242: Il y a chez les anciens un respect de la liberté des
âmes que tous les modernes n'ont pas au même degré.
Vgl. J. Leclerqc O.S.B., V. Sp. XXVI (1944) 396.
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III

OVER DE G E S C H R I F T E N D I E

INZICHT

VERSCHAFFEN OMTRENT DE MEDITATIE
I N D E E E R S T E T I J D VAN D E
MODERNE

DEVOTIE

De voornaamste bron om de opvattingen van Geert Groóte over
het mediteren te leren kennen, is zijn De Quatuor Generibus Me·
ditationum sive Contemplationum. Dit tractaat werd uitgegeven
in negentien honderd vier en twintig door A. Hyma. 1 In dit
tractaat wordt de overweging van de mysteria Christi, Zijn geboorte, leven en lijden behandeld. Er worden vier bronnen aangegeven, waaruit de parvulus zijn stof omtrent deze mysteries putten kan. Naargelang de vier kenbronnen : de H. Schrift, de openbaringen aan de heiligen, het redenerend verstand en de verbeelding, onderscheidt Groóte vier soorten van meditatie. Het
tweede en derde genus, de meditaties dus die steunen op openbaringen aan heiligen en op het redenerend verstand, bespreekt
Groóte aan het slot van zijn tractaat in slechts enkele regels. Het
eerste en vierde genus, de meditaties dus die steunen op de H.
Schrift en de verbeelding, worden uitvoerig behandeld. Het
tractaat spreekt alleen over meditatiestof, niet over de wijze van
mediteren. Het geschrift is moeilijk te lezen en het is lastig er
een ordelijk overzicht van te krijgen. Dit vindt zijn reden in de
soms moeilijk te rijmen tegenstelling tussen de uiteenzetting
over het vierde genus, waar de grote betekenis der verbeelding
als belangrijk hulpmiddel wordt aangegeven en daarnaast de
zuiver ken-critische beschouwingen naar aanleiding van het eerste genus, de H. Schrift, waar de noodzaak van abstracte be1

A. A. U. 49 (1924) 296—326. Vgl. J. G. J. Tiecke 0. Carni., De
Werken van Geen Groóte, Utrecht-Nijmegen, 1941, 128—129.
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grippen beklemtoond wordt, omdat meditatie over het Evangelie een geloofszaak is, die het fides non ficta eist: het geloof
door niet de minste stoffelijke smet bezoedeld.
Behalve ten eigen nutte, schreef Groóte dit tractaat, omdat hij
bij devote zielen verkeerde practijken bij het overwegen had
waargenomen. 2 Zijn ingewikkelde verhandeling zal hierin wel
niet veel verbetering hebben gebracht.
De titel Sermo de Nativitate Domini, waaronder dit tractaat ook
voorkomt, dekt slecht de inhoud. Ook al houdt men rekening
met het feit, dat de term „sermo" in deze tijd nog niet beperkt
is tot het begrip „preek"; Groóte zelf spreekt over de eendere
betekenis van tractatulus, sermo en liber. 3 Alleen de aanhef van
de sermo, de Isaias-tekst: Parvulus natus est nobis, die na een
korte uiteenzetting tot het thema der vier genera leidt, herinnert aan een kerstpreek.
De terminologie van genera meditationum is veel gebruikelijk.
Men treft deze onder meer bij Adam Scotus, Hugo van Sint Victor, Bernardus en in de Meditationes Vitae Christi. Bij geen dezer auteurs komt de grond, waarop het onderscheid in genera
wordt gemaakt, met Groóte overeen. De Quatuor Generibus Me·
ditabilium is een oorspronkelijk tractaat, dat geen aanmerkelijke invloed van vroegere auteurs heeft ondergaan.
Een tweede bron voor Groote's meditatie-opvatting vormen zijn
Brieven. Van bijzonder belang zijn de brieven De Paciencia in
verband met de overweging van Christus' lijden 4 en de brief,
die Groóte tot bekering van Joannes ten Water schreef, omdat
hierin over de uitersten wordt gehandeld. 5 De zeer mooie brief
De Paciencia geeft in een samenlezing van Schriftuurteksten een
antwoord op brieven, waaruit druk en droefheid blijkt. Een antwoord, lerende, dat lezing en overdenking van de Schrift troost
schenkt in droefenis en dat de navolging van Christus en het gestaag in gedachten houden van Christus' lijden een gemoedsrust
schenkt, bestand tegen de druk van droef gebeuren.
2
3
4
6
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A. A. U. 49 (1924) 299.
A. A. U. 49 (1924) 298; M. Ep. 18—19.
M. Ep. 232—243.
M. Eep. 124^-131.

Van belang zijn ook de Conclusa et Proposita van Groóte met
het soms afzonderlijke gedeelte De Sacris Libris Studendis, door
Thomas à Kempis opgetekend achter zijn Vita van Groóte.6 De
Conclusa et Proposita zijn een door Groóte zelf opgestelde leidraad voor zijn leven, daterend van het begin zijner bekering.
Het eerste tractaat over het geestelijk leven uit de kring der Moderne Devotie werd geschreven door F l o r e n s R a d e w i j η s. 7
Hij was een vriend en leerling van Groóte, die hij beminde sicut
patrem carissimum en vereerde sicut suae salutis genitorem. Op
bevel van Groóte liet Florens zich priester wijden. 8 Na de dood
van Groóte wordt hij de Pater omnium devotorum. Busch noemt
in zijn Chronicon Geert Groóte en Florens Radewijns bij herhaling in één adem als pater et magister devotorum. 9 Radewijns
was ook de institutor congregacionis in Daventria, zoals het explicit van zijn Tractatulus zegt. Wellicht nog meer dan Groóte
heeft Radewijns in deze eerste tijd de vroomheid der Moderne
Devotie beïnvloed en bepaald.
De meest uitvoerige gegevens over zijn schriftelijke werkzaamheid levert een passage uit het Scriptum van Dier de Muden.
Deze tekst noemt vier geschriften van Florens: Modus
vivendi
Deo tam in interioribus quam exterioribus, geschreven voor de
Windesheimse kanunnik Henricus Balveren. Een boekje samengesteld ex dictis Doclorum met als incipit: Omnes inquit artes.
Een boekje over eendere slof met als incipit: Muüum
valet.
10
Enkele punten die hem als leefregel d i e n e n .
"e
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Pohl, VII, 87—107. Vgl. Tiecke, a. w. 67—72.
J. H. Gerretsen, Florentius Radewijns, Nijmegen, 1891; M. van
Woerkum S.C.J., Florentius Radewijns; Leven, Geschriften, Persoonlijkheid en Ideeën, O. G. E. XXIV (1950) 337—364.
Thomas a Kempis, Dialogas Noviciorum, ed. Pohl, VII, 126 en
139; Vgl. M. Ер. 11—13.
Chronicon, ed. Grube, 20, 48, 94, 189.
Vgl. de uitgave van het Scriptum in G. Dumbar, Reipublicae Daventriensi ab Actis Analecta, I, Daventriae, 1719, 50—51: Multum
rogatus a Fratte Henrico Balveren Regulari in Wyndesem, scripsit
sibi modum vivendi Deo tam in interioribus quam exterioribus.
Collegit ipse ex dictis Doctorum libellum, qui incipit omnes inquit
artes, ex quo, ut fertur, dominus Gherardus Serbolt occasionem sive
materiam accepit componendi illos duos tractatus, quorum unus in57

In een andere tekst wekt Dier de Muden het vermoeden, dat Florens meer geschreven heeft dan deze vier werkjes: Florens was
een werkzaam en ijverig schrijver. Ook buiten de gemeenschappdijke schrijftijd zette hij zich tot schrijven. Hij maakte uittreksels uit vrome boeken, dienstig voor ons huis en voor andere personen: want vele boeken stelde hij samen of dicteerde hij. 1 1 Uit
dit „samenstellen of dicteren" volgt, dat hier geen sprake is van
copiëren. Thomas van Kempen deelt in zijn Vita bovendien nog
mee, dat Florens niet copieerde, omdat hij een slechte hand van
schrijven had. 1 2 Verder zegt Thomas nog, zowel in zijn Vita als
in zijn Chronicon Montis S. Agnetis, dat sommige broeders lijsten
of boekjes met Dicta van Florens hebben samengesteld. 13 In
verschillende bronnen zijn brieven of gedeelten van brieven overgeleverd.
Busch weet nog mee te delen, dat Florens de forma et modum in
communi vivendi samenstelde voor alle broeders en zusters van
het Gemene Leven. De uitvoerige tekst laat geen twijfel over de
vraag of dit de Constituties zijn. 14

11

"
13
1 4
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titulatur de Spiritualibus ascensionibus et incipit Beatas vir: altero
vero de Reformatione triam virium anime et incipit Homo quidam.
Composuit edam dominus Florencius quendam libellum, qui incipit
multum valet: Et tractat de consimili materia, de qua tractant predict! tractatus domini Gherardi Serbolt. — Scripsit etiam quedam
puncta, secundum que actus suos volebat moderare, que quis legens
poterit aliqualiter cognoscere interiora ipsius domini Florencii. Consimiliter magister Gherardus Grote conscripsit alique puncta; veluti
Conclusiones iuxta quas intendebat dirigere mores suos. Johannes
Kassel et dominus Lubbertus predict! etiam conscripserunt notabilia puncta, secundum que intendebant ordinare vitam suam, que
nobis valde forent edificatoria, si ea legeremus intento corde.
Ed. Dubar, 47—48: Laboriosus erat et diligens in opere scripture,
nam non solum scripsit tempore, quo communiter Fratres scripserunt, sed tempore ilio explícito, exerpsit ex sacra Scripture ea, que
pro Domo nostra vel aliis personis poterant deservire: n a m ρ 1 ures libros composuit sive dictavit.
Ed. Pohl, VII, 150.
Ed. Pohl, VII, 174, 495.
Chronicon, ed. Grube, 255: Pater itaque dévolus dominus Florencius prefatus cum suis presbyteris et clericis in vita communi pariter
commorantibus de Consilio magistri Gerardi f o r m a m e t m o -

Op grond van deze gegevens kan men dus aan de vier, door Dier
van Muden genoemde geschriften nog toevoegen: de dicta, brie
ven en de forma et modus in communi vivendi. Bovendien blijft
de tekst van Dier de Muden, die mededeelt dat Florens vele
boeken samenstelde, dienstig voor ons huis en voor andere per
sonen, de gedachten aan nog andere geschriften wekken.
Met uitzondering van de brieven zijn al deze geschriften van be
lang in verband met de meditatie.
De Modus Vivendi Deo in briefvorm geschreven aan Henricus
van Balveren vond vooral verspreiding, omdat Thomas a Kempis
deze brief opnam als toevoeging aan zijn Vita Florencii.15 Een
slechts weinig afwijkende redactie geeft Busch in zijn Chronicon.16 De slotzin van Thomas, nadat de brief met „vale" ge
sloten is, heeft het karakter van een later post-scriptum en ont
breekt bij Busch. Dit verschil in redactie en ook de verschillen in
de handschriftelijke overlevering, waarop Pohl attendeert in zijn
adnotatio critica, zal wel verklaarbaar zijn door de redelijke ver
onderstelling, dat deze modus vivendi door de geadresseerde in
afschrift werd doorgegeven aan andere devoten. Een dergelijke
leefregel lag hen uitermate. 1 7
Deze leefregel van Florens, die punten geeft over nederigheid,
zelfkennis, gewetensonderzoek, ordening der gedachten en het
gedurig geestelijk bezig zijn, is volkomen traditioneel. In aard en

1 5

ie
ιf

d u m i n c o m m u n i v i v e n d i loca et tempora Iaborandi vigilandi dormiendi orandi legendi et corpora reficiendi aliorumque
saluti aliquando insistendi statui suo optime conveniencia salubriter et compendiose componentes cunctis per orbem religiosis
virisque et feminis secularibus apostolice vite formam et evangelice
perfectionis exemplar formale et bene imitabile oculata fide se prebuerunt, ut omnium in se oculos vitam eorum pre sanctitate collaudancium redderent attonitos.
Pohl, VII, 195—198. Een Nederlandse redactie van deze tekst (ver
taling of oorspronkelijk?) berust als handschrift, nummer 96 G 6,
in de Gemeente Bibliotheek te Rotterdam. Vgl. D. van Heel O.F.M.,
Middeleeuwse Handschriften
op godsdienstig gebied in het bezit
van de Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, Rotterdam, 1948, 153
—159.
Ed. Grube, 110—111.
Pohl, VII, 574^-75.
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strekking komt deze leefregel overeen met het Speculum
Bernardi,
dat in de kringen der devoten bijzonder gewaardeerd werd. Van
dit ten onrechte aan Bernardus toegeschreven werkje is Amulfus
de Boeriis de auteur. De belangrijkste bron, die Florens voor
deze brief gebruikt heeft is de aan St. Bernard toegeschreven
EpistoL· ad Fratres de Monte Dei van Willem van Saint Thierry.
Thomas a Kempis voegt aan zijn levensbeschrijving van Florens
nog toe: Quaedam notabilia verba Domini Florencii
presbyteri.1^
Deze notabilia verba zijn in verschillende redacties overgeleverd.
Zij komen voor in een handschrift van de katholieke parochie te
Deventer, beschreven en uitgegeven door Mgr van Vree. Het opschrift luidt: Incipiunt aliqua verba notabilia domini
Florentii
et magistri Gherardi magni.19 Verder in een handschrift van de
Bourgondische Bibliotheek te Brussel, uitgegeven door Mgr Mal o u . 2 0 Ook komen zij nog voor onder de titel: Dicta quaedam
specialia domini Florencii in een codex van de Koninklijke Bibliotheek in Den H a a g . 2 1
Een nauwkeurig archiefonderzoek zal zeker nog verschillende redacties van Dicta aan het licht kunnen brengen. 2 2 Thomas vlocht
in zijn levensbeschrijving verschillende gezegden in. Het belangrijkste daarvan is wel de tekst over de drie gevaarlijke bekoringen
der devoten, als hoofdstuk opgenomen in de levensbeschrijving.
Deze wat langere tekst heeft meer het karakter van een kort tractaatje dan van een gezegde. 2 3
De vraag is of deze teksten de quaedam puncta vormen waarvan
ia
Ï9
2 0
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Pohl, VII, 198—210.
Α. Α. U. X (1882) 3 2 1 ^ 9 8 . Dit handschrift is in Mei 1940 te
Rotterdam verbrand.
J. В. Malou, Recherches historiques et critiques sur le véritable
auteur de l'imitation de Jésus-Christ, Paris-Tournai, 1858 3 . Dit
handschrift wordt ook beschreven door Pohl in de Epilegomena,
VII, 527—29.
Vgl M. Schoengen, Jacobus Traiecti alias de Voecht, Narratio de
Inchoatione Domus Clericorum in Zwollis, Amsterdam, 1908,
LXXXVII, noot 2.
Vgl. M. E. Kronenberg, De bibliotheek van het Heer Florenshuis
te Deventer, Nederl. Archief voor Kerkgesch., N. S. IX (1912) 150
—164, 252—300, vooral 260—63.
Pohl, VII, 182—185.

Dier de Muden spreekt? De punten namelijk, naar welke hij zijn
handelingen wilde regelen. Of hebben de door de broeders ver
zamelde uitspraken niets met deze punten te maken? Opmerkens
waard is, dat Dier hier de term ρ u n e t a gebruikt, terwijl Tho
mas boven zijn tekst n o t a b i l i a v e r b a schrijft; de uitgave
van Malou spreekt van a d m o n i t i o n e s , het door van Vree
gepubliceerde handschrift zegt a l i q u a v e r b a , het onuitge
geven Haagse handschrift heeft d i e t a s p e c i a l i a. Door deze
vergelijking van termen wordt het vermoeden gewekt, dat deze
gezegden overeenkomst vertonen met de door Dier bedoelde
puncta. Een gegeven waardoor identificatie echter wordt uitge
sloten, is het vergelijkingspunt, dat Dier geeft in de puncta van
Geert Groóte, Johannes Kessel en Lubbertus. De precisering die
Dier geeft van de puncta van Meester Geert: veluti conclusiones
iuxta quas intendebat dirigere mores suos, wijst duidelijk naar
de bekende Conclusa et proposita. De puncta van Johannes Kessel en Lubbertus zijn overgeleverd door Thomas a Kempis, die
deze puncta onder de naam e x e r c i t i a toevoegde aan de levensbeschrijving dezer twee leerlingen van Groóte en Radewijns
in zijn Dialogi Noviciorum. 2 4 Deze exercitia zijn, evenals de
Conclusa et proposita van Groóte, op schrift gezette voornemens.
De overgeleverde verba en dicta hebben dit persoonlijk karakter
niet. Het zijn korte, algemene raadgevingen betreffende heel het
terrein van het geestelijk leven met vele teksten, die in een persoonlijk leefprogram niet passen. Thomas heeft bovendien midden
in zijn verzameling de zin: Florentius zei dikwijls tot zijn gezellen
en broeders.
Het door Dier de Muden bedoelde geschrift is tot op heden niet
met zekerheid bekend. Van Woerkum meent, dat het misschien
identiek is met het Propositum cujusdam Canonici en sluit zich
daarin aan bij de anonieme uitgever van deze tekst. 2 5 Het is
24
Dialogi Noviciorum, Liber IV, Caput IV: De domino Lubberto
Ветпегі, Caput V: Scriptum domini Amilii de felici obitu domini
Lubberti, Caput VI: Collecta quaedam ex devoüs exercitiis domini
Lubberti, Caput XII: De Johanne Kessel humili coquo, Caput XIII:
De devotis exercitiis eius. Vgl. Phl, VII, 22&—267; 292—317.
25 Collatianes Brugenses XIV (1909) 5—21; M. van Woerkum S.C.J.,
Florentius Radewijns, 0. G. E. XXIV (1950) 350.
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inderdaad zo, dat meerdere interne gegevens dit vermoeden ondersteunen. Zo heeft de boekenlijst van de Canonicus sterke overeenkomst met de lectuur van Florens. Toch maakt dit propositum
de indruk, dat de vrome ijver, waaruit het ontstaan is, de toeleg
was van een kanunnik op jaren. Er is bovendien nog een ander
gegeven, waardoor dit vermoeden onwaarschijnlijk wordt. De
Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage bewaart een handschrift,
dat als titel heeft: Ut heer Floriis oefenynghe.26 Een titel dus,
die bijzonder sterk herinnert aan het opschrift door Thomas van
Kempen boven de voornemens van Johannes Kessel en van Lubbertus geplaatst. De inhoud van dit stuk komt voor een belangrijk
deel overeen met de notabilia verba, die Thomas van Kempen
geeft. Uit de titel van dit Haagse handschrift blijkt, dat de tekst
een excerpt is uit een oorspronkelijke, langere tekst. Deze oorspronkelijke tekst, waarin de punten waarschijnlijk meer persoonlijk geformuleerd waren, kan het door Dier van Muden beoogde
geschrift hebben gevormd. Indien deze veronderstelling juist is,
bestaat er een nauwe samenhang tussen dicta en puncta en wordt
begrijpelijk, waarom Dier de term puncta koos, om de voornemens
\an Florens aan te duiden. Het Haagse excerpt komt in het geheel niet overeen met het propositum van de kanunnik. De inhoud
van het stuk is niet bijzonder belangrijk, omdat slechts algemene
punten worden gegeven.
Met het noemen van de Forma et Modus in Communi Vivendi
betreedt men het interessante, maar ook ingewikkelde terrein van
de Statuten der diverse fratershuizen. De koninklijke bibliotheek
te 's-Gravenhage bezit drie handschriften met Constituties van
fratershuizen, waarvan er twee (70 H 79 en 73 G 22) hier van
belang zijn. 27 Het eerste handschrift (70 H 79) heeft als titel
Consuetudines domus nostre. Schoengen meent, dat dit handschrift
m i s s c h i e n uit Deventer afkomstig is en de Consuetudines
26
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Catalogus Codicum Manuscriptorum Bibliothecae Regiae, I, Hagae
Comitum, 1922, 210: Ms. 113 F. 17: fol. 216 v.—219.
Schoengen, a. w. CXXVII en 59; P. H. J. Knierim, Dire van
Herxen, Amsterdam, 1926, 143—146; Catalogus Manuscriptorum
Bibliothecae Regiae, I, Hagae Comitum, 1922, 286—87.

van het Heer-Florenshuis zou bevatten. Knierim zowel als Hyma
bestrijden deze mening. Zij doen dit terecht, omdat deze tekst ken
nelijk, vooral ook door bijschriften en toevoegingen, een voor
persoonlijk gebruik samengesteld excerpt is. Dit excerpt zal wel
hetzelfde doel hebben gediend als het Parvum et simplex exercitium ex consuetudine humilis patrie domini Fforencii et alioтит devotorum: persoonlijke aansporing en geestelijk program. 2 8
Een tweede handschrift (73 G 22) houdt Schoengen voor de Sta
tuten van een dochterstichting van het Zwolse huis. Hyma, die
dit handschrift uitgaf, neemt als zeker aan dat het de Consuetudines zijn van Deventer. 2 9 Zijn voornaamste argument is, dat er
voorgeschreven wordt te bidden „pro fratribus nostris in Delft".
Delft is in veertienhonderd en drie vanuit Deventer gesticht en
onderhield nauwe relaties met het moederhuis. Tegen deze me
ning pleit de opgenomen bepaling, die het jaarlijkse inkomen
beperkt tot honderd franse schilden. Deze bepaling immers is
pas door Dire van Herxen te Zwolle ingevoerd, toen de Constituties
van Deventer reeds bestonden. Daarom kan de door Hyma ge
publiceerde tekst niet de o o r s p r o n k e l i j k e Constituties van
Deventer bevatten. Wellicht is deze tekst een latere redactie van
de Constituties van Deventer, herzien aan de hand van de Con
stituties van Zwolle. Deze Constituties van Zwolle zijn gepubli
ceerd door Schoengen. 30 Zij dateren van tussen de jaren veer
tienhonderd vijftien en veertienhonderd vier en twintig. Deze
Zwolse tekst is geredigeerd door Dire van Herxen, gaat echter
terug op die van Deventer en heeft slechts bijkomstige verande
ringen, gegrond op de eigen Zwolse situatie. 3 1 De tekst gaat dus
terug op de Constituties, die Florens samenstelde met behulp van
28
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Uitgegeven door D. J. M. Wüstenhoff in Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 89—103.
A. Hyma, The Christian Renaissance, Grand Rapids, 1924, 440—
474.
Schoengen, a. w. 239—273; voor inleiding en verantwoording vgl.
CXXVI--CXLIX.
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zijn huisgenoten in Deventer en met advies van Groóte, wiens
aandeel in deze huisregels duidelijk speurbaar is.
Dier van Muden geeft als incipit van een boekje van Florens:
Omnes inquit artes. Hij zegt verder, dat het een samenlezing is
van teksten ex dictis Doctorum en dat er nauwe samenhang beslaat tussen Omnes inquit artes en een ander werkje van Florens,
dat als incipit heeft: Multum valet. Dat dezelfde nauwe samenhang bestaat met de twee bekende werkjes van Gerard Zerbold
van Zutphen. Dit werkje is onbekend gebleven tot achttienhonderd
een en negentig. Gerretsen heeft het ontdekt in een manuscript van
de Athenaeum-Bibliotheek in Deventer. 3 2 M. van Woerkum S.C.J.
promoveerde in negentienhonderd en vijftig aan de Theologische
Faculteit van de Sociëteit van Jesus te Leuven op een uitgave, met
uitvoerige inleiding, van deze t e k s t . 3 3 Het belang van dit geschrift ligt hierin: het is met het Tractatulus bron en uitgangspunt van de navolgende tractaten: De Spiritualibus
Ascensionibus
en De Reformatione Virium Animae van Gerard Zerbold. Wanneer men deze vier geschriften met elkander vergelijkt, komt men
tot de bevinding, dat zij uit elkander gegroeid zijn. Men kan
spreken van één boek, dat vier maal achter elkaar in sterk omgewerkte vorm verscheen. Van Woerkum meent, dat het Tractatulus ten grondslag lang aan Omnes inquit artes. Hij wijst daarvoor op enkele teksten van Augustinus, die via het Tractatulus in
Omnes inquit artes terecht gekomen zijn en op de afhankelijkheid
in de hoofdstukken over gebed, lezing en handenarbeid. Het
hoofdstuk over de lezing is vrijwel woordelijk hetzelfde in beide
tractaten, alleen heeft Omnes aan het slot een korte toevoeging
32
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J. H. Gerretsen, Florentius Radewijns, Nijmegen, 1891.
M. van Woerkum S.C.J., Het Libellus „Omnes, Inquit, Artes" een
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«it Hieronymus. Het hoofdstuk over het gebed is in Omnes aanmerkelijk langer. Het hoofdstuk uit het Tractatulus is letterlijk
het eerste gedeelte van het corresponderende hoofdstuk in Omnes.
Alleen de slotzin van dit eerste deel is gewijzigd. In plaats van
de slotzin uit het Tractatulus, die een vage herinnering wekt aan
Hieronymus, is in Omnes het in de contekst volkomen passende
citaat uit Hieronymus opgenomen. Bovendien wijst een verschrijving (sensuerunt in plaats van censuerunt) in Omnes in eendere
richting. In het hoofdstuk over de handenarbeid heeft Omnes een
bepaalde tekst uit het Tratatulus uitgebreid. Het eerste gedeelte
van de betreffende tekst in Omnes is een geheugen-citaat uit de
Epistofo ad Fratres de Monte Dei, het Tractatulus geeft de juiste
aanhaling. De uitbreiding bestaat in enkele voorbeelden, die door
hun formulering de indruk wekken, later toegevoegd te zijn. De
mening door van Woerkum, afwijkend van Gerretsen, verdedigd,
blijkt de juiste te zijn.
De inhoud van Omnes inquit artes, door Gerretsen uitvoerig gegeven, komt hierop neer: In het eerste deel spreekt Florens over
het doel van het geestelijk leven: zuiverheid des harten en liefde;
daarom uitroeien van ondeugden en aankweken van liefde tot God
en tot de evennaasten. Daarna beschouwingen over de hoofdzonden en de geneesmiddelen. Over de liefde, de broederlijke vermaning en de gehoorzaamheid. Vervolgens over lezing, gebed,
openbaring van het geweten, handenarbeid en disciplina morum.
Opmerkelijk is, dat geen hoofdstuk over meditatie voorkomt. In
het tweede deel geeft Florens een Speculum Vitae: een uitvoerig
leven van Jesus en beschouwingen over de uitersten. Ten slotte en
eningszins buiten de samenhang een verhandeling over de weg
der zuivering en de weg der verlichting. De v o o r n a a m s t e
bronnen van dit systematisch opgezet rapiarium zijn: voor het
eerste deel vooral Cassianus en voor het tweede deel vooral David
van Augsburg en Bonaventura.
Het T r a c t a t u l u s d e v o t u s van Florens heeft als incipit:
Multum valet ad perfectionem sanctitatis scire intentionem dirigere ad earn quaerendam et studium suum ad hoc ordinare. Dit
aan David van Augsburg ontleende incipit geeft de inhoud van
Florens eerste werkje goed aan: programmatisch naar volmaakt65

beid streven. Het eerste gedeelte van het Tractatulus is korter dan
het corresponderende deel van Omnes, omdat het zuiveren van
ondeugden en het winnen van deugden per modum unius be
handeld wordt: de deugd is immers niets anders, dan de afwezig
heid van ondeugden. Na een inleiding over de zuiverheid des
harten en de liefde als doel, en over de verhouding van deugd en
ondeugd spreekt Florens volgens het schema van Bonaventura's
De Triplici Via over lezing, gebed en de drievoudige oefening
der meditatie op de weg der zuivering. Deze drievoudige medi
tatie bestaat uit: het gewetensonderzoek, de aansporing door al
gemene meditaties over de uitersten en het juist richten van het
geweten. Dit richten van het geweten geschiedt door ijver tegen
over de onverschilligheid, strengheid tegenover de begeerten en
de uitvoerig beschreven hoofdzonden en door welwillendheid
tegenover toorn, nijd en droefheid. In aansluiting hierop spreekt
Florens over de welwillendheid in de broederlijke omgang, in
aansporing en berisping. Dan geeft hij schematisch onderwerpen
van overweging op de weg der verlichting, woordelijk ontleend
aan De Triplici Via. En tot slot een reeks meditatie-punten over
Christus' lijden voor elke dag van de week.
Het tractaat werd naar eenzelfde codex van de parochie kerk te
Deventer uitgegeven door Nolte en door Mgr van Vree — Mgr
Vregt. 3 4 Voor de bronnen van dit tractaat, raadplege men de uit
gave aan het slot van dit boek, waar ook in de noten steeds naar
verwezen wordt.
Van G e r a r d Z e r b o l d v a n Z u t p h e n zijn vooral van
belang zijn werken De Reformatione Virium Animae en De Spiritualibus Ascensionibus. De onlangs door Hyma geplubliceerde
opvatting, dat Zerbold de auteur zou zijn van De Navolging, zij
35
slechts vermeld. De werken van Zerbold vonden een grote
verspreiding. Van Rooy noemt zeven en dertig handschriften en
3 4
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veertien drukken van De Rejormatione; van De Spiritualibus
Ascensionibus noemt hij drie en tachtig handschriften en twee en
dertig drukken. 36 Ofschoon dit laatste werk ruimere verspreiding
vond, ging de waardering der moderne devoten toch vooral uit
raar De Reformatione.
Na een inleidend gedeelte over de oorspronkelijke en tegenwoordige staat van de mens spreekt Zerbold in dit geschrift over het
doel van het devote leven: reinheid des harten en liefde. Om tot
reinheid des harten te geraken is er zelfkennis en gewetensonderzoek nodig. Belangrijk zijn ook eigen ervaring in de strijd tegen
de ondeugden opgedaan en het oordeel van anderen. Dan komt
Zerbold aan zijn eigenlijke onderwerp: de hervorming van de
drie krachten der ziel, het verstand, het geheugen en de wil. Het
verstand wordt hervormd door kennis. Deze kennis wordt verkregen door ondervinding, lezen van vrome boeken, onderricht
en raadpleging van anderen. De hervorming van het geheugen
kent drie graden. Deze drie graden worden bepaald door de meditatie. Zij zijn: overweging bemoeilijkt door verstrooiingen, makkelijk kunnen overwegen en in God verzonken zijn. Dit gedeelte
wordt ingeleid met een hoofdstuk over meditatie, waarin over
tijd en onderwerp gesproken wordt. De algemene meditaties, die
dan volgen sluiten door de wisseling van onderwerpen aan bij de
geleidelijke, geestelijke vooruitgang: zonden en uitersten, Gods
weldaden, leven en lijden van Christus. Dit uitvoerig gedeelte
over meditatie wordt besloten met een hoofdstuk over het gebed.
In het laatste gedeelte handelend over de hervorming van de wil,
schrijft Zerbold over de bestrijding der ondeugden en van het
hoofdgebrek, om te besluiten met uiteenzettingen over de afzonderlijke hoofdzonden. Het laatste hoofdstuk. Over vier zaken,
waarop men bij alle geestelijke oefeningen letten moet is een
latere toevoeging, ontleend aan David van Augsburg, die een der
belangrijkste bronnen voor dit tractaat is en ook het grondplan
leverde. 37
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De inhoud van De Spiritualibus Ascencionibus is in grote trekken
gelijk aan De Reformatione. Het schema van dit tractaat steunt
voor een belangrijk deel op de Scala Paradisi van Johannes Climacus. Het geschrift begint met te spreken van de driedubbele
val van de mens: door de erfzonde, de begeerlijkheid en de doodzonde. Hieraan correspondeert een bezinning in de vorm van
een drievoudig onderzoek. Na deze inleiding volgen de drie opstijgingen. De e e r s t e tegen de doodzonde kent drie graden:
berouw, biecht en voldoening. De t w e e d e opstijging is gericht
tegen de onzuiverheid des harten. Ook deze opstijging kent weer
drie phasen: de compunctio die op grond van meditaties over
dood, oordeel en hel de vreze Gods bewerkt; de tweede graad bestaat in de hoop als resultaat van meditaties over het rijk der
hemelen en Gods weldaden. De derde graad bestaat in de liefde,
waartoe de mens bewogen wordt door het beschouwen van Christus' leven en lijden. Van al deze meditatie-onderwerpen worden
voorbeelden gegeven. Het gedeelte over de tweede opstijging besluit met drie hoofdstukken over: geestelijke lezing, meditatie en
gebed. Het hoofdstuk over de meditatie geeft een begripsbepaling
en spreekt dan over tijd en onderwerp van meditatie. De d e r d e
opstijging is gericht tegen de begeerlijkheid. In dit gedeelte wordt
behandeld de strijd tegen de ondeugden en tegen de hoofdfout;
verder komen in afzonderlijke hoofdstukken de hoofdzonden ter
sprake. In het laatste gedeelte schrijft Zerbold nog over twee nuttige afdwalingen: tot zichzelf en tot de evenmens. Deze nederdaling tot zichzelf bestaat hierin, dat de mens, die in het geestelijke leven reeds aanmerkelijk gevorderd is, toch weer geregeld
terugkeren moet tot oefeningen van een lagere volmaaktheidsgraad, en dat hij de handenarbeid nodig heeft, omdat hij niet
voortdurend met het geestelijke bezig kan zijn. De nederdaling tot
de evenmens geeft de verhouding tot de naaste aan.
Voor De Reformatione wordt hier de tekst benut uit de vierde
editie van Bibliothecae Patrum, Tomus Quintus van de la Bignè,
С. Smits O.F.M., David van Augsburg en de Invloed van zijn Profectus op de Moderne Devotie, Collectanea Franciscana Neerlandica,
I, 1927, 171—203.
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Parisiis, 1624. Voor Spiritualibus Ascensionibus de tweede uitgave van H. Mahieu, Brugge, 1941.
Drie gedeelten uit De Reformatione van Zerbold van Zutphen
komen voor in de edities der Opera Omnia van Bonaventura, voorafgaande aan de editie van Quaracchi. Het betreft hier het gedeelte handelend over de hoofdzonden, de generales modi meditandi en de fasciculi. Het e e r s t e gedeelte over de hoofdzonden
krijgt in zijn verkorte vorm in de werken van Bonaventura als
titel: De Pugna Spirituali contra septem vitia Capitalia. Het
t w e e d e heeft als titel : Fascwufarius, in quo de exercitiis spiritualibus agitur. Dit omvat de stof der hoofdstukken negentien
tot en met acht en twintig van De Reformatione. Alleen hoofdstuk zes en twintig uit De Reformatione, dat een korte samenvatting geeft van Christus' leven, wordt weggelaten. De Fascicularius uit de werken van Bonaventura heeft dus de meditaties
over de zonde, de vier meditaties over de uitersten, de meditatie
over Gods weldaden, het laatste Avondmaal en de algemene manier om zich te oefenen in het lijden van Christus. Het d e r d e
gedeelte heeft als titel: Passio Christi breviter collecta ad modum
Fasciculorum. Het telt zeven fasciculi. De eerste zes corresponderen aan de zes fasciculi uit De Reformatione, terwijl Fasciculus
septimus. De Resuurectione, Ascensione et Missione Spiritus Sancii letterlijk overeenstemt met hoofdstuk negen en dertig tot en
met een en veertig van De Spiritualibus Ascensionibus.^8
In de oudere edities van Bonaventura vormde de Fascicuforius
één werkje, dat zowel de generales modi als de fasciculi over het
lijden omvatte; daarop sloten dan, zonder eigen titel, direct aan
de hoofdstukken over de hoofdzonden.
Het feit dat deze drie werkjes in de Opera Omnia van Bonaventura voorkomen, zegt nog niet, dat men altijd van Bonaventura's
auteurschap overtuigd is geweest. De Vaticaanse editie van Bonaventura's werken op bevel van Paus Sixtus V te Rome verschenen (1588—1596), plaatst de werkjes op naam van Bonaventura, zoals sinds de vijftiende eeuw gebruikelijk was. Oudin
38

In deel VII van de editie van Mainz (Moguntiae 1609) staan de
drie werkjes op bladzijde 26—29, 99—103, 103—104.
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rangschikt de werkjes in zijn Commentarius de Scriptoribus Ecclesiae antiquis (deel III, Lipsiae, 1722, 372—44 handelt over
Bonaventura) onder de spuria. Bonelli meent in zijn Prodomus
ad opera omnia S. Bonaventurae (Bassano 1767), dat de werkjes
zeker van Bonaventura zijn. De uitgevers van Venetië (1751—
1756) nemen de werkjes op als dubia. 3 9
De Ordensbibliograaf Sbaralea is de eerste, die van Bonaventura's kant uit de zaak bestuderende, in zijn Supplementum et
Castigatio ad Scriptores trium Ordinum S. Francisci (Romae,
1806) in verband met deze werkjes de naam van Gerard Zerbold
van Zutphen noemt. 40 Sbaralea zegt, dat ofwel Zerbold aan Bonaventura ontleend heeft, ofwel dat een derde persoon overschreef
van Zerbold en zijn gecopieerde tekst op naam van Bonaventura
plaatste. Ofschoon hem dit laatste meer waarschijnlijk lijkt,
rangschikte Sbaralea de werkjes onder de dubia.
De Editores van Quaracchi zijn van mening dat de werkjes niet
van Bonaventura zijn. Hun eerste argument is: De Reformatione
van Zerbold is geschreven in de veertiende eeuw, terwijl er geen
enkel gegeven wijst op een eerder bestaan van de op naam van
Bonaventura geplaatste exerpten. Vervolgens menen zij dat aard
en stijl niet op Bonaventura wijzen. 41 Een nauwkeurige bestudering van de tekst laat geen twijfel aan Zerbolds auteurschap.
Deze bibliographische notities worden hier ingevoegd, omdat uit
deze beschouwing blijkt, dat teksten van Zerbold, en wel voornamelijk meditatie-teksten een extra ruime verspreiding hebben
gevonden onder naam en gezag van de veel gelezen H. Bonaventura.
Tegelijk vestigt dit feit de bijzondere aandacht op de generales
modi meditandi over zonden, uitersten en Gods weldaden en op
de fasciculi over het lijden. Juist deze teksten hebben in de kring
39
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Zie voor deze gegevens: F. a Fanna O.F.M., Ratio novae Collectionis Operum Omnium S. Bonaventurae, Taurini, 1874; В. Kruitwagen O.F.M. — W. Lampen O.F.M., De Bonaventura - Uitgave van
Quaracchi, Collectanea Franciscana Neerlandica, I ( 1927) 389—436.
J. H. Sbaralea, Supplementum, I, Romae, 1908 2 , 160—61.
Bonaventura, Opera Omnia, VIII, Quaracchi, 1998, Prolegomena
CXII—CXIII.

der oudste moderne devoten een eigen geschiedenis gehad. De
generales modi meditandi over de vier uitersten die een andere
aard en bouw hebben dan die over de zonden en over de weldaden Gods, ontleende Zerbold voor een zeer belangrijk deel aan
het Tractatulus van Florens Radewijns. Met zijn fasciculi over
het lijden is dit eveneens het geval. Omdat het Tractatulus van
Florens is samengesteld uit citaten van vroegere auteurs, dringt
zich de vraag op, waar de generales modi en de fasciculi vandaan komen. In de gebruikelijke bronnen van het Tractatulus is
van deze teksten geen spoor te vinden. 42 Alleen eindigen de
fasciculi over het lijden telkens in een „considera", ontleend aan
De Triplici Via van Bonaventura. Omdat Florens in zijn Tractatulus veelvuldig aan dit werkje ontleent, ligt de mening voor de
hand, dat deze slotteksten door Florens zijn toegevoegd. Blijft
echter de vraag: vanwaar zijn de eigenlijke fasciculi? Omdat
deze fasciculi, zoals zij voorkomen in het Tractatulus, de indruk
wekken, in hun geheel te zijn overgenomen en ingelast, zoekt men
naar een vroegere auteur, die hen kan hebben samengesteld. Van
Geert Groóte is bekend, dat hij van te voren meditatie-punten
opschreef. Omdat hij veelvuldig mediteerde over Christus' lijden,
zal hij dus meditatie-punten hebben genoteerd over de passio
Christi. Op grond van deze gegevens, kan men vermoeden, dat
Geert Groóte de oorspronkelijke auteur is. Dit vermoeden wordt
tot grote waarschijnlijkheid, wanneer men bedenkt, dat op de lijst
van aan Groóte toegeschreven werken een tot heden onbekend
42

Hendrik van Calcar schreef een tractaat over de overweging van
's Heren lijden, dat hij indeelde in „membra" op dezelfde wijze,
als hier gebeurd is in fasciculi. Tussen deze membra en fasciculi
bestaat echter geen overeenkomst. Vgl. H. Lindeman O.S.B., Een
tractaat over de Overweging van 's Heeren lijden aan Hendrik van
Calcar toegeschreven. O. G. E. VII (1933) 62—88. In verband met
het methodische mediteren staat op blz. 73 een interessante tekst:
Et nota quod in quolibet membro huius sánete meditacionis circa
passionem dominicam debet ipse meditans faceré quinqué; Primo
debet ipse meditans in sua meditacione christum ante oculos poneré
tamquam ipsum corporaliter videat. Secundo gracias agere; Tercio
debet cristo compati; Quarto sibi oracionem congruentem faceré
secundum illud membrum in quo meditatur; Quinto debet exemplum vite sue accipere, prout cristus in vita sua docuit et monstravit.
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werkje voorkomt met als titel: Concordia Evangelistarum de Passione Domini.4^ Deze titel past zo volkomen op de fasciculi, dat
men veilig aannemen kan, hier het tot heden onbekende werkje
van Groóte te hebben gevonden. Waarschijnlijk zijn deze fasciculi
in de kring van Groote's volgelingen in gebruik geweest, toen
Florens hen opnam in zijn Tractatulus. Misschien duidt een tekst
uit De Paciencia, waar gesproken wordt over parcia passionis
op de fasciculi. 44
Wat de generales modi meditandi over de uitersten betreft, zou
men eenzelfde betoog kunnen voeren. Hier kan men dan bovendien nog wijze op de vele, overeenkomende gedachten, die Groóte
heeft in zijn brief aan Johannis ten Water. Onder de titels van
Groote's werken treft men er weleenswaar geen, die zich direct
presenteert als passend sluitstuk op het betoog. De mededeling
door Thomas a Kempis gedaan in het elfde hoofdstuk van zijn
Vita Gerardi Magni: et multa d e v o t a e x e r c i t i a compilando
descripsit, kan hier wellicht dit ontbrekende sluitstuk vervangen.
Dit lijkt te meer waarschijnlijk, omdat onder de bekende werken
van Groóte er geen voorkomt, waardoor de mededeling van Thomas wordt gerechtvaardigd.
Wel komt de titel voor: Cordiale quattuor novissimorum, maar
deze titel is waarschijnlijk ten onrechte op de lijst van Groote's
geschriften geplaatst. Deze titel betreft het in de late Middeleeuwen enorm verspreide werk over de vier uitersten, dat gewoonlijk (terecht?) aan Gerard van Vliederhoven wordt toegeschreven. 45 Ditzelfde werk wordt in bepaalde handschriften ook
toegeschreven aan Dionysius de Kartuizer en aan Hendrik van
Hessen. 46 Men neemt aan, dat deze toeschrijving steunt op het
feit, dat deze beide auteurs over de uitersten hebben geschreven.
Zou een zelfde omstandigheid ook niet de oorzaak kunnen zijn
van de toeschrijving aan Geert Groóte?
43
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J. G. J. Tiecke O. Cairn, De Werken van Geert Groóte, UtrechtNijmegen, 1941, 66.
M. Ep. 238: Unde in qnalibet meditacione quarumcumque ρ а г с iu m passionis Christi, vocem Christi quasi desuper audire debemus.
Tiecke, a. w. 267; C. M. Vos, De Leer der Vier Uitersten, Amster
dam, 1866.

In de brief aan Johannes ten Water, een brief die over de uitersten handelt, staat een tekst, die twee vertalingen toelaat, waarvan één vertaling is: Ik bid U, sla Uw ogen op „me modicum"
en lees het hoofdstuk over de kunst van het sterven. 47 Het is niet
uitgesloten, dat me modicum het incipit vormt van een zijner devota exercitia betreffende de vier uitersten.
De EpistoL· de Vita et Passione Domini Nostri Jhesu Christi is
anoniem. Lange tijd is deze brief toegeschreven aan Johannes Vos
van Heusden. Acquoy en de Bruin hebben dit auteurschap ontkent. Van der Woude heeft het weer verdedigd. De hele kwestie
berust op een zin uit het Chronicon van Busch, die een tweevoudige vertaling toelaat. 48 Deze brief is oorspronkelijk in het Nederlands geschreven. De Bruin publiceerde een Nederlandse tekst
uit een handschrift van de Pruisische Staatsbibliotheek te Berlijn. Busch nam een latijnse vertaling op in zijn Chronicon.*^
De hier genoemde geschriften vooral zullen dienen tot basis van
het hiema volgende onderzoek. De meeste waarde wordt in dit
onderzoek toegekend aan de vier tractaten van Florens en Zerbold, aan de geschriften van Groóte, vooral aan zijn tractaat De
Quatuor Generibus Meditationum en aan de Epistola de Vita et
Passione Domini. De gegevens dezer geschriften worden geïnterpreteerd en geïllustreerd met teksten uit de diverse exercitia, de
vitae, het Chronicon van Busch, de Collaties van Jan Brincke4e

47
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Vgl. Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Band VII, Leipzig, 1938,
37—38.
M. Ер. 127: Rogo te, gira oculum tuum ad m e m o d i c u m et
lege capitulum de arte moriendi, sive de morte quod habetur in
„Horologio eterne sapiencie".
C. C. de Bruin, De Dietse oertekst van de anonieme epistola de
vita et passione domini nostri Jhesu Christi et aliis devotis exercitiis", Nederl. Archief voor Kerkgesch. 34 (1943) 1—23; S. van der
Woude, Johannes Busch, Edam, 1947, 149—50; Busch, Chronicon,
ed. Grube, 226: Pro cuius compendiosa geste rei forma menti sue
facilius imprimenda cuneta sua quotidiana formavit exercicia iuxta
dies et tenorem in libello dicto: „Quis perseveraverit" aut „Dilecte
frater" expresse satis descriptos aperteque distinctos.
Ed. Grube, 226—243.
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rinck die in zijn uitspraken zo trouw bij Groóte aansluit, en uit
de Constituties. Wanneer hier en daar een tekst uit latere tijd
gegeven wordt, dient deze enkel ter illustratie.
Om tot een duidelijker inzicht te komen wordt afzonderlijk gehandeld over het begrip meditatie, het doel, de tijd, de stof en
de methode. Omdat de meditatie niet los te maken is uit de reeks:
lectio — meditatio — oratio — contemplatio, komen de afzonderlijke elementen van de opsomming aan de orde. Eveneens
wordt afzonderlijk behandeld het gewetensonderzoek, dat als een
vorm van meditatie wordt opgevat en de compunctio, de rouwmoedige stemming als heilzame en bijzonder begeerde vrucht
der meditiatie.
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DE M E D I T A T I E
IN DE E E R S T E T I J D VAN DE
MODERNE DEVOTIE

HOOFDSTUK

I

WAT W E R D ER ONDER

MEDITATIE

VERSTAAN

Men kan in de geschriften, die voorwerp van dit onderzoek zijn,
niet wijzen op meerdere, daarin gegeven, definities of omschrijvingen van meditatie. Dit is te meer opmerkenswaard, omdat
vele auteurs, die door de moderne devoten met instemming gelezen werden, wel omschrijvingen geven. Slechts één omschrijving
van meditatie treft men aan in de geschriften uit de eerste tijd
van de Moderne Devotie. Deze staat in het vijf en veertigste
hoofdstuk van Zerbold's tractaat De Spiritualibus Ascensionibus.
Wel is er op vele plaatsen uitdrukkelijk en uitvoerig van meditatie sprake. Geert Groóte handelt erover in een afzonderlijk
tractaat. Florens kent in zijn Tractatulus opschriften als: De dagelijkse oefening van zichzelf in de meditatie; Hoe de mens door
mediteren de nauwkeurigheid van zijn geweten moet scherpen;
Over de meditatie van 's Heren lijden. Zerbold heeft in zijn
De Reformatione een hoofdstuk: Over bepaalde stof en vaste tijd,
bestemd tot meditatie; in De Spiritualibus Ascensionibus handelt
een hoofdstuk over de manier van mediteren, en een ander over
de wroeging, die uit vrees ontstaat, als resultaat van oefening en
meditatie. Ook de Constituties spreken, onder apart hoofd, over
meditatie. Daarnaast geven de tractaten van Florens en Zerbold
en eveneens de anonieme Epistola de Vita et Passione Domini
vele voorbeelden van meditaties. Al deze teksten leveren mede
een bijdrage om de hier geldende meditatie-opvatting te kunnen
bepalen. Een nadere beschouwing van de diverse, terloops gebruikte termen, die min of meer synoniem zijn aan meditatie en
mediteren, zal deze opvatting nog nauwkeuriger kunnen preciseren.
Zerbold noteert deze omschrijving van meditatie: door toegewijde
overdenking in Uw binnenste nauwlettend verdiepen wat gij gelezen of gehoord hebt, om aldus Uw wil te ontvlammen of Uw
77

verstand te verlichten omtrent het onderhavige punt. 1 Deze omschrijving wordt niet, naar zijn samenstellende delen, nader uitgewerkt. In direct volgende aansluiting wordt de aandacht gevraagd voor onderwerp en tijdstip van meditatie. Deze omschrijving bevat drie elementen: een uitgangspunt, het eigenlijk mediteren en het doel. Het punt van uitgang is: datgene, wat gij gelezen of gehoord hebt. Het mediteren zelf: het nauwlettend uitdiepen in Uw binnenste door toegewijde overdenking. Het doel:
het doen ontvlammen van de wil of het verlichten van het verstand
omtrent een bepaald punt. Deze drie elementen komen eveneens
duidelijk naar voren, nu als lezing, meditatie en verlangen, in
een andere tekst, waarin Zerbold zegt: geestelijke lezing verstrekt
het zaad waar meditaties het verlangen uit voortbrengen. 2 Deze
omschrijving met zijn drie elementen kan gevoegelijk dienen als
voorlopige bepaling van het begrip, om zo een vergelijkingspunt
te hebben voor andere gegevens.

Cogitatio

en

Mens

Het eigenlijke mediteren is een handeling van 's mensen geest.
Aansluitend bij het bijbels spraakgebruik, dat in de Psalmen 3
de uitdrukking „meditatio cordis" kent, heeft hart hier de betekenis van geest. Een weinig vager en ruimer formulerend dan
Zerbold doet in zijn omschrijving kan men zeggen, dat meditatie
is: een in de geest beschouwen. Deze opvatting heeft ook Geert
Groóte. Daarvoor pleiten benamingen als mentis exercitatio en
exercitatio mentalis, 4 die voor hem synoniem zijn aan meditatie.
In plaats van genus meditationum spreekt hij ook van genus
cogitabilium, zo meditatio en cogitatio op één lijn stellend. 5 In
één zijner dicta bevestigt hij dit, door te zeggen: Het n a d e n k e n
1

2

3

4

5
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Sp. A. 228: Meditatio vero dicitur, qua ea quae legisti vel audisti,
studiosa ruminatione in corde tuo diligenter pertractas, et per ea
affectum tuum circa aliquod certuni inflammas vel illuminas intellectum.
R. 863: Siquidem lectio scripturarum, meditationibus semen subministrat unde meditatio affectum generet....
Ps. 18, 15; 4S, 4.
A. A. U. 49 (1924) 298 en 313.
A. A. U. 49 (1924) 305; Vgl. ook M. Ер. 301.

over het lijden des Heren dient nergens toe, als men door die
m e d i t a t i e niet ijverig p o o g t . . . . 6 Groote's opvatting blijkt
uit heel zijn tractaat, dat handelt over vorming van begrippen
en beelden. In zijn brief De Paciencia schrijft hij: het lijden van
onze Heer Jesus Christus moet altijd in onze geest zijn in steeds
herhaalde overdenking. 7 In zijn tractaat leert hij, dat wij in alles
Christus' geboorte, leven en dood in onze geest (mente) mee
moeten d r a g e n . 8
Ook voor Florens Radewijns is meditatie een geestelijke oefe
n i n g . 9 Dit blijkt reeds uit het slot van zijn Tractatulus, waar Flo
rens zijn geschrift „tractatulus de spiritualibus exerciciis" noemt.
In zijn beide geschriften wordt de meditatie onder een opsom
ming van exercitia v e r m e l d . 1 0 In de dicta van Florens treft men
de opschriften „De exercicio cogitationum"
en „De ехетсісіо
passionis Christi". Wanneer de meditatie een o e f e n i n g is,
vraagt mediteren een zichzelf oefenen en dus een eigen activiteit.
We ontmoeten dan ook uitdrukkingen als: zichzelf oefenen in
meditatie, zich oefenen in goede gedachten, zich oefenen in het
lijden des H e r e n . 1 1
Hier dus weer de gelijkstelling van cogitatio en meditatio. Flo
rens geeft de aansporing, in één zijner gezegden bewaard, om
zich in goede gedachten te oefenen en zich zo met Gods genade
aan te wennen, even makkelijk goede gedachten te hebben, als
nutteloze en ijdele. 1 2 Willekeurig gebruikt Florens opschriften
als „generales modi cogitandi" en „generales modi
meditandi",
6

7

8
9
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Dieta Gerardi Magni, uitgegeven door J. F. Vregt in A. A. U. X
(1882) 468: Ad nichil eciam valet c o g i t a r e passionem Domini,
vel alia quecumque, nisi in eis m e d i t а г i . . . . quis studeat.
M. Ep. 238: Passio Domini nostri Jhesu Christi semper et quasi
frequenter i n m e n t e est habenda et retractanda.
A. A. U. X (1882) 298.
De bij de moderne devoten bijzonder geliefde uitdrukking, exercicium spirituale gaat terug op I Tim. 4, 7.
O. 2, 4 1 ; T. 384.
T. 221; A. A. U. X. (1182) 449; T. 224.
A. A. U. X (1882) 449: Exerce te quantum potes in bonis cogitationibus ut per graciam dei facias tibi consuetudinem cogitandi bona
sicut es f acilis cogitare inutilia et v a n a . . . .
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wanneer hij in zijn Tractatulus overwegings-punten geeft over
onderwerpen als dood, hel, laatste oordeel en hemelse vreugde.
Schrijvend over het gebed vraagt hij als voorbereiding, bijzon
der op langere gebeden als de getijden, het hart te bereiden
13
„aliqua devota cogitando". Wie zich in ijverig bidden en in
„assidua cogitacione" bezig houdt met de hemelse vreugde, voor
zegt hij een veilige uittocht uit dit leven en een feestelijke ont
vangst in het hiernamaals. 1 4 Meerdere onderwerpen van medi
tatie noemend, gebruikt hij in de volgende, samenvattende zin
afwisselend de woorden meditacio en cogitacio. In dit verband is
een aan Cassianus ontleende tekst, die benut wordt in het eerste
hoofdstuk van Omnes bemerkenswaard. Juist omdat hier de
vrome gedachten (cogitaciones) onderscheiden zijn van de medi
tatie. De vrome gedachten, die na het mediteren in onze geest
moeten blijven, gelden hier als resultaat en vrucht van de ge
houden meditatie. 1 5 Dit onderscheid blijkt ook uit zijn gezegde,
dat de dienaar van Christus, nog boven meditatie en oefening,
er op uit moet zijn, om steeds innerlijk met goede gedachten
bezig te zijn. 1 5 ".
Al bemerkte men reeds, dat Florens sprak van goede gedachten
in het h a r t overwegen, toch pleegt hij het geestelijk vermogen
waardoor men mediteert met het latijnse woord „mens" aan te
duiden. Met Bonaventura bidt hij, te mogen doorvoelen, wat
Maria en Magdalena doorvoeld hebben, toen zij onder het kruis
etonden en hetzelfde als zij met gelovig verstand te overwegen. 16
18

O. 4S, 15; T. 221.
O. 145, 37: Quicumque ergo iugi oracione et assidua cogitacione
in illa versatur....
15
O. 3, 77: Si enim ad sanctarum scripturarum meditaciones iugiter
recurramus, ac memoriam nostram ad recordacionem spiritualium
rerum ас desiderium perfectionis spemque future beatitudinis
erigimus, necesse est ut o r t e c o g i t a c i o n e s e x i n d e spirituales, in hiis, que meditati sumus, mentem faciant immorari.
Vgl. Cassianus, Collationes. C. S. E. L. XIII, 27.
1 5
· A. A. U. X. (1882) 456: Pre omnibus bonis m e d i t a t i o n i b u s
et exerciciis servus dei debet niti bonas c o g i t a c i o n e s con
tinue in corde ruminare.
16
O. I l l , 77: íideli tarnen hec eadem mente per trac t a n s . . . .
14
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Met Cassianus zegt Florens, dat het voornaamste streven van
onze geest (mens) moet zijn, om altijd met God en goddelijke
zaken bezig te zijn. 17 Onze geest (mens) moet bezig zijn met en
vervuld zijn van meditaties. 18 Wanneer men het lijden des Heren
en van al Zijn heiligen naarstig in de geest (mente) overweegt,
is eigen leed licht te dragen en weinig te achten. 19 Dit zelfde
vermogen tot mediteren wordt enigermate geconcretiseerd in
termen als „oculi mentis" en „oculi mentales". 20
Bij Zerbold geniet de benaming exercitia spiritualia bepaald een
voorkeur. Hij stelt geestelijke oefeningen en werken tegenover
elkaar 2 1 en wekt daarmee de indruk, dat beiden zich verhouden
als inwendige en uitwendige acten. Met lezing, meditatie en
gebed wordt iedere geestelijke oefening begonnen en voltooid.
Men kan wellicht zeggen, dat de meditatie hier de geestelijke
oefening bij uitstek is. Vromer en vuriger dan in alle andere oefeningen moet men zich oefenen in het lijden des Heren, zegt Zerbold. 2 2 Zich oefenen heeft bij Zerbold, zoals herhaaldelijk blijkt
uit de titels van zijn hoofdstukken, dikwijls de betekenis van
mediteren; zo spreekt hij van: zich oefenen omtrent Christus'
mensheid en omtrent Christus' leven en Zijn lijden. 23 Van de
overwegingen, die resulteren in de vreze Gods, zegt hij: Lange
tijd moet men zich blijven wijden aan deze o e f e n i n g e n om
door deze m e d i t a t i e s zijn begeerten te zuiveren. 24
Wanneer Zerbold in zijn algemene meditaties punten ter overweging opsomt, beginnen zijn zinnen veelal met de aansporing:
cogita. Zijn algemene meditaties blijken te bestaan uit een uitgebreid aantal aanéén gevoegde gedachten. Cogitationes zijn meestal kortere gedachten of meditatie-punten. In het vijf en twintigste
17
1 8

i»
20
2
i
22
23
24

O. 3, 71. Vgl. Cassianus, Collationes. С S. E. L. XIII, 14.
T. 234: Meditacionibus mens occupata pariter et possessa. Dezelfde
formulering bij Zerbold: Sp. A. 286.
0. 30, 72.
0. 57, 22; 132, 53; 146, 1.
Sp. A. 50, 54, 106.
R. 858 D.
Sp. A. 138. Vgl. ook Sp. A. 168, 356.
Sp. A. 98—100.
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hoofdstuk van De Spiritualibus Ascencionibus vat hij dan ook een
aantal met „cogita" begonnen punten samen als: deze meditaties.
In het achttiende hoofdstuk van De Reformatione, dat in zijn ge
heel aan David van Augsburg ontleend is en handelt over de her
vorming van het geheugen, wordt cogitatio en meditatio onder
scheiden. Deze hervorming heeft hier drie graden: heilzame ge
dachten, vrome meditaties en het in God verzonken zijn. 2 5 Uit een
aansporing als: Bedenk en, opdat gij het doorvoelen zult, over
weeg ijverig, blijkt dat nadenken minder inspanning vraagt dan
mediteren. 2 5 " Elders weer betekent cogitare veel meer dan even
bedenken. 2 6
In zijn omschrijving duidt Zerbold het hart aan als het vermogen,
dat mediteert. Hart heeft hier weer de betekenis van geest of
verstand. Gewoonlijk gebruikt Zerbold dan ook het woord „mens".
Het duidelijkst en veelvuldigst blijkt dit in het acht en twintigste
hoofdstuk van De Reformatione, dat een algemene manier uit
eenzet om Christus' lijden te overwegen. In een formulering, die
aan zijn omschrijving herinnert, zegt Zerbold: het lijden zelf, zo
als de heilige evangelisten vertellen, dat het gebeurd is, moet ge
met een vrome en toegewijde geest (mente) overwegen. 27 In dit
zelfde hoofdstuk gebruikt hij formuleringen als: in de geest ont
wikkelen, voor ogen stellen, vormen, ontvangen en bedenken. 2 8
Zerbold onderbreekt deze aansporingen, door er op te wijzen, dat
deze m a n i e r v a n m e d i t e r e n over Christus door het evan
gelie wordt geleerd. In het tweede tractaat over hetzelfde onder
werp handelend, zegt Zerbold: met de mirre van Christus' lijden
2 5

R. 850 В—С. Vgl. David ab Augusta, De Exterioris et IrUeriorìs
Hominis Compositione, Quaracchi, 1899, 90—91.
25« R. 851 С
2 6
Sp. A. 110: Cogita et totis viribus te ipsum totum ad cogitandum
recoUige ut videas quantum sit gaudium Deum semper per essen
ti am intueri.
27
R. 858 D: ipsam passionem sicut facta a sanctis evangelistis narratur studiosa et devota mente pertractes.
28
In mente tua revolveris; in mente tua representetur; in mente formabis; in mente tua concipies; in mente cogita; menti tus repre
sen tatur; in mente tractaveris; in mente revolveris; in mente tua
revolvere.
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onze geest (mentem) tot vroomheid te zalven. 29 Wetend dat
onze blinde geest (mens nostra caeca) beter door het zichtbare
en tastbare tot de kennis van het onzichtbare gevoerd wordt,
raadt hij, over de hel te mediteren aan de hand van beelden, die
heiligen ervan hebben overgeleverd. 30 Ook spreekt Zerbold
meermalen van „oculi mentales" en zelfs van „verte oculum"
zonder meer. 3 1
In de anonieme EpistoL· is de meditatie ook de geestelijke oefening bij uitstek, zoals uit het opschrift van de brief reeds blijkt.
Deze brief is juist het antwoord op een verzoek om „wat reghels
van goeder oefenynghe". Het woord mediteren wordt in de oorspronkelijke, nederlandse tekst van deze brief niet gebruikt. De
meditatie-onderwerpen voor de opeenvolgende dagen van de week,
beginnen met: voor ogen nemen, overdenken, denken, aanzien,
voor ogen hebben en denken aan. 3 2
Samenvattend kan men zeggen, dat cogitatio en meditatio door
elkaar gebruikt worden, maar dat anderzijds ook het onderscheid
blijkt. In dit onderscheid is, conform aan de traditie, de cogitatio op te vatten als praeambulum van de meditatie.
In samenhang hiermee laat zich de vraag stellen of men onder
mediteren moet verstaan een geestelijke oefening, die wat langere
tijdsduur vraagt en of de eenvoudige, vrome gedachte als momentopname ook meditatie is. Geert Groóte kent de meditatie als
geestelijke oefening van iets langere duur. Hij spreekt van: „cum
aliqua mora meditandi" en „morose meditari." 3 3 Men kan
echter niet zonder meer zeggen, dat bij hem meditatie samenvalt
met het eerste beschouwende deel van de meditatie, in de zin,
waarin dat tegenwoordig verstaan wordt. 34 Groote's meditatie29

30
«
32

33
34

Sp. A. 172.
Sp. A. 94.
R. 841 В en C; Sp. A. 88, 140; Sp. A. 94.
Busch, Chronicon, ed. Grube, 230—233, geeft als vertaling: ante
oculos poneré, cogitare, meditari, contemplare, ante oculos poneré,
meditari.
A. A. U. 49 (1924) 298.
К. С. L. M. de Beer, Studie over de Spiritualiteit van Geert
Groóte, Brussel-Nijmegen, 1938, 96.
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begrip is ruimer. Ook een vrome gedachte, die ons een ogenblik
richt op het geestelijke, is meditatie. Dit blijkt uit brieven als De
Paciencia en Ad quendam temptatum, waarin hij vele, korte, aan
schietgebeden herinnerende, schriftuurteksten geeft, waarvan hij
zegt, dat zij bijzonder nuttig als meditatie zijn. 3 5 Juist door deze
ruime opvatting kan Groóte, in navolging van zijn leermeester
Hendrik Egher van Calcar, de door hoofdpijn gekwelden aanraden: handenarbeid cum iocunda meditacione. 3 6 Groóte kan
dan ook zeggen : e 1 к e opwekking van de ziel vindt in meditatie
zijn aanvang en wordt door meditatie v o l t o o i d . 3 7 Deze opvatting
verklaart ook, hoe Groóte de korte bezinning over geoorloofdheid
ener handeling, voorafgaande aan de te stellen daad praemeditacio noemen k a n . 3 8 Meditatie kan dus bij Groóte zowel een
oefening van iets langere duur als de korte, vrome gedachte betekenen.
Florens kent eveneens de meditatie als geestelijke oefening van
enige tijdsduur en als korte vrome gedachte. De stelregel, dat de
mens geestelijk nooit ledig zijn mag, onderstreept de noodzaak,
om bij het werken en onder het spreken bezorgd te zijn voor bezinningsmomenten door korte meditatie. 3 9 Het gezegde, waarin
Florens aanspoorde tot oefening in het hebben van vrome gedachten, zodat men zich, met Gods genade de gewoonte zou verwerven, om even makkelijk goede als nutteloze gedachten te hebben, doelt op korte meditatie. Dit zelfde gezegde komt namelijk
voor in Parvum et simplex exercitium ex consuetudine
humilis
patris domini Florencii et aliorum devotorum. D a a r gaat direct
aan dit gezegde vooraf de aansporing: Boven elke andere oefening is het noodzakelijk, om zich aan goede m e d i t a t i e s te
ss
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M. Ep. 235.
M. Ep. 234. Vgl. Tractatus de cotidiano holocausto spiritualis exercitii van Hendrik Egher in K. Hirsche, Prolegomena zu einer neuen
Ausgabe der Imitado Christi. I, Berlin 1873, 482 (maxime si senex
fuerit aut debilis), 483 en 490. Vgl. ook: M. Ep. 282—293: Epistola
ad quemdam fratrem, infirmum in capite.
A. A. U. 49 (1924) 298.
M. Ер. 20; M. H. Mulders, Geert Groóte en het huwelijk, Nijmegen,
1941, 59. {De Matrimonio, Caput XIII).
Dicta: Α. Α. U. Χ (1882) 455.

gewennen. 40 De p r a e m e d i t a t i o , voorafgaande aan te stellen daden, aan het eigenlijke bidden en als beveiliging tegen opkomende toornigheid is eveneens korte meditatie. 41
Zerbold maakt uitdrukkelijk onderscheid tussen langere en kortere g e b e d e n . Een zelfde onderscheid tussen langere en kortere meditaties maakt hij niet. Onder deze kortere gebeden verstaat hij de gebeden, die Augustinus in zijn brief aan Proba de
naam schietgebeden (jaculatorias) geeft. 42 Deze schietgebeden
moeten de meditatie en het werk onderbreken. Een aparte voorbereiding vragen zij niet, want het is voldoende de geest vanuit
de reeds aanwezige, vrome gedachten een weinig tot God te verheffen. 43 Bij de langere gebeden denkt hij aan de getijden, aan
mondgebeden dus. De kortere gebeden, die meditatie en arbeid
onderbreken moeten, kunnen in zijn opvatting geen mondgebed
zijn. Zij zijn, al gebruikt Zerbold deze term ook niet, inwendige
gebeden. Inwendig gebed in de tegengestelde betekenis dan van
mondgebed, of in de woordkeus van de Brief over leven en lijden
des Heren: niet „bidden mitten monde" maar „bidden mitter
herten". 4 4 Zij zijn p r i è r e mentale en niet o r a i s o n mentale.
Zij vormen de meditatie, die de handenarbeid begeleiden moet,
zoals in de geschriften der Moderne Devotie uit deze eerste periode geregeld wordt betoogd. Deze in de geest gevormde, korte
gebeds-gedachten, die uit de reeds aanwezige gedachten-voorraad
(meditatione) moeten opwellen, lijken wel de korte meditatie
40

41

4 2
4 3

4 4

Ed. D. J. M. Wüstenhoff in Archief voor Nederl. Kerkgesch. V
(1895) 100.
Epistola ad quendam regulärem in Windeshem: Pohl, VII, 197; О.
22, 45. Vgl. ook: Collecta quaedam ex devotis exercitiis domini
Lubberti, Pohl, VII, 263. Thomas a Kempis heeft in zijn Epistola
ad quendam Celerarium het opschrift: De praemeditatione circa
operanda, ed. Pohl, I, 139.
R. 863 В; Sp. A. 240. Vgl. Augustinus, Migne P. L. 33, 501.
Sp. A. 240: Similiter oratio interrumpat meditationem, interrumpat
operationem. Sed hic non oportet tantam fieri mentis praeparationem, sufficit enim ex meditatione devota iam praesenti, mentem
aliqualiter ad Dominum elevare.
EpistoL·, ed. de Bruin, 19. David van Augsburg kent hiervoor al de
term oratio mentalis, (ed. Quaracchi 1899, 319.)
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van Groóte en Florens. Het is niet duidelijk of Zerbold dit nog
als meditatie beschouwt. Men krijgt de indruk, dat de distinctie
tussen inwendig gebed en innerlijk bidden al aan het ontstaan is.
In zijn omschrijving van de meditatie doelt Zerbold kennelijk
niet op deze korte vorm, maar op een langere oefening. Wanneer
hij voor mediteren woorden gebruikt als „pertractare" en „revolvere" heeft hij een langere oefening voor ogen. Dit volgt ook
uit de woorden „diligenter" en „studiose", die de genoemde
werkwoorden bij voorkeur vergezellen. 45
De Constituties stellen eveneens deze practijk der schietgebeden
onder het werk tegenover de langer durende meditatie. Daar
staat voorgeschreven, dat men tijdens het werk zijn best moet
doen, om met een voortdurende, goede meditatie bezig te zijn, of
tenminste, om veelvuldig het hart tot God te verheffen door de
korte gebeden, die Sint Augustinus schietgebeden noemt. 46 Deze
korte gebeden worden hier benaamd als „affectio" en niet als
korte meditatie. Zij zijn wat Hendrik Herp later in zijn Spieghel
der Volcomenheit „toegheesten" zal noemen.
Groóte en Florens kennen dus zowel een langere als een korte
meditatie in de hier bedoelde zin. De teksten van Zerbold en van
de Constituties wekken de indruk, dat de vrome gedachte, die
slechts een moment aandacht vraagt, meer als schietgebed wordt
opgevat.
De traditie, die voor de Moderne Devotie geldt, gebruikt cogitatio in 't algemeen als synoniem van meditatio. In zijn homilie
over de twee Emmaus-gangers op tweede Paasdag, zegt Sint Bernard, dat de meditatie ook „cogitatio" genoemd wordt. 47 In het
pseudo-augustijnse geschrift De Spiritu et Anima worden beiden
eveneens als synoniem gebruikt. 48
45
46

4

τ
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R. 855 E, 858 E, 860 B; Sp. A. 32, 34, 36, 86, 90, 114, 156, 166.
Consuetudines, ed. Schoengen, 245: immo debemus niti, manere, si
non in continua bona meditatione, saltern in bona affectione, sepius
erigendo cor nostrum ad Deum per breves orationes, quas jaculatorias vocat beatus Augustinus. — Vgl. ook ed. Hyma, 446.
Migne P. L. 184, 970.
Migne P. L. 40, 816.

Dionysius de Kartuizer wijst er in zijn De Contemplatione op,
dat reeds Augustinus in De Trinitate en Anselmus herhaaldelijk
deze woorden door elkaar gebruiken. In het laatste boek van De
Trinitate zegt Augustinus dan ook, dat gedachten de gesprekken
van het hart zijn. 49
Het sterkst worden beiden onderscheiden door Hugo en Richard
van Sint Victor. In de eerste homilie In Salomonis Ecclesiasten
zegt Hugo, dat de ziel kent op drievoudige wijze, door cogitatio,
meditatie en contemplatio. Door cogitatio, wanneer het verstand
zich slechts even met zijn onderwerp bezig houdt. Door meditatio,
wanneer het een gestaag en nauwlettend tasten van de gedachte
is. 5 0 Richard van Sint Victor baseert in Benjamin major zijn
onderscheid op dezelfde grond. Cogitatio vraagt minder inspanning dan meditatio. Bij hem heeft cogitatio ook meer het element
van het ongeordende en mist de toeleg en het direct gericht zijn
op het einddoel. Meditatie daarentegen veronderstelt naarstige
toeleg en gerichtheid. 51 Hetzelfde onderscheid bemerkt men, al
49

50

151

Dionysius Cartusianus, Opera Omnia, Tornaci, 1896—1912, XLI,
240.
Migne P. L. 175, 116—117: Tres sunt animae rationalis visiones.
Cogitatio, meditatio et contemplatio. C o g i t a t i o est cum mens
notione rerum transitorie tangitur, cum ipsa res sua imagine animo
subito praesentatur, vel per sensum Ingrediens, vel a memoria exsurgens. M e d i t a t i o est assidua et sagax retractatio cogitationis,
aliquid obscurum explicare nitens, vel scrutans penetrare occultum.
Dezelfde tekst komt ook voor in het uit teksten van Hugo samengestelde geschift De modo dicendi et meditandi, Migne P. L. 176,
879. De vrome gedachte, die ons een ogenblik richt op het geestelijke, rekent Hugo tot de oratio, zoals duidelijk blijkt uit de twee
laatste hoofdstukken van de De Modo Orandi (Migne P. L. 176,
985—988). Hij noemt dit oratio devotionis sine voce (Migne P . L.
177, 751).
Migne P. L. 196, 66—67: Sciendum itaque quod unam eamdemque
materiam aliter per cogitationem intuemur, aliter per meditationem
rimamur, atque aliter per contemplationem miramur. — Cogitatio
per devia quaeque lento pede, sine respectu perventionis, passim
hue illucque vagatur. Meditatio per ardua saepe et aspera ad directionis finem cum magna animi industria nititur. — ; meditatio est
studiosa mentis intentio circa aliquid investigandum diligenter insistens, vel sic: meditatio est providus animi obtutus in veritatis
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is het minder scherp omschreven, bij David van Augsburg, die
als begin der hervorming van het geheugen stelt, het terugvoeren
van zijn geest uit de verstrooiingen naar de gedachte aan God,
door te bidden, te lezen en te overwegen of minstens vluchtig na
te denken. 52
Wanneer Gerson, Hugo van Sint Victor citerend, het onderscheid
benadrukt tussen cogitatio, meditatio en contemplatio, merkt hij
daarbij op, dat ofschoon velen deze termen door elkaar gebruiken, zij toch een onderscheiden betekenis hebben. 53
Ruminatio en Memoria.
Deze twee woorden worden in verband met de meditatie veelvuldig gebruikt. Memoria heeft zowel de betekenis van g e h e ,u g en
als schatkamer der verworven gedachten, als ook van de werking
van het geheugen, de h e r i n n e r i n g . Ruminare is oorspronkelijk: voedsel herkauwen. Rumen is keelgat. Vandaar overdrachtelijk: in herinnering terugroepen, het herhalen en opnieuw overdenken van een gedachte. In nauwe aansluiting aan deze metaphoor noemt Bemardus in zijn zes en dertigste preek op het Can·
ticum het geheugen de maag van de ziel. Ruminatio heeft dezelfde
betekenis als memoria in de zin van actieve her-innering.
Geert Groóte gebruikt reeds herhaaldelijk de term ruminatio. De
uitspraken van de H. Schrift moet men dikwijls kauwen en herkauwen. 54 Altijddoor moet men het kruis van Christus timmeren
door het herkauwen van Zijn lijden. 55 In deze zelfde zin zegt hij
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inquisitione vehementer occupatus, cogitatio autem est improvidus
animi respectus ad evagationem pronus.
David ab Augusta, 90: recolendo vel saltern superficialiter cogitando.
Joannis Gerson, De mystica theologia speculativa. Opera Omnia,
t III, Antwerpiae 1706, с 378: Et hi termini quamquam aliquando
permiscue sumantur ab aliquibus, sicut eandem rem per ipsos sig
nificare contingit, nihilominus distinctas h aben t significationis
rationes, quas perfacile et difficile, et utile vel inutile sentiunt
aliqui.
M. Ep. 234: Sepe masticande et ruminande sunt scripture auctoritates.
M. Ep. 240: Нес ergo crux Christi in ruminacione passionis iugiter
fabricanda est. Vgl. ook: Α. Α. U. 49 (1924) 320; M. Ep. 139.

in een zijner dicta over de maaltijd: in alle rust moet gij iets
kauwen van wat wordt voorgelezen. 5 6
Memoria wordt door Florens gebruikt in eendere betekenis als
meditatie. Hij noemt met David van Augsburg de veelvuldige
h e r i n n e r i n g aan Gods weldaden een geneesmiddel tegen
droefheid. 5 7 Hij laat bij geestelijke lezing en bij het onderzoek
naar eigen fouten punten noteren, om het g e h e u g e n te assisteren. 5 8 Wanneer slaperigheid de gedachtengang heeft onderbroken, kan het hernemen van de stof het geheugen (spiritualis
memoria) weer aanwakkeren. 5 9 In één zijner dicta zegt hij, dat
het g e h e u g e n steeds vol moet zijn met Schriftuurteksten; voor
het werkwoord geldt hetzelfde. 6 0
Het begrip ruminatio wordt in Florens' tractaten nader uitgewerkt
aan de hand van een aan Augustinus toegeschreven citaat van
Prosper van Aquitanië. Ook Zerbold zal dit citaat weer benutten :
Wie toehoort gelijkt op grazend vee; wie het gehoorde in zijn
herinnering terugroept, gelijkt op herkauwend v e e . 6 1 Dit driemaal herhaalde citaat komt steeds voor in hoofdstukken die over
de geestelijke lezing handelen. De ruminatio sluit echter niet
direct op de lezing aan, zoals meditatie dat doet. Zij veronderstelt
dat enige punten uit de lezing genoteerd en bewaard worden, om
later opnieuw voorwerp van overweging (ruminatio) te zijn. Waarschijnlijk gaat Florens ook hierin terug op Willem van St. Thierry,
die voor de hoofdstukken, handelend over geestelijke lezing, zijn
voornaamste bron i s . 6 2 Vóór het naar bed gaan moet men medi56

A. A. U. X (1882) 486. Vgl. ook: Collecta quaedam ex devoüs exercitiis domini Lubberti, Pohl, VII, 264.
67
О. 24, 41; T. 243. Vgl. David ab Augusta, ed. Quaracchi, 135.
в β T. 219 en 222.
6 9
О. 3, 60.
60
A. A. U. Χ. (1882) 449; T. 225.
6 1
T. 219; О. 47, 31; R. 849 С: Auditor verbi similis debet esse
animalium, que ob hoc quod ruminant, munda esse dicuntur; ut
non pigeât cogitare de hiis que in alvo cordis accepit, ut cum audit
sit similis terenti, cum autem audita in memoria revocai, sit similis
ruminanti. Vgl. Migne P. L. 45, 1875.
62
Epistola ad Fratres de Monte Dei, ed. Davy, 105: Sed et de cotidiana lectione aliquid cotidie i n v e n t r e m
memoriae
89

teren of lezen een of ander punt, dat betrekking heeft op de dood,
de hel of op Christus' lijden, 's Morgens bij het opstaan moet men
opnieuw aan ditzelfde punt denken en het ook herhalen (ruminet)
onder het werk overdag. 63 Florens maakt uitdrukkelijk onderscheid met meditatie, wanneer hij boven meditatie en geestelijke
oefening als belangrijker stelt: altijd door innerlijk goede gedachten te herkauwen, omdat hierin de oorsprong van alle deugden gelegen is. 6 4 De ruminatio bij Florens veronderstelt het geheugen, eventueel het door een gemaakte notitie geassisteerde geheugen. Ruminatio blijkt bij hem niet de aanduiding te zijn voor
meditatie als langere geestelijke oefening.
Zerbold spreekt, in navolging van David van Augsburg, over de
drie vermogens der ziel, die hervormd moeten worden. Deze drie
vermogens zijn: verstand, geheugen en wil. Hij geeft echter, evenmin als zijn bron, een scholastieke omschrijving van deze vermogens. Wel zegt hij, dat God ons het geheugen gaf, om er beelden van bepaalde zaken in op te bergen, totdat het ons behaagt
deze weer in de herinnering terug te roepen. 65 Deze bergplaats
moet men inspecteren, om te zien, wat voor gedachten men veelal heeft. 66 Wanneer men nadenkt over eigen zonden, moet het
g e h e u g e n de stof ter overdenking leveren. Daarom wordt dit
nadenken over eigen zonden ook steeds met de woorden m e m o r i a peccatorum aangegeven en niet met meditatio peccatorum of
met andere termen. 67 Het overwegen van de hel en van Gods
weldaden duidt hij in de opschriften der desbetreffende hoofdstukken zowel aan met meditatio als met memoria. 68
Over ruminatio spreekt Zerbold meerdere malen in dezelfde zin
als in het aan Prosper van Aquitanië ontleende citaat, dat ook
bij Florens voorkwam. Wanneer hij een hoofdstuk wijdt aan van
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demittendum est, quod fidelius digeratur, et sursum revocatum crebrius ruminetur.
T. 225.
A. A. U. X (1882) 456. Vgl. noot 15a van dit hoofdstuk.
Sp. A. 114: Dedit tibi memoriam qua similium rerum simulachra
reponeres, donec alicujus tibi piacerei reminisci.
5p t д . 40.
R. 851 С; Sp. Α. 30 en 36.
R. 853 A en 854 D; Sp. A. 94 en 114.

te voren bepaalde meditatiestof, zegt hij: door vastgestelde on
derwerpen te kauwen en te herkauwen (terendo et ruminando)
leert gij uitvoerig en overvloedig het geestelijke b e t r a c h t e n . 6 9
Wanneer geestelijke lezing direct dienstbaar wil worden gemaakt
aan de zuiverheid des harten, onthoud dan altijd iets ervan, dat
bij Uw voornemen past, Uw geheugen bezighoudt en tot vooruit
gang aanspoort, opdat gij als een rein dier zoudt zijn, dat ge
woon is te h e r k a u w e n . 7 0 Het werkwoord ruminare, gebruikt Zerbold overigens in de betekenis van overwegen en bedenken. Meest
al wordt het werkwoord dan, evenals in zijn omschrijving van
meditatie, nader gepreciseerd door bepalingen als diligenter en
studiose, die op een iets langere duur wijzen. 7 1 De EpistoL·
over 's Heren leven en lijden spreekt in dezelfde zin van breken
ende edercauwen. Ditzelfde edercauwen komt voor in de tweede
colfotie van Brinckerinck. 7 2 Ook de Constituties kennen de term
ruminare.73
Samenvattend kan men zeggen dat memoria en ruminatio als sy
noniem van meditatie worden gebruikt. Bij voorkeur wanneer
het herhalende element aanwezig is en er sprake is van het re
produceren van reeds bekende gedachten en beelden. Bij Florens
schijnt ruminatio op korte gedachten te duiden, bij Zerbold even
zeer op een iets langer durende geestelijke oefening.
Alhoewel het woord ruminare in de H. Schrift niet in overdrach
telijke zin voorkomt is de metaphoor zeer oud en zeer algemeen.
Men treft h a a r o.a. al aan bij T e r t u l i a a n . 7 4 In dezelfde zin treft
men veelvuldig uitdrukkingen aan als „os cordis" en „palatum
c o r d i s " . 7 5 Ook latere auteurs als Adam de K a r t u i z e r , 7 6 Bo«9
то
7 1
72

73

74
75

R. 850 D.
Sp. A. 226.
Sp. A. 98, 108, 172, 320.
Epistola, ed. de Bruin, 12; Acht Colfotiën van Johannes Brinckerinck, ed. W. Moll in Kerkhistorisch Archief, IV (1866) 123.
Ed. Schoengen 241; ed. Hyma 442. Vgl. ook: Busch, Ckronicon,
ed. Grube, 196: ymnum „christe, qui lux" aut „Cultor dei memento" aut aliud huic simile dulciter ruminando in Deo.
Migne P. L. 2, 847.
Voor teksten uit Augustinus, Gregorius en Jean de Fécamp vgl.
Dom Jean. Leclercq et Jean-Paul Bonnes, Un maitre de la vie spiri91

naventura 7 7 en Suso spreken van ruminare. Suso kent zelfs de
uitdrukking: de lippen van het hart. 7 8
Consideratio en andere

termen.

Consideratio en considerare worden dikwijls gebruikt als synoniem van meditatie en mediteren. Consideratio is hier meditatie
zonder meer. In deze term treedt geen enkel element bijzonder
naar voren. Al stamt het woord van sidus, dat o.a. blik of blikveld
betekent, toch duidt het niet met een bepaalde voorkeur op een
meer concrete en aanschouwelijke vorm van meditatie.
Geert Groóte heeft dit woord, wanneer hij spreekt over het beschouwen van het nut der bekoring en van eigen onbeduidendheid. 7 9
Florens gebruikt de term in samenhang met meerdere onderwerpen van overweging: het lijden van Christus, eigen sterfdag, eigen
onbeduidendheid, Christus Uw schreiende geneesheer, Die om de
stad Jerusalem weende, Christus aan het kruis, het onrecht dat
ons geschiedt en dat zo onbeduidend is, vergeleken bij Christus'
lijden. 80 Zijn korte, over de dagen der week verdeelde, lijdensmeditaties besluiten allen met een aan Bonaventura's De Triplici
Via ontleend punt, dat steeds met de aansporing „considera" begint.
Zerbold vervangt het „cogita", dat in de meditaties over de uitersten telkens de zinnen initieert in de korte wijze van mediteren
76
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tueUe au Xle siècle Jean de Fécamp, Paris 1946, 99.
De Quadripartito exercitio celiac, Migne P. L. 153, 832.
CoUatio XIX in Hexaèmeron, Op. 0., ed. Quaracchi V, 423: primo
oportet sumere Scripturam, postea m a s t i c a r e , demum incorporare — Nota, quod animal, quod non ruminât, immundum est
Ruminatio enim fit eo, quod animal habet duos ventres; attrahit
cibum ad os et totum ruminât et proiicit in alteram ventrem interiorem.
Horohgium Sapientiae, ed. J. Strang, Monachii 1923, 267 en 270.
M. Ep. 299; A. A. U. X (1882) 463.
T. 250: consideratio passionis Christi; О. 125, 50; T. 240; О. 32,
120; О. 86, 21: considera lacrimantem medicum; О. 110, 22; О.
30,73.

over Gods weldaden, zonder meer door „considera". 81 Een aan
Gregorius ontleend middel om tot wroeging te geraken is: de beschouwing (consideratio) van bedreven zonden, wanneer de mens
overweegt (cogitai) de zonden, die hij bedreven heeft en de staat,
waarin hij verkeert. Een ander middel is het overwegen (consideratio) van de oordelen Gods, wanneer de mens bedenkt (considérât), dat Gods oordelen ondoorgrondelijk zijn. 82 Zerbold gebruikt deze term, even als Florens, in samenhang met meerdere
onderwerpen van meditatie: de schoonheid van het hemels Jerusalem, Gods weldaden, eigen nietigheid, eigen onvolmaaktheid
en zwakheid, en Gods oordelen. 83 Evenals bij Florens worden
zijn korte meditaties over het lijden van Christus ook telkens besloten met een aan Bonaventura ontleend punt, aanvangend met
„considera".
Bij de teksten van Omnes, die in noot 80 zijn vermeld, komen
citaten voor uit Bonaventura, David van Augsburg en Cassianus.
Daaruit ziet men reeds, dat de term gangbaar was. Hugo van
Sint Victor gebruikt de merkwaardige formulering: meditatio
considerationem suam exercet. 84 Sint Bernard definieert in zijn
boek, dat hij De Consideratione noemde, dit begrip als een ingespannen denken tot onderzoek. Mocht Sint Bernard hierdoor
consideratio gebonden achten aan iets langere duur, de moderne
devoten hechten aan het woord die betekenis niet. 8 5
Florens gebruikt dikwijls woorden, die samenhangen met het
werkwoord „zien". In een hoofdstuk over de hemelse vreugde,
genomen uit Suso's Horohgium spreekt de eerste regel al van
„ogen des geestes" en heel dit hoofdstuk blijft dit beeld in afwisselende uitdrukkingen gehandhaafd. 86 Het woord „pertrac»!
82
8 3
8 4
8 0

88

R. 854.
R. 847 С en D; vgl. ook R. 877 B; Gregorius, Moralia in Job,
Migne P. L. 76, 276.
Sp. A. 106, 114 en 330; R. 847 B. en C, 847 D.
De meditando seu meditandi artificio. Migne P. L. 176, 995.
Migne P. L. 182, 745: Consideratio autem intensa ad investigandum
cogitatio, val intentio animi vestigantis verum. Vgl. M. Viller S J .
Diet, de Spiritualité, II, 1609—1611.
О. 146—150. Vgl. ed. J. Strange 200—213.
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tare" dat Zerbold in zijn omschrijving opnam, benut hij in zijn geschriften meerdere malen. Het is een uitdrukking, die op enige
intensiteit wijst en daarom enige duurzaamheid veronderstelt.
Ook Groóte gebruikt dit woord. Zerbold toont ook een zekere
voorkeur voor de woorden revolvere en formare meditationes.
Deze laatste uitdrukking komt ook in de Constituties voor.

94

HOOFDSTUK

LECTIO E N

II

MEDITATIO

De geschiedenis van de meditatie is voor een zeer belangrijk deel
de historie van de samenhang en de verhouding der twee boven
dit hoofdstuk staande woorden. Om een goed inzicht te kunnen
verkrijgen in de aard der meditatie in de eerste tijd der Moderne
Devotie is het noodzakelijk, om te onderzoeken wat men daar
verstond onder geestelijke lezing. Men kende zowel de private
geestelijke lezing, als de voorlezing.
Florens Radewijns schreef in elk zijner twee tractaten een hoofd
stuk over geestelijke lezing. Deze twee hoofdstukken komen vrij
wel woordelijk met elkaar overeen. De titels van deze twee hoofd
stukken verschillen echter. In Omnes staat als titel De studio;
Tractatulus heeft als titel De lectione et de sex considerandis
circa lectionem. Lectio en studium zijn woorden met eendere
begripsinhoud. De voornaamste bron voor dit hoofdstuk, Wil
lem van St. Thierry kent in zijn Gouden Brief dan ook reeds de
uitdrukking „lectionis studium". 1
Zerbold heeft eveneens in beide tractaten een hoofdstuk, dat over
de geestelijke lezing handelt. Het vijftiende hoofdstuk van De
Reformatione, dat direct op Florens teruggaat en aansluit, heeft
als opschrift: Over de hervorming van het verstand en hoe men
boeken moet lezen. Een uitbreiding hiervan is het vier en veer
tigste hoofdstuk van De Spiritualibus Ascensionibus, dat als titel
heeft: Hoe de geestelijke lezing de opstijgende helpt en onder·
steunt en hoe de geestelijke lezing geordend en gericht moet zijn,
om geestelijke voortgang te maken.
G e e s t e l i j k e l e z i n g e n m e d i t a t i e ζ ij η t w e e on1

Ed. Davy, 93. De term studium komt ook voor in de Conclusa et

Proposita van Geert Groóte, ed. Pohl, VII, 97: Radix s t u d i i
tui et speculum vitae sint primo evangelium Christi. Vgl. ook: Propositum cujusdam canonici, ed. in Collationes Brugenses, XIV
(1909) 8: Studium meum erit evangelium sanctum.
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d e r s c h e i d e n g e e s t e l i j k e o e f e n i n g e n . Aan beide
oefeningen worden afzonderlijke hoofdstukken gewijd. Beiden
worden als onderscheiden oefeningen naast elkaar genoemd.2
Er worden algemene manieren van mediteren over bepaalde onderwerpen gegeven, om stof bij de hand te hebben en niet altijd
op boeken aangewezen te zijn.3 Met hetzelfde doel worden de uit
korte, aan het evangelie ontleende, punten van 's Heren lijden
samengestelde bundeltjes aanbevolen. Men moet deze van buiten
leren, om iedere dag weer meditatiestof gereed te hebben. 4 Hetzelfde heeft de schrijver van de brief over 's Heren leven en lijden
beoogd, toen hij voor iedere dag der week drie meditatiepunten
voorstelde. Het onderscheid tussen beide oefeningen blijkt ook,
wanneer Zerbold met Hugo van Sint Victor zegt, dat de lezing
meer hoort bij de eerste graad van de beginners, terwijl de meditatie meer betrekking heeft op de tweede graad van hen die reeds
voortgang maken. Onderwezen door geestelijke lezing zijn deze zover, dat zij mediterend in zichzelf kunnen keren. 5 Deze relatie
tussen de twee oefeningen en de twee volmaaktheidsgraden heeft
Zerbold met grote ruimheid verstaan. 6 Hij zou zich accoord hebben kunnen verklaren met de opvatting, die Florens aan Bonaventura ontleent, dat nl. de mens zich o p d e w e g d e r z u i v e r i n g , drievoudig moet oefenen, door te lezen, te mediteren en
te bidden. 7 Florens verandert dit citaat uit Bonaventura onder
2

3

4
6
β
7

96

Groóte, De sacris libris studentis, e.d. Pohl, VII, 100. T. 213, 218;
О. 1, 10; Sp. Α. 218; Propositum cujusdam canonici, ed. Coìlationes Brugenses, XIV (1909) 13; Devolum exercitium van Johannes van Kessel, ed. Pohl, VII, 311.
T. 225: Ut autem homo meditaciones tales ubicumque in promptu
habeat, n e e s e m p e r i n d i g e a t s u b s i d i o
librorum,
possunt aliqui generales modi talium meditacionum poni, secundum
quos homo leviter possit formare. Vgl. Sp. A. 80, 108.
R. 861 A; Sp. A. 188.
Sp. A. 220. Vgl. Hugo, Eruditio didascalia, Migne P. L. 176, 797.
Sp. A. 218.
T. 218: homo in hac via purgativa viciorum potest se tripliciter
exercere secundum bonaventuram in parvo bono, scilicet: legende,
meditando et orando. Bonaventura zegt echter in De Triplici Via,
ed. Quaracchi, VIII, 3: Sciendum est igitur, quod triplex est

meer hierin, dat hij lezing en meditatie, die in deze tekst van
Bonaventura als één oefening gelden, in twee oefeningen onderscheidt. Meerdere malen komt de betrekking tussen geestelijke
lezing en meditatie ter sprake. De lezing is het zaad, waaruit de
meditatie het goede verlangen voortbrengt. Wanneer gij Uw meditaties wilt uitbreiden, beijver U dan om meer stof te verzamelen
uit de heilige boeken en richt daarop Uw lezing.8 De lezing mag
niet beperkt blijven tot lezing zonder meer; zij moet verder voeren tot innige overweging en geestelijk gebed, die dan weer leiden
tot goede werken. 9 De mens moet zich vooral bijzonder beijveren,
om uit de heilige lezing (ex s a c r a l e c t i o n e) zijn geest te
voeden, om daaruit stof te bewaren voor zijn oefeningen, waarmee
zijn geheugen zich dan later kan bezig houden, wanneer zich niet
iets beters voordoet. 10 Bij herhaling leest men de aan Willem van
S t Thierry ontleende raad, om het vergeetachtige geheugen te
hulp te komen. Men zal steeds iets uit de lezing onthouden of
optekenen, wat men dan later weer opnieuw overwegen kan,
wanneer men geen andere, heilzame gedachte heeft. 11
Er is dus onderscheid tussen beide oefeningen. Dit neemt echter
niet weg, dat zij b e i d e n t e n n a u w s t e v e r b o n d e n zijn.
Meditatie en geestelijke lezing vormen samen het studium spirituale. 1 2 In zijn omschrijving van de meditatie neemt Zerbold de
geestelijke lezing dan ook op, in zover zij het onderwerp der
meditatie biedt. Wanneer in deze eerste tijd der Moderne Devotie

8

9

10

11
í2

modus exercendi se circa hanc triplicem viam, scilicet legende et
meditando, orando et contemplando.
R. 863 C: Siquidem lectio scripturarum meditationibus s e m e n
subministrat unde meditatio affectum generet. Dezelfde uitdrukking van „semen meditationis" bij David ab Augusta. Ed. Quaracchi, 295.
Sp. A. 224: Itaque lectio non nos retineat in se occupâtes, sed
ulterius dirigat ad devotas meditationes, ad spirituales orationes,
et illae sua dulcedine et affectione dirigant ulterius in opus, et
servent delectabiliter operantes.
Sp. A. 224. In deze zin spreekt het Propositum cujusdam canonici
van mediteren als: repetendo studium, ed. in CoUationes Brugenses,
XIV (1909) 19.
T. 219; R. 849 B; Sp. A. 226; Epistola, Ed. Davy, 105.
R. 850 E.
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over meditatie gesproken wordt, betreft dat altijd op de eerste
plaats en bij voorkeur de meditatie-s tof. Het tractaat van Geert
Groóte, De quatuor generibus meditaiionam sive contemplationum,
handelt over vier soorten m e d i t a b i l i a, over de materie,
waaruit de meditatie wordt gevormd en dus eigenlijk meer over
lezing dan meditatie. 13 De in verband met de meditatie, voornaamste hoofdstukken van Florens' en Zerbolds tractaten doen
dat eveneens. De meditatie-stof is als regel het resultaat van
geestelijke lezing.
De geestelijke lezing zelf veronderstelt bezinning. Daarom juist
kan men lectio en studium als synoniem gebruiken, al wordt
er tussen deze twee woorden een onderscheid gehandhaafd, zodat
beiden ook naast elkaar voorkomen. 14 Met de lezing is reflexie
van het verstand verbonden. Deze reflexie is meditatie, omdat
geestelijke lezing het verstand vóór alles richten moet op de
zuiverheid des harten en het toenemen in liefde. Daarom zal
geestelijke lezing ook steeds in vreze Gods begonnen worden. Zo
moet de lezing een vermaning zijn en niet louter bezigheid. Biddend en begerend moet men in zich opnemen wat men leest. 15
De g e e s t e l i j k e l e z i n g vormt met d e m e d i t a t i e en
h e t g e b e d het middel, dat de geestelijke opgang helpt voltrekken. Deze drie oefeningen zijn als even zo vele leuningen op
de ladder der opstijgingen. Op deze drie steunt iedere geestelijke
oefening en door deze drie wordt elke geestelijke oefening vol^з
1 4

"
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A. A. U. 49 (1924) 299.
T. 218. Vgl. Willem v. St. Thierry, Epistola. Ed. Davy 105:
Et in omni scriptura tantum distal studium a lectione, quantum
amicitia ab hospitio, socialis affectio a fortuita salutatione.
R. 848 E; Sp. Α. 222. Exercüium Lubberti, ed. Pohl XVII, 265:
Accede ad studium sicut ad cibum capiendum animae: ut lectione
refecta discat in illis anima occupari quae legit, et oblivisci temporalia et refrenari a vitiis. Non multum simul est tibi utile studere
sine masticatione et oratione sed parum et masticare illud cum
oratione et desiderio: et sie mittere in ventrem animae et in mores,
et in vir tutes ut anima his quasi nutrimento susten tetur. Sicut corpus cibo: sic anima virtutibus reficitur. — Igitur moderate studere
et bene masticare magis reficit animam quam inconsiderate multa
absque masticatione. In dezelfde zin veroordeelt Groóte, M. Ер. 27:
qui de scripturis sacris stupidis dentibus ruminant.

bracht. Zoals brood en wijn het lichaam dienen, zo heeft God
deze drie aan onze ziel gegeven als leeftocht op haar pelgrimsweg. 1 6 Wanneer de lezing via de bewogenheid (affectio) tot het
gebed voert, moet de lezing wel van meditatief karakter zijn. 17
Geestelijke lezing heeft dan ook niets van doen met louter verstandelijke ontwikkeling en wetenschap. Soms gebeurt het zelfs,
dat eenvoudige mensen boeken begrijpen, die voor bestudeerden
moeilijk zijn en wellicht niet eens verstaanbaar. 18 Bij vele
belangrijke zaken, die in boeken worden behandeld, is vooral
eigen geestelijke ervaring de beste leermeester. 19
De nauwe samenhang van beide oefeningen vindt tevens uitdrukking in de formulering „meditatie scripturarum". De lezing is
de brug tussen de H. Schrift of andere vrome boeken en de meditatie. 2 0 Enige malen ook duidt de formulering „lectio en meditatio scripturarum" duidelijk één zelfde geestelijke oefening
aan. 2 1
In deze tijd zit de meditatie nog zo vast aan het boek, dat Gerson
het zelfs nodig acht, in zijn Mystica Theologia Practica met
nadruk aan te raden zonder boek te mediteren. De bewogenheid,
meent hij, is zozeer met het boek verbonden, dat zij verdwijnt,
wanneer men het boek terzijde legt. Hierin legt hij de oorzaak
van de grote zeldzaamheid van echte contemplatie, zelfs onder
religieuzen en theologen. Gerson's leuze is daarom: sit ipsa meditatio silens Liber tuus. 2 2
Als tijd, meer bijzonder aan meditatie gewijd, vindt men in het
algemeen aangegeven: 's morgens en 's avonds en de tijden van
voorbereiding op het langere getijdengebed. Wanneer men diverse verspreide gegevens over deze aangegeven tijden nader beziet, komt men tot de mening, dat ook hier lezing en meditatie
16

"

18

19
2

0
21

22

Sp. A. 218.
A. A. U. X. (1882) 455 en 56; T. 220; O. 47, 39.
De Libris Teutonicalibus, ed. A. Hyma in Nederl. Archief voor
Kerkgesch. N. S. XVII (1924) 66.
R. 848 С. en D.
A. A. U. X. (1882) 470; T. 235; 0. 17, 9.
M. Ep. 233; T. 384; 0. 1, 10.
Gerson, Opera Omnia, t. HI, Antwerpiae 1706, 417—18.
1
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nauw met elkaar verbonden zijn. In dit verband heeft een tekst
uit De ReformatioTie van Zerbold bijzondere waarde. In het negentiende hoofdstuk, dat als opschrift heeft: Over bepaalde onderwerpen en o v e r d e t i j d e n , b e s t e m d v o o r o v e r w e g i n g , zegt Zerbold, handelend over de in zijn opschrift aangekondigde tijden, bestemd voor meditatie: ofschoon gij te allen
tijde werken moet aan de hervorming van Uw geheugen en van
Uw andere zielekrachten, toch zal het U niet onbelangrijk helpen
de raad van Hieronymus te volgen en bepaalde, vastgestelde
uren s p e c i a a l vrij te houden, om Uw ziel m e t d e s p i j s
d e r g o d d e l ij k e s c h r i f t e n te voeden. Hieronymus meent,
dat hiertoe vooral het morgenuur dienstig is. Bernardus adviseert
het morgen- én het avonduur. Daarom moet gij U op deze beide
uren met meer inspanning en met speciale voorbereiding wijden
aan geestelijke studie, nl. a a n g e e s t e l i j k e l e z i n g e n
m e d i t a t i e . 2 3 Enigszins gewijzigd komt deze tekst ook voor
in De Spiritualibus Ascensionibus. Daar gaat het advies, om des
avonds te mediteren vergezeld met een raadgeving van Sint Benedictus : Wanneer gij 's avonds uit de H. Schrift l e e s t , laat dan
Uw lezing voornamelijk uit vrome stof bestaan en kies daartoe
niet de geschiedenis van het Oude Testament. 24 In het Tractatulus
van Florens blijkt eveneens duidelijk, dat deze avondmeditatie
met lezing verbonden is. Vóór het slapen gaan moet men m e d i t e r e n of l e z e n e n i g p u n t betreffende de dood, het lijden
van Christus of de hel. 2 5
Wat de m o r g e η-m e d i t a t i e betreft, vindt men in de diverse
teksten van Constituties geen bepaling, die zeker met dit advies
overeenstemt. Tussen opstaan en metten was maar weinig tijd
26
gegeven. Men moest zo vlug mogelijk naar de kerk gaan. Wel
23

R. 580 D—E; Het beroep op Bernardus geldt hier, zoals uit de
contekst blijkt Willem v. St. Thierry's Epistola Aurea. Ed. Davy
102. Het beroep op Hieronymus is niet geheel gerechtvaardigd;
waarschijnlijk denkt Zerbold aan het „ d i l u c u l u m quoque et
vesperam" van Epistoh XXII. Vgl. С. S. E. L. 54, 201.
24
Sp. A. 234. Vgl. Benedictus' Regel, Hoofdstuk 42.
22 5 T. 224.
e Ed Hyma 443.
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is er in alle teksten, die over deze korte periode handelen, sprake
van gebed of vrome gedachten. De eerstelingen zijner gedachten
moet men aan God aanbieden. 27 Mogelijk is echter ook, dat er
verband kan worden gelegd tussen dit advies tot morgenmeditatie
en de in de Constituties voorgeschreven geestelijke lezing 's morgens na het koorgebed. Uit een, in overleg met de biechtvader
gekozen hoek, moest elke dag een stuk gelezen worden. Hiervoor
is speciaal bestemd één uur 's morgens na het bidden der kleine
uren. Alleen een werk van groter nut of een gegeven opdracht
kan hiervan excuseren. 28
De a v o n d m e d i t a t i e moest plaats hebben op de cel, nadat
men gezamenlijk de completen gebeden had. De Constituties der
fraters schrijven voor, hoe deze tijd moet worden doorgebracht.
Tot acht uur, een half uur vóór men naar bed moest gaan, kon
men zijn schrijf gerei verzorgen, g e e s t e l i j k e l e z i n g houden
of een stichtend gesprek voeren. Voor deze geestelijke lezing moet
wel de aan Benedictüs ontleende raad gegolden hebben, om dan
geen geschiedenis uit het Oude Testament te lezen. Om acht uur
ving het groot silentium aan. Dan vooral is de tijd geschikt, om
gewetensonderzoek te doen. 20 Het Parvum et simplex exercitium
zegt, dat de fraters in Deventer voor het naar bed gaan een uur
lang de tijd hadden gewetensonderzoek te doen en over eigen
verbetering na te denken. 30 In Windesheim is deze eigen tijd
's avonds korter geweest. Na de beëindiging van avondrefter en
27

28

29

30

Ed. Schoengen 242; Ed. Hyma 443. Vgl. ookPropositum cujusdam
canonici, ed. in Collationes Brugenses, XIV (1909) 11: palpitane
in tenebris et vestimenta mea quaerens cogitabo quomodo —.
Ed. Hyma 444; Ed. Schoengen 243: Et ad hoc deputatam habemus
specialiter un am horam de mane post lectionem horarum. Vgl. ook:
Parvum et simplex exercitium. Ed. Wiistenhoff, 97; Devotum exercitium van Johannes van Kessel, ed. Pohl, VII, 310; Thomas, Vita
Gerardi Magni, ed. Pohl, VII, 62.
Ed. Schoengen 246; Ed. Hyma 447. Vgl. ook de brief van Florens
Ad quemdam Regulärem de Windeshem, ed. Pohl, VII, 197 en Propositum cujusdam canonici, ed. in Collationes Brugenses XIV
(1909) 10, 19.
Ed. Wiistenhoff, 102: Nam fratres nostri in daventria per integrara
horam ante dormitionem vacant sibi ipsis, nam per mediam horam
solum orationibus vacant.
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avondgebed heeft men aanvankelijk alleen het half uur gehad,
dat voor gewetensonderzoek bestemd was. 3 1 In de Constituties
der Windesheimse vrouwenkloosters is weer van g e e s t e l i j k e
l e z i n g en gebed sprake. 3 2 Over meditatie als voorbereiding
op het getijdengebed vindt men in de Constituties der fraters
geen bijzondere gegevens. De voorbereiding op het bidden van
metten, lauden en prime, die in directe aansluiting op elkaar
werden gebeden, viel samen met de meditatie bij het opstaan. In
Windesheim gold als regel een half uur g e e s t e l i j k e l e z i n g
ter voorbereiding op de resterende kleine uren, waarvan sext en
noon ook samen werden gebeden, en op de vespers. Het uur direct voorafgaande aan de completen werd ook aan g e e s t e l i j k e
l e z i n g gewijd. 33
Florens, zowel als Zerbold, noteert zes bemerkingen omtrent het
doel en de manier der lezing (modus legendi). Juist omdat lezing
altijd tevens meditatie is, volgt hier een samenvatting van deze
zes bemerkingen. Vooreerst moet het doel van geestelijke lezing
zijn: de zuiverheid des harten en de liefde. Men moet vervolgens
niet lezen als bij toeval en in het wilde weg, nu hier een bladzijde
en dan daar weer één; men moet lezen met de nodige devotie en
met de verschuldigde eerbied en ijver, van het begin tot het
einde. 3 4 Ten derde zal men geestelijke lezing houden op vastgestelde tijden en niet wanneer het toevallig uitkomt, zoals St.
Bernard zegt. 35 Ten vierde zal men altijd een bepaald punt uit
31

32
33
34

35
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Vgl. J. G. R. Acquoy, Het Kfooster te Windesheim en zijn
invloed, Utrecht 1875—80, I, 158 en 167, voor de betreffende
vindplaatsen. Zie ook Ep. de Vita et Passione Domini, ed. de Bruin,
17.
Ed. J. H. Gallee in Archief voor Nederl. Kerkgesch. V. (1895) 303.
Acquoy, I, 165—167.
Deze regelmaat is in de traditie altijd benadrukt. Benedictus bepaalt in zijn Regel (hoofdstuk 48), ed. Butler, 91 al: per ordinem
ex integro. Ook Bonaventura waarschuwt in zijn negentiende collatie in Hexaëmeron, ed. Quaracchi, V, 422 tegen de lectio vagabunda.
Willem van St. Thierry, Epistola, ed. Davy, 105. De punten twee,
drie, vier en vijf zijn aan deze brief ontleend.

de lezing onthouden, waartoe men dan later weer opnieuw zijn
toevlucht nemen kan. Ten vijfde moet men er voor zorgen, dat de
lezing af en toe door gebed wordt onderbroken. Uit de lezing
zult gij verlangens (affectum) vormen en hieruit weer het gebed,
zodat gij God in Uw hart zult bidden, om hetgeen gij leest ook
metterdaad te volbrengen. Tenslotte moet gij U om der wille van
de zuiverheid des harten vooral bekommeren om boeken, die
handelen over vroomheid en deugd (libri morales et devoti), omdat deze meer tot het gestelde doel brengen en ontvlammen. Leest
gij al eens andere boeken, keer dan toch weer altijd tot deze boeken der vroomheid terug. 3 0
In De Libris Teutonicalibus is de aanwijzing over de aard der
vrome boeken nog nader uitgewerkt. Op de e e r s t e plaats zijn
van belang boeken die onderrichten over handelingen en oefeningen van deugd en over de eigen levenswijze (de actuali conversatione). Dat betreft dus boeken, die voorlichten over de
juiste leiding en ordening van het geestelijk leven. Eveneens
boeken, die de geneesmiddelen tegen de ondeugden aangeven, de
wijze van bestrijding, de inwendige zuivering der gevoelens en
de uitroeiing van hartstochten. Idem boeken over graden en oefeningen van deugden, de makkelijkste manier van deugdverwerving en dergelijke. Ten t w e e d e boeken met oefeningen van
godsvrucht, hetzij deze handelen over de vermorzeling hetzij over
het medelijden met Christus in Zijn lijden. 37 Deze aanbeveling
geldt juist het genre boeken, waarvoor de eerste auteurs der Moderne Devotie ook persoonlijk bijzondere voorkeur hadden. 38
Het zijn boeken, die bij juiste lezing meditatie vragen, omdat zij
slechts te benutten zijn, wanneer men zich zelf confronteert met
hun lessen.
S a m e n v a t t e n d kan men zeggen, dat lectio en meditatio onderscheiden zijn. Zij zijn echter met elkaar ten nauwste verbon36

37
38

In Sp. A. worden deze zelfde punten behandeld aan de hand van
de vragen:quid, quando, quomodo, ad quid legis?
Ed. Hyma, Nederl. Archief voor Kerkgesch. N. S. XVII (1924) 66.
Vgl. M. van Woerkum S.C.J., Het LibelL·* „Omnes, inquit, artes",
een rapiarium van Florentins Radewijns, 0 . G. E. XXV (1951) 258
—268.
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den; het zijn de twee kanten van een eendere zaak. Men kan wel
licht zeggen, dat op lezing practisch altijd meditatie zal volgen.
De meditatie echter veronderstelt niet noodzakelijk de lezing. Zij
kan een ander uitgangspunt hebben, dat de lezing vervangt: een
in het geheugen bewaarde gedachte; een punt, dat men opge
tekend heeft; een van buiten geleerde reeks punten betreffende
een bepaald onderwerp; een beluisterde preek of collatie.
Ook de v o o r l e z i n g in de refter onder de maaltijd of als in
leiding op het stichtend gesprek, 3 9 is in functie van het hebben
en ontwikkelen van goede gedachten. Bij de tafellezing zal wel
het motief hebben bestaan, dat het innerlijk nuttig bezig zijn een
geneesmiddel is tegen gulzigheid. Immers niet alleen vasten en
waken, maar evenzeer lezing en wroeging des harten zijn midde
len tegen de gulzigheid. Zelfs de kok Johannes van Kessel neemt
zich voor onder zijn maaltijd in de keuken iets goeds te lezen of
te overwegen, en Lubbertus denkt na over de lezing of over de
Heer, die een groot feestmaal aanrichtte. 4 0
De opvatting der geestelijke lezing en haar verhouding tot de me
ditatie is traditioneel. Zo goed als men het officium divinum en
de handenarbeid had, zo kende men naar de inhoud ook de „lectio
divina" als derde element uit de Benedictijnse periode. Merk
waardig is, dat in de hoofdstukken over geestelijke lezing de
grootmeesters der lectio divina, Hieronymus en Benedictus wor
den geciteerd. 4 1 Het is dezelfde opvatting, die men aantreft bij
de Middeleeuwse auteurs: een onderscheid en toch een bij elkaar
horen. De meditatie niet alleen onderscheiden maar ook ge
scheiden van de geestelijke lezing, in de mate, waarin de moderne
tijd dat doet, is in de eerste periode der Moderne Devotie onbe
kend. De opvatting der Moderne Devotie is gelijk aan die van

39
4

o

41
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Constitutiones, ed. Schoengen 245, 246; ed. Hyma 446, 447.
R. Cap. XLV; Ed. Pohl, VII, 311; Ed. Vregt, Α. Α. U. Χ (1882)
487: ruminando de lectione aut de illa partícula: Homo quidam.
Vgl. Denys Corse, La Lectio Divina, I, Saint Jérôme et la Lecture
Sacrée, Wépion-Paris, 1925; L. Herwegen O.S.B., Sinn und Geist
der Benediktinerregel, Einsiedeln, 1944; U. Berlière O.S.B., L'Ascèse bénédictine, Paris 1927.

haar geliefde auteurs: Willem van St. Thierry, Bernardus, Speculum monachorum, Bonaventura, David van Augsburg en andere gewaardeerde, vrome schrijvers, waarover in het tweede, inleidende hoofdstuk van dit boek gehandeld is.
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HOOFDSTUK

m

MEDITATIO - AFFECTIO - ORATIO
De tractaten van Florens en Zerbold hebben allen een hoofdstuk
over het gebed. Het hoofdstuk uit Tractatulus komt overeen met
het eerste deel van hoofdstuk één en twintig, dat Omnes aan het
gebed wijdt. Het niet met Tractatulus overeenstemmende deel van
dit hoofdstuk steunt op Hugo van Sint Victor en David van Augsburg. Zerbold sluit in De Reformatione weer bij Florens aan en
geeft een toevoeging, die behelst waarvoor men bidden moet. Het
hoofdstuk uit De Spiritualibus Ascensionibus is een meer gesystematiseerde uitbreiding, die achtereenvolgens in vier punten behandelt: het wilselement van het gebed (de affectu orationis), de
onderscheiden korte en lange gebeden, voor wie men moet bidden
en ten vierde over de wijze van bidden.
Zerbold is de enige auteur in deze eerste periode der Moderne
Devotie, die het gebed d e f i n i e e r t . Hij omschrijft het gebed
als: een begeerte (affectio) van de mens, die God aanhangt en
een vertrouwelijk, liefdevol spreken tot Hem. 1 Hij ontleent deze
omschrijving aan Willem van St. Thierry, van wiens definitie hij
echter het laatste deel, dat op het strikt beschouwende gebed slaat,
laat vervallen. 2 De omschrijving van Zerbold sluit in zich de
twee elementen der vroegste definities 3 : het verheffen van de
geest tot God en het spreken met God. Bemerkenswaard is, dat
Zerbold deze verheffing van de geest kenmerkt als a f f e c t i o .
1
2

3
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Sp. A. 220: Est enim oratio hominis Deo adhaerentis affectio, et
familiaris et pia allocutio.
Epistola, ed. Davy, 123: Oratio vero est hominis Deo adhaerentis
affectio et familiaris quedara et pia allocutio, et statio illuminatae
mentis ad fruendum, quamdiu licet.
Vgl. voor de oudste gebedsdefinities: O. Zimmermann, Lehrbuch
der Aszetik, Freiburg, 1932, 372; J. de Guibert S.J., Theologia Spitualis ascetica et mystica, Romae, 1939, 210; Paul Philippe О. P.,
L'Oraison dans FHistoire, in L'Oraison, Cahiers de ίο Vie Spiritu
elle, Paris (1947) 11.

In aansluiting op de Middeleeuwse gebedsopvatting, is dit niet
vreemd. In het ruim verspreide pseudo-augustijnse tractaat De
Spiritu et Anima, dat uit de twaalfde eeuw dateert en waarschijnlijk door een cisterciënser, misschien door Alcher van Clairvaux,
is samengesteld, wordt het gebed omschreven als: toewijding van
de ziel, dit is toekering naar God in vroom en nederig gevoelen.4
Bonaventura neemt deze definitie over, wanneer hij in zijn geschrift De Perfectione Vitae ad Sórores, over het gebed spreekt. 5
Guigo de Kartuizer bepaalt in zijn Scala СЫизІгаІіит het gebed
als: innige gerichtheid des harten op God. 6 Intentie van gebed
mag de lichamelijke nood zijn. Bidden voor geestelijke belangen
is echter belangrijker. Vurig en bijzonder moet men bidden voor
uitroeiing van gebreken en verwerving der deugd. Op deze in
tentie is het gebed geordend. De hoofdfout, die men bestrijden
moet, krijge vooral de aandacht. Ook moet men bidden voor over
ledenen en voor vrienden.
Wanneer Zerbold in zijn definitie zegt: o r a t i o e s t a f f e c t i o ,
dan maakt hij de affectio tot wezenselement van het gebed. Dat
is juist, omdat de kern van het gebed gelegen is in het willen. De
affectio of affectus speelt bij Florens en Zerbold een zeer grote
rol. 7 Men kan daarom bij hen spreken van affectieve vroomheid
en van affectief gebed in de oorspronkelijke betekenis van deze
in de zeventiende eeuw ontstane term, die niet eenzijdig op ge
voelige godsvrucht duidt. 8 Affectief gebed wil zeggen, gebed
4

5
6

7

8

Migne P. L. 40, 816: Devotio est pius et humilis affectus iri Deum;
humilis ex conscientae infirmitatis propriae, pius ex consideratione
divinae clementiae. O r a t i o est mentis devotio, id est, conversi©
in Deum per pium et humilem affectum. Affectus est spontanea
quaedam ac dulcís ipsius animi ad Deum inclinatio.
Opera Omnia, ed. Quaracchi, V i l i , 118; vgl. ook, V i l i , 434.
Migne P. L. 40, 997 en 184, 476: Oratio est devota cordis intentio
in Deum pro malis amovendis et bonis adipiscendis.
Willem van S t Thierry begint het zesde hoofdstuk van De Natura
et Dignitate Amoris, Migne P. L. 184, 389, met het onderscheiden
van affectus en affectio: Affectus est qui generali quadam potentia
et perpetua quadam virtù te firma et stabili mentem possidet, quam
per gratiam obtinuit. Affectiones vero sunt, quas varias varius
rerum et temporum affert even tus.
De term affectief gebed stamt van Alvarez de Paz. Deze maakt in
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waarin het wilselement de boventoon voert over het verstandselement. Affectio heeft de betekenis van geneigdheid, neiging des
gemoeds, begeerte; soms moet men het vertalen door wil of door
liefde. 9 Affectio is een ruim begrip, dat in de diverse stadia van
het geestelijk leven een meer gedetailleerde betekenis krijgt: het
kan vrees zijn of wroeging (conpunctio), hoop of liefde; meestal
is het een synoniem van devotio. 10 De affectio kan zowel ten
goede als ten kwade, geregeld en ongeregeld zijn. 11
In het negen en veertigste hoofdstuk van De Spirüualibus Ascensionibus beschrijft Zerbold de oorsprong der affectio. De zekerste
weg, de veiligste godsvrucht (devotio), de meest aangename en
zuivere begeerte (dulcissima et pura affectio) is hierin gelegen,
dat wij, na de ongeregelde begeerlijkheden uit ons hart verdreven
te hebben, ons genot vinden in inwendige acten van deugd, te
weten in liefde, in reinheid en in nederigheid. Want alle andere
innigheden (devotiones) kunnen bedriegelijk zijn. De devotie,
zegt hij dan verder, is een zoet gevoelen, een aangenaam geneigd
zijn tot het goede, een opwekking, die de wil aangenaam trekt. 12
Deze affectio kan t w e e v o u d i g zijn of althans op twee manieren ontstaan. De affectio kan plotseling komen en weer vlug
verdwijnen, wat niet wegneemt, dat zij een hevige bewogenheid
kan veroorzaken. Er is ook een andere innigheid, die niet snel
verdwijnt. Zij ontstaat dan, wanneer na veel strijd en veel oefeningen, met Gods genadige hulp, de ondeugden onder het gezag

9

ÏO
1 1

1 2
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zijn boek, De Inquisitione Pacis (1616), onderscheid tussen oratio
intellectiva en affectiva.
Carpentier, Supplementum
Glossarli Cangiani, I, Parisiis 1766,
102: affectio, animi decretum, voluntas, desiderium, cupiditas.
R. 842 С
Sp. A. 100, 266. Vgl. T. 216: Duo in nobis purganda sunt, intellectus et affectus.
Sp. A. 254: devotio in proposito dicitur dulcís quaedam affectio, vel
inclinatio affectuosa ad bonum, vel incitatio quaedam dulciter trahens affectum. Vgl. Johannes Brinckerinck, Eerste Collatie, ed. Moll,
Kerkhist. Archief IV (1866) 115: Dit is waerachtighe ynnicheit:
en oetmoedighe, vuerighe begheerte tot gode ende tot allen dingen,
die Gods zijn. Vgl. de opvatting omtrent de pietas in de Brief van
Willem van St. Thierry, ed. Davy, 77.

der rede gekomen zijn, zodat enigermate een natuurlijke geneigdheid (affectus) naar het goede ons deel is geworden.
De e e r s t e affectio schijnt te ontstaan uit de begeerte naar iets
aantrekkelijks of beminnelijks. Wanneer de mens iets aangenaams
in de zin komt, hetzij van buiten, door wat hij hoort, hetzij door
een ingeving van binnen, dan reageert dit verlangen zijner liefde
(affectio amoris) terstond. Volgt er een aandrift, om iets te verkrijgen, dan is het begeerte; volgt er een afkeer, die iets verwijderen wil, dan is het haat. Dit soort neigingen komt dikwijls
voor bij beginnende mensen. Zelfs treft men soms deze affecties
bij de meest wereldse mensen, ook wanneer zij in staat van doodzonde zijn. Vooral komt zij voor bij vrouwen en bij licht gevoelige
naturen. Zowel voor het rijk der hemelen als voor ijdele glorie
zijn zij gevoelig. Ook wanneer deze gevoeligheid (affectus) de
mensheid van Christus betreft, moet men nog niet menen, dat zij
een bewijs is van liefde en van ware godsvrucht. Zij heeft alleen
waarde in zover zij de ongeregelde begeerten en kwade neigingen
helpt uitroeien en overwinnen. Toch moet men deze gevoeligheid
(affectus) niet afwijzen, maar als hulpmiddel aanvaarden. Zerbold raakt dit ook concreet aan, wanneer hij spreekt over het
zich oefenen in het leven en de dood van Christus. 13 Verdienste
en volmaaktheid moet men echter in dit soort liefde en in deze
gevoelige begeerte niet zoeken. Daarom moet men niet menen,
dat men de liefde tot God kan afmeten aan deze kortstondige gevoelens (momentanei affectus) ; die moet men beoordelen naar
de duurzame gesteltenis van de wil. ledere liefde is zo groot, als
zij in deugden bevestigd is en trouw is in het onderhouden der
geboden. Zulk een zoet verlangen naar God is dikwijls vleselijk
en onwaarachtig, meer van de menselijke natuur, dan van de genade, meer van het hart dan van de geest, meer zinnelijk dan
redelijk.
De a n d e r e affectio is niet van voorbijgaande aard. Het binnenste der ziel is er van vervuld. Zij is door verworven deugdzaamheid in de ziel geworteld en zij is blijvend bereid, om Gods welbehagen te vervullen, hetzij dit daden vraagt of lijden brengt.
ia

Sp. A. 132—136.
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Wanneer dit gebeurt met welwillende geneigdheid en als iets
aangenaams, dan is het ware devotie, dan is het een constante en
blijvende eigenschap van de wil, die in wezen als liefde be
schouwd kan worden. In deze innigheid zal men toenemen, naar
gelang men zijn gebreken overwint en vordert in de deugd, ten
ware dat God ze aan U om een of andere reden onttrekken zou.
Bij lezing, meditatie en gebed speelt deze affectio een hoofdrol.
Uit de g e e s t e l i j k e l e z i n g zal men begeerten vormen en
uit de begeerten zal men opstijgen tot bidden, zegt Zerbold Florens n a . 1 4
In zijn omschrijving van de m e d i t a t i e zegt Zerbold, dat het
gelezene of aanhoorde door de overweging tot de vlam moet wor
den, die onze neiging omtrent een bepaald punt ontsteken moet.
Naargelang de oefening of de meditatie, die verricht wordt, moet
een daarbij horend gevoelen of verlangen bezieling geven, zodat
men bidden kan recht uit het hart en niet enkel met de mond.
Dan zal men bidden uit een gevoelen van vrees of berouw, van
liefde, bewondering of dankbaarheid. 1 5 Men moet komen tot
gevoelens, die corresponderen aan de geestelijke oefening, die
men houdt of die de meditatie vraagt. 1 6 Er is dus een samengaan
en in elkaar vervloeien van meditatio — affectio — oratio, dik
wijls nog uitgebreid met lectio als uitgangspunt, om dan na de
oratio te resulteren in de d a a d . 1 7 Dit in elkander overgaan der
1 4

1 5
1 β
1 7
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T. 220; O. 47, 38; R. 849 С ; Sp. A. 228: de lectione formes affec
tum et de affectu surgas ad orationem. Vgl. Willem van St. Thierry,
Epistola, ed. Davy, 105.
О. 49, 37; Sp. Α. 236.
Sp. Α. 238. Μ. Ερ. 267.
Τ. 224 : Et cum tali meditacione preparet se ad oracionem, et facial
sibi inde affectionem.
R 863 C: Siquidem lectio scriptuiarum, meditationibus semen subministrat unde meditatio affectum generet, affectus ad orationem
recurrat, qua fructum verae virtutis impetret. Sp. A. 224: Itaque
lectio non nos retineat in se occupâtes, sed ulterius dirigat ad
devotas meditationes, ad spirituales orationes, et illae sua dulcedine
et affectione dirigent ulterius in opus, et servent delectabiliter operantes. Vgl. ook Parvum et simplex ехегсШит, ed. Wüstenhoff,
Archief ν. Nederl. Kerkgesch. V (1895) 97: Deinde studebis in
studio sive libello tibi per rectorem assignato, morose et intellec-

onderscheiden oefeningen wordt zowel door Florens als door
Zerbold met voorbeelden geïllustreerd. Zo zegt Florens: Soms
moet de mens de rol aannemen van een schuldige of van
een stervende, die staat voor Gods rechterstoel, om met de angst
van een beschuldigde te bidden : Wil mij niet oordelen, treed niet
in het gericht. Dan weer moet hij bidden als een dienstknecht, die
de gunst van zijn Meester door te zondigen verloren heeft en
Hem smeken, de bedreven zonden niet indachtig te willen zijn.
Zo zijn er gevoelens van verontwaardiging tegenover de vijand,
gevoelens van naijver uit liefde voor de gerechtigheid, gevoelens
van hoop uit een nieuw vertrouwen, gevoelens van nederigheid,
wanneer men op grond zijner zwakheid ineens ervaart, dat men
een banneling is. Zerbold is in zijn voorbeelden nog iets uitvoeriger. 1 8 Deze gebedspractijk en deze voorbeelden zijn overgenomen van Hugo van Sint Victor en David van Augsburg. Hugo
heeft het zevende hoofdstuk van zijn De Modo Orandi als opschrift gegeven: Over verschillende soorten gevoelens en hoe
deze in de psalmen tot uitdrukking komen.19 David betitelt het
acht en vijftigste hoofdstuk van zijn Profectus: Over de veelvuldige voorstellingen van God in het hart van iemand die bidt.20
De meditatie heeft als geestelijke oefening geen betekenis, wanneer zij niet van affectie en gebed vergezeld gaat.
Als middel tot volkomenheid kent Groóte aan de meditatie slechts
waarde toe, in zover zij gericht is op en verbonden is met het
belijden en navolgen van Christus. Meditatie is zinloos, zonder
doel en eer, als zij ons niet leidt en dringt, om zorgzaam, in woord
en daad te volbrengen, wat Christus vraagt. 2 1 Dezelfde gedachte
leest men in zijn brief De Paciencia: de overweging van de pas-

ie
19
20
21

tualiter miscens suspiria, et oraciones infra studeodum ad deum
faceré et opere implere, sicut ibidem legis,
O. 49, 41—50, 61; Sp. A. 236—38.
Migne P. L. 176, 985: De diversis affectuum modis, et quibus
psalmis quisque adopte tur.
Ed. Quaracchi 324: De multipUci praesentatione Dei in affecta
orantis.
A. A. U. 49 (1924) 298: Inanis est mentis exercitatio honore et
fine carens, si non ducat nos et cogat ut ea que Christi sunt per
oris confessionem et operis imitacionem perficere laboremus.
Ill

sie brengt klein gewin, als zij niet samengaat met een intens verlangen, om Christus na te volgen. 22 In deze betekenis is de meditatio een preparatie mentis, om via de affectio te komen tot het
gebed en tot de daad. 2 3 Meditatie die uitsluitend uit nadenken
bestaat is dood. 24 Over 's Heren lijden moet men niet alleen
maar nadenken, het bidden moet met het overdenken samengaan,
zodat men nu eens Christus aanspreekt, dan weer klaagt, omdat
het eigen hart zo koud is. 2 5
De kracht van het g e b e d ligt in de affectie. Dat blijkt reeds
uit de definitie van Zerbold. De kracht van het gebed ontstaat uit
de wil van de bidder, zegt Florens zowel als Zerbold met Hugo
van St. Victor. 26
Het enige uitdrukkelijke o n d e r s c h e i d dat in zake bidden
gemaakt wordt, is de indeling in langere (prolixiores) en in korte
gebeden die Zerbold geeft. 27 Uit het woord prolixiores en uit de
contekst volgt, dat Zerbold deze indeling ontleent aan de Epistola
van Willem van St. Thierry. Willem kent naast langere en korte
gebeden ook nog „vurige of geestelijke" gebeden, welke laatsten
mystiek gebed zijn in strikte zin. Merkwaardig is, dat Zerbold,
evenals bij zijn definitie, ook hier slechts gedeeltelijk overneemt
en het zuiver mystieke deel weglaat. 28 Wel komt bij Zerbold, op
22

23

24
25

26

2 7
2 8
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M. Ep. 238: et modicum valet sola memoria passionis, si non desiderium vehemens Christus imitandi comitatur.
A. A. U. 49 (1924) 298.
R. 846 D.
Parvum et simplex exercitium, ed. Wüstenhoff, Archief v. Nederl.
Kerkgesch. V (1895) 98: Non solum de ea n u d e meditando, sed
eciam secundum illam orando, nunc christum aUoquendo, nunc
ei conquerendo de duricia cordis tui.
О. 49, 32: in affectionibus pietatis est omnis virtus orandi. Et sic
vigor oracionis et virtus surgit ex affectu orantis. — Sp. A. 236.
Vgl. De modo orandi, Migne P. L. 176, 985.
R. 863 C — E ; Sp. A. 240; Vgl. ook T. 391—92.
Ed Davy 122: Sunt enim orationes aliae b r e v e s a c s i m p l i c e s , sicut eas format voluntas, seu nécessitas orantis pro causa
incidenti ; aliae p r o l i x i o r e s et r a t i o n a b i l e s , sicut in
inquisitione veritatis pétenles, querentes, pulsantes, donee accipiant,
inveniant, aperiatur eis ; aliae á l a c r e s , s p i r i t u a l e s
et
f e c u n d a e, in affectu fruentis, et gaudio gratiae illumi nantis.

een andere plaats de term orationes spirituales voor, misschien
in dezelfde betekenis als bij Willem van S t Thierry. 29 L a n g e r e
g e b e d e n zijn de canonieke uren en andere gebeden, waartoe
men verplicht is of die men vrijwillig op zich heeft genomen. De
kortere gebeden worden gevormd, naargelang het gevoelen (affectus) het ingeeft of naargelang noodzaak of begeerte er om vraagt.
De k o r t e r e g e b e d e n , aldus Zerbold, worden door Augustinus in zijn brief aan Proba schietgebeden (iaculatoriae) genoemd. 30 Vóór langere gebeden moet men zijn geest opwekken
in vrome meditatie, om te geraken tot gevoelens of verlangens
van vrees, droefheid, liefde of dergelijke, overeenkomstig de
meditatie. Dit moet vooral gebeuren vóór het bidden van metten
en van vespers. Overweeg dan het laatste oordeel, de bedreven
zonden, het stervensuur, de straffen der hel, Gods weldaden of
Christus' lijden, naargelang dat het beste uitkomt. Het doel hiervan is, om vóór het gebed een bepaald gevoelen aan te nemen. 31
Schietgebeden moet men, evenals reeds de woestijnvaders, altijd
in de geest hebben, om ze met vurig begeren te kunnen aanwenden. Zij moeten de meditatie en ook de dagelijkse arbeid onderbreken. Langere voorbereiding van de geest is daartoe niet nodig;
het is immers voldoende, uit de reeds aanwezige, vrome gedachten, de geest een moment tot God te verheffen, 32 Deze schietgebeden zijn aan plaats noch tijd gebonden. Ze moeten worden: benut, tot uitroeiing van fouten, tot bevrijding van straffen, vergeving van zonden en om het rijk der hemelen te verwerven. 33
Uiteraard kunnen deze schietgebeden met de mond of met het
hart worden verricht. Als gebeden des harten, als op zich staande,
korte, vrome gedachten worden zij ook meditatie genoemd. Het
29
30

31

32
33

Sp. A. 224; Vgl. noot 17 van dit hoofdstuk.
Migne P. L. 33, 501: Dicuntur fratres in Egypto crebras quidem
habere orationes, sed eas tarnen brevissimas et rapt im quodam modo
iaculatas.
T. 221; R. 863 D; Sp. A. 240. Zowel bij de Fraters als in Windesheim werden kerkelijke getijden èn Maria Officie gebeden. Vgl.
Constituties, ed. Schoengen, 242; J. G. R. Acquoy, Het Kfooster
te Windesheim en zijn invloed, Utrecht 1875—80, I, 153.
Sp. A. 240.
R. 863 D.
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voornaamste hierbij is, dat men, biddend vanuit de ontstane begeerte of de gehouden overweging, spreekt tot God, Die aanwezig
is. Men kan daarbij om enige genade bidden of om bevrijding
van bekoring, vrij woorden kiezend naargelang de begeerte, of
bestaande formules, die aan de begeerte bijzonder zijn aangepast.
Uit de voorbeelden is duidelijk, dat deze schietgebeden meestal
korte teksten uit de psalmen of uit de getijden zijn. Een aparte
vorm krijgt dit gebed, wanneer een bezwaard geweten of de vrees
voor God er een beletsel toe vormen. Dan volgen wij het beste
de raad van Job door ons tot een heilige te wenden en te vragen,
dat deze voor ons bidt. Zeg dan: heilige Maria, bid voor mij. 3 4
Zowel voor de langere als voor de kortere gebeden moet men
vaste tijden bestemmen. Korte gebeden moeten vooral worden
verricht, wanneer de bekoring U overvalt, wanneer gij het huis
verlaat, opdat de heer Uw binnentreden en Uw weggaan behoede,
zoals de heilige vaders dat, volgens Hieronymus, gewoon waren
te doen. Ook wanneer ge weer denkt aan een bedreven zonde,
hetzij doordat een ander U vermaant, hetzij door Uw gewetensonderzoek. 35 Florens beroept zich voor deze practijk op Cassianus en zegt, dat men deze korte gebeden moet verrichten als de
klok luidt of als het uur slaat, wanneer men zijn huis of zijn cel
verlaat, wanneer men bekoord wordt of verontrust door een of
andere fout, wanneer men gaat eten en bij dergelijke gelegenheden. 36 Deze practijk der korte schietgebeden was bij de Moderne Devotie hoog in ere. Er wordt in de overgeleverde teksten
uit de eerste periode aanmerkelijk meer over deze korte dan over
de langere gebeden gesproken. Geert Groóte handelt hierover al
in zijn Conclusa et Proposita.^7 Zijn brief Ad quemdam temptatum is van deze practijk een zeer goed voorbeeld. 38 De Constituties, die voor deze korte gebeden ook de naam affectio gebruiken, schrijven deze wijze van bidden voor, bijzonder onder het
•Ч·1
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Sp. A. 242.
R. 363 E; Sp. A. 244. Vgl. Hieronymus, Epistola XXII, ad Eustochimi, ed. С. S. E. L. 54, 201.
T. 221; Vgl. С. S. E. L. XVII, 26.
Ed. Pohl. VII, 105.
M. Ер. 294^303.

dagelijks w e r k . 3 9 Het Parvum et simplex exercitium wijst op het
voorbeeld van Sint Martinus en vraagt dit korte gebed telkens,
wanneer de klok het u u r s l a a t . 4 0
Handenarbeid

en

Gebed.

Wanneer d e moderne devoot d e h a n d e n a r b e i d ter sprake
brengt, en dat gebeurt in bijna al zijn geschriften, schrijft hij ook
over het gebed. Vanzelfsprekend gaat het dan vooral om het korte
gebed. Florens handelt in beide tractaten over de handenarbeid.
Het eerste gedeelte van dit onderwerp wordt in Omnes uitvoeriger
behandeld dan in het Tractatulus; voor het grootste deel zijn
echter de hoofdstukken gelijkluidend. 4 1 Zerbold sluit in het
negen en dertigste hoofdstuk van De Reformatione
weer aan bij
Florens. Hoofdstuk zeven en zestig van De Spiritualibus
Aseensionibus is hiervan weer een uitbreiding.
Handenarbeid heeft hier nog hoofdzakelijk de benedictijnse func
tie. Het werk lag door zijn geaardheid nog in de gebedssfeer. Het
„otium sanctum" werd niet door druk verkeer met de buitenwereld geschaad. Een voorkeur gold voor werkzaamheden, die
het geestelijke meer nabij kwamen, zoals het afschrijven van boe
k e n . 4 2 Deze voorkeur wordt steeds gemotiveerd met een beroep
op B e m a r d u s . 4 3 Er wordt gewezen op het voorbeeld der heilige
v a d e r s . 4 4 Hieronymus en Ambrosias schreven zelf hun b o e k e n . 4 5
3 9
4 0

41

42

43
44
45

Ed. Schoengen 245; ed. Нута 446.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 100—
101.
M. van Woerkum S.C.J., Het Libellus „Omnes, inquit, artes", een
rapiarium van Florentius Radewijns, O. G. E. XXV (1951) 239,
meent terecht, dat Florens in O. het betreffende hoofdstuk uit het
T. overnam, met nieuwe teksten verrijkte en omwerkte.
T. 231; O. 52, 15 — 53, 25; R. 867 A. Sp. A. 352 zegt: Quot enim
libros sacros scribis, quasi tot veritatis praecones facis, et quot ex
eis compunguntur et proficiunt, tot eris particeps meritorum; M.
Ep. 266. Vgl. ook Thomas a Kempis, Vita Domini Florentii, cap.
XIV, De labore manuum ejus pro communi bono. Ed. Pohl, VII,
149—51.
Willem van St. Thierry, Epistola, ed. Davy, 94.
Cassianus, De Instituas Coenobiorum, C. S. E. L , XVII, 110—112.
Vgl. Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, ed. Th. Graesse,
Vratislaviae 1890, 253 cn 658.
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De broeders en leerlingen in het klooster van Sint Maarten copieerden allemaal. 46 Copiëren staat ongeveer op één lijn met studium en lectio; men kan het als een geestelijke oefening beschouwen. 4 7
Uitwendig werk wordt in direct verband gezien met geestelijk
leven. Het moet strekken tot zuiverheid des harten en tot de liefde
Gods. 48 Ofschoon de waarschuwing blijft gelden, om onder het
werken de geest des gebeds niet te doven, wordt toch de arbeid
gezien als een waardevol hulpmiddel tot overweging. 49 Men moet
daarom ook werken met toewijding en niet uit gewoonte; het gehaast zijn moet men vermijden.
Verreweg de meeste kloosters zijn gesticht, om makkelijker handenarbeid te kunnen verrichten, zegt Zerbold. Dagelijks moet men
zich op gezette tijden aan de arbeid wijden. Onder het werk kan
men bidden, overwegen en zich oefenen in vrees en verlangen. 50
Want bovenal moet men er op bedacht zijn, om onder de arbeid
met het inwendige bezig te blijven, door te blijven werken aan de
hervorming van zijn zielekrachten. Men moet zich ook dan blijven oefenen in de vroomheid des harten, door te bidden, te overwegen of minstens door te overdenken wat men schrijft. Daartoe
vooral is onder de arbeid ook het stilzwijgen te bewaren. 61 Hoe
48
47

*8
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60
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Vgl. Sulpicius Severus, Vita beati Martini, Migne P. L. 20, 166.
Busch, Chronicon, ed. Grube, 192, zegt van Johan Schutke: semper
utiliter occupatus s c r i b e n d o legende meditando orando desiderando contemplando seu fratrum erudicioni salubriter insistendo.
In de Gesta Abbatum orti S. Mariae, ed. A. W. Wijbrands, Leeuwarden 1879, wordt op het einde van hoofdstuk veertig het copiëren als geestelijke oefening genoemd.
T. 231; O. 53, 32.
O. 53, 4 1 ; T. 402: Nee etiam labor manuum impedii sanctas meditationes, ymmo ad eas habendes multum iuvat, sicut patet cuilibet
experto, et multi sancii communiter dicunt
R. 867 A. Sp. A. 346: Potes enim infra opus orare, meditari, in
timore et desiderio te exercere.
R. 867 B. Sp. A. 354: Sane cum manibus operaría, non debes mente
ociari, sed ad pietatem cordis te exercere orando aliquid aut meditando, seu certe quod scribis dulciter ruminando. T. 402; О. 53,
34: Nee tarnen debet homo infra opus cessare ab oracionibus vel
Sanctis meditacionibus; sed infra tempus sepe breviter et ferventer

beter werken en bidden verbonden zijn, hoe meer het werk ook
aan God welgevallig zal zijn en hoe getrouwer het ook verricht
zal worden. Vóór men met de arbeid begint, moet men vaststellen
waaraan men onder het werk denken zal. 5 2
Het belang van handenarbeid komt in nog scherper licht te staan,
wanneer men let op enige der vele, vooral aan Cassianus ontleende motieven, die tot werken aansporen. 57 De geaardheid
van de mens is nu eenmaal zo, dat hij niet uitsluitend met geestelijke oefeningen bezig kan zijn. Zelfs de grote, heilige Antonius
zou het in de woestijn niet hebben uitgehouden, als een engel
hem niet de wisseling van geestelijke en lichamelijke bezigheden
had geleerd. De handenarbeid is dikwijls de geestelijke opstijging
dienstig, omdat zij hinderpalen wegneemt. Het weinig standvastige
mensenhart wordt, in de golfslag van gevoelens en gedachten
door handenarbeid als met een anker bevestigd. Het is een middel
tegen gevaarlijke ledigheid. Want, zoals de Vaders zeggen, wie
bezig is, wordt door één duivel bekoord, wie ledig is echter door
ontelbare duivels. 54 Arbeid herinnert aan de zondeval en aan
de oorspronkelijke staat van de mens. Aan het harde werk der
handen ontspruit, volgens Bernardus, dikwijls vermorzeling des
harten. 5 5 Werken richt ons streven naar de plaats, waar geen
arbeid meer zijn zal. In dezelfde geest en voor een groot deel
ook met eendere woorden wordt in de Constituties over de arbeid
gesproken. 56 Het onderwerp wordt eveneens ter sprake gebracht
door Florens in zijn Brief aan Henricus van Balveren, in de
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53
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debet orare, et ne negliga!, per tempora vel signa distinguere, per
que recordetur.
A. A. U. Χ (1882) 437, 457, 466.
R. 866 Β. D. E.; Sp. Α. 348—352. Vgl. Vivendi Formula van
Salome Sticken, ed. Kühler, 376.
Cassianus, De Institutis Coenobiorum, C. S. E. L. XVII, 192: haec est
apud Aegyptum ab antiquis patribus saneta sententia: operantem
monachum daemone uno pulsari, otiosum vero innumeris spiritibus
devastan.
Vgl. Willem v. St Thierry, Ephtola, ed. Davy, 94.
Ed. Schoengen, 244; Ed. Hyma, 445. De Regel des Windesheìmsche
Vrouwenkloosters, ed. J. Η. Gallee, Archief voor Nederl. Kerkgesch.
V (1895) 301.
117

anonieme Brief over 's Heren leven en lijden en in het Parvum
et simplex exercüium.57 Johannes Brinckerinck spreekt over
handenarbeid in zijn zevende collatie; Johannes Busch schrijft in
zijn Chronicon een apart hoofdstuk: Over devote oefeningen tijdens de arbeid.58
C o n c l u d e r e n d kan men zeggen dat meditatio en oratio onderscheiden zijn, niet gescheiden. De meditatio verhoudt zich ongeveer tot de oratio, als de lectio tot de meditatio. Tussen meditatio en gebed plaatst men de affectie, die wezenskenmerk van
het gebed is. De affectie is als regel direct gevolg van meditatie;
uit de affectie ontbloeit, zo zij zelf al geen gebed is, spontaan het
gebed. Het gebed wordt onderscheiden in langere gebeden en
schietgebeden. Vooral over deze schietgebeden wordt gesproken,
bij voorkeur in samenhang met de handenarbeid. Deze schietgebeden komen voort uit korte, vrome bezinningsmomenten, die als
meditatie gelden.
Uit de tekst van dit hoofdstuk is reeds duidelijk, dat de samenhang tussen meditatio — affectio — oratio, zoals die in deze
eerste periode der Moderne Devotie bestaat, volkomen traditioneel is. Hugo van Sint Victor is met zijn De Modo Orandi in deze
de belangrijke bron voor de late Middeleeuwen. David van Augsburg onderging op dit punt invloed van Hugo. Op deze twee
auteurs gaan Florens en Zerbold terug. Direct van Hugo afhankelijk is ook de auteur van het voor de late Middeleeuwen zo belangrijke tractaat De Spiritu et Anima, dat de definities van gebed en devotie weer doorgeeft aan Bonaventura. 59 Eveneens de
samensteller van het op naam van Augustinus voorkomende De
Contritione Cordis, dat vrijwel eensluidend is aan het eerste deel
der zevende meditatie uit de Meditationes van pseudo-Augustinus
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Ed. Pohl, VII, 196; ed. de Bruin, 18; ed. Wüstenhoff, 100—101.
Ed. W. Moll, Kerkhüt. Archief, IV (1866) 155—162; Van den arbeide van buten ende van binnen, ende hoe wi ons oefenen sullen
in den ghebeden des daghes ende des nachts. Chronicon, ed. Grube,
23—25.
De Perfectione Vitae ad Sórores, ed. Quaracchi, VIII, 118 en
Expositio super Regidam Fratrum Minorum, VIII, 434.

of pseudo-Anselmus. 60 Ook afhankelijk van Hugo in deze ma
terie is het zowel op naam van Augustinus als van Bernardas
voorkomende Speculum PecceUoris.61 Idem het op naam van
62
Bemardus veel verspreide Tractatus de Interiori Domo.
Florens en Zerbold volgen dus wel een gevestigde traditie. In een
meer systematisch opgebouwd geheel, zet Hugo zijn opvatting als
volgt uiteen: 0 3
Zozeer is voor het gebed de meditatie noodzakelijk, dat een ge
heel volmaakt gebed niet tot stand kan komen, wanneer meditatie
het gebed niet vergezelt of voorafgaat. Voor een bekwaam en nut
tig gebed is op de eerste plaats nodig, zijn ziel in goede meditatie
te oefenen. In beschouwing der eigen ellende leert men vragen
om wat men nodig heeft; door de beschouwing van Gods barm
hartigheid leert men met welk verlangen men vragen moet. Men
zal overwegen hoe kort het leven is, hoe gevaarlijk het levenspad
en hoe onzeker de dood. Wie zich voor het bidden in dergelijke
meditatie heeft geoefend, zal niet onvoorbereid en lauw tot het
gebed komen. Want gestage meditatie brengt kennis voort. De
kennis verjaagt de onwetendheid en baart vermorzeling. De ver
morzeling verdrijft de onverschilligheid en geeft godsvrucht. De
godsvrucht tenslotte voltooit het gebed. Gebed immers is niets
anders dan de godsvrucht des geestes. 6 4 Eenieder die bidt, moet
nauwlettend toezien tot welke affectie een bepaald gebed dienstig
is. En tot dat gevoelen zal hij zijn hart krachtig opwekken, tot
hetwelk de woorden van zijn gebed meer strekken. Immers wan
neer hij het gevoelen heeft, dat in de gebedswoorden besloten
ligt, zal hij juist door dat gevoelen de kracht der woorden beter
verstaan, terwijl hij door dit beter verstaan tot diepere innigheid
60
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Migne P. L. 40, 941. Vgl. Dom A. Wilman O. S. В., Auteurs Spirituels et Textes Dévots du Moyen Age Latin, Paris 1932, 173—188.
Migne P. L. 40, 983.
Migne P. L. 184, 507.
Migne P. L. 176, 977.
Migne P. L. 176, 978—79: Meditatio namque assidua scientiam
parit, scientia vero parta ignorantiam pellit, et compunctionem
parit, compunctio autem parta desidiam fugat, et devotionem
parit, devotio vero orationem perficit. Nihil ergo aliud est oratio
quam mentis devotio.
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van gevoelen zal komen. Hugo vervolgt dan met het noemen van
enkele affecties — hun aantal is oneindig —, die hij met psalmteksten illustreert.
In dezelfde geest preekt ook Bemardus in zijn Sermo op tweede
Paasdag over de twee leerlingen op weg naar Emmaus. Bernardus ziet in deze twee leerlingen de oratio en de meditatio, die in
noodzakelijke onderlinge verbondenheid samengaan. Van het
gebed ontvangt de meditatie haar licht, van de meditatie ontvangt
het gebed zijn intensiteit. Elders wijst hij op beider verbondenheid door een vergelijking met de twee voeten van de mens. 6 5
Hoe de opvatting over het samengaan van gebed en arbeid volkomen bij de oudste tradities aansluit, is uit het voorgaande voldoende gebleken.
65
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Migne P. L. 184, 965: Ut arbitror isti duo dici possunt oratio et
meditatio, quae coniunctione necessaria sibi ad invicem copulantur.
Et per orationem illuminatur meditatio, et iu meditatione exardescit
oratio. Quoties igitur in contemplatione dominicae passionis suspendimur, ex recordatione tantae admirationis in oratione compungimur. Oratio fundit suspira, piae devotionis stillai arómala, tota
resolvitur in lamenta.
Sermones de Sanctis, Migne P. L. 183, 509: Ascendamus igitur,
velut duobus quibusdam pedibus, meditatione et oratione. Meditatione siquiden docet quid desit; oratio ne desit obtinet. Illa viam
ostendit, ista deducit. Meditatione denique agnoscimus imminentia
nobis pericula; oratione evadimus.

HOOFDSTUK

IV

EXAMINATIO

Wanneer Bonaventura in zijn De Triplici Via het geestelijk leven
systematiseert, blijkt voor hem de eerste vorm van meditatie op
de weg der zuivering, het gewetensonderzoek te zijn. Dit gewetensonderzoek is een samenstel van drie elementen. Het e e r s t e is
een overdenking van de zonden, waarbij de ziel zich beschuldigt
van menigvuldige onachtzaamheid, begeerlijkheid en boosheid.
Het t w e e d e is een opwekken tot berouw, door te denken aan
het stervensuur, Christus' kruis en Cods oordeel. Het d e r d e
element bestaat uit de goede voornemens, te weten ijver tegenover
de onachtzaamheid, gestrengheid tegenover de begeerlijkheid en
goedheid tegenover de boosheid. Bonaventura, die dit schema
verder uitwerkt, ziet heel dit samenstel als de oefening der meditatie op de weg der zuivering; het woord gewetensonderzoek gebruikt hij hiervoor niet. 1 Horens, die ook elders aan dit werk
van Bonaventura zeer schatplichtig is, neemt in zijn Tractatulus
heel dit schema met zijn details en zijn typisch bonaventuriaanse
terminologie over. Hij verliest de bondigheid en het systematisch
verloop van Bonaventura door vele tussenvoegingen en uitbreidingen. 2 In het hoofdstuk De Compunctione van Omnes citeert
Florens ditzelfde gedeelte letterlijk in drie lange pericopen. Het
eerste citaat geeft de overdenking van de zonden, bedreven door
onachtzaamheid. Het onderzoek naar de zonden uit begeerlijkheid
1

2

Ed. Quaracchi, VIII, 3—6: Ad stimulum autem conscientiae hoc
modo debet homo exercere se ipsum, scilicet ut primo ipsum exasperet, secundo exacuat, tertio dirigat. Nam exasperandus est re·
cordatione peccati, exacuendus circumspectione sui, rectificandus
consideratione boni.
T. 218—247. Symphorien de Mons plaatst de teksten van Bonaventura en Florens naast elkaar in zijn studie: L'Influence spirituelle
de S. Bonaventure et L'Imitation de Jésus-Christ de Thomas à
Kempis, Paris [1923] 11—29.
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neemt Florens over als tweede citaat. Het derde omvat de rest
van het hoofdstuk: onderzoek naar de zonden uit boosheid, het
opwekken tot berouw en de goede voornemens.3 Florens breekt
hier de tekst van De Triplici Via in drieën en voegt tussen deze
drie delen andere aan Bonaventura's Soliloquim, Bemardus en
Climacus ontleende teksten toe, die alleen betrekking hebben op
de compunctio en niet op het gewetensonderzoek. De grote ruimte,
die het op deze wijze opgevatte gewetensonderzoek inneemt in
het Tractatulus is licht begrijpelijk, wanneer men bedenkt dat
Florens als eindterm van het streven naar volmaaktheid aangeeft:
het hart zuiveren van zonden en verkeerde neigingen om na uitdelging der fouten echte deugd te verwerven, vooral liefde tot
God en tot de naaste. 4 Florens ziet dit ruim opgevatte gewetensonderzoek, even als zijn leermeester in deze materie, als een dagelijkse oefening van zichzelf in meditatie. 5
In de tractaten van Zerbold neemt het gewetensonderzoek, dat hij
examinatio of discussio noemt, een belangrijke plaats in. Na het
inleidende eerste hoofdstuk spreekt De Reformatione over twee
oefeningen die de devoot tot volkomenheid moeten brengen. De
tweede oefening betreft de zelfhervorming en de daarvoor noodzakelijke zelfkennis, die vooral door het gewetensonderzoek wordt
bereikt. 6 In dit tractaat schijnt het gewetensonderzoek niet het
ruime begrip te zijn, dat bij Florens werd aangetroffen. Vrijwel
onafhankelijk van elkaar wijdt Zerbold in De Reformatione afzonderlijke hoofdstukken aan gewetensonderzoek, (hoofdstuk V
en VI), berouw of compunctio (hoofdstuk XI) en aan het mediteren over de ernst der zonde en de eigen zondigheid (hoofdstuk
XX).
In het systeem van De Spiritualibus Ascensionibus heeft het gewetensonderzoek een w e z e n l i j k e plaats. Na de eerste twee inleidende hoofdstukken van dit geschrift, spreekt Zerbold over de
3

*
5

6
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O. 151—158. In het eerste citaat wordt alleen een tweeregelige tekst
ingelast uit het derde hoofdstuk van De Triplici Via. Ed. Quaracchi,
VIII, 12.
T. 213.
T. 221: De cotidiana exercitatione sui ipsius in meditatione.
R. 843 A: Primum est ut te ipsum diligenter discutías.

drievoudige val waardoor de mens is afgeweken van de hem oorspronkelijk door God verleende plaats en staat. Deze drievoudige
val werd bewerkt door de erfzonde, door de begeerlijkheid, die
de onzuiverheid des harten veroorzaakt, en door de persoonlijk
bedreven doodzonden. Aan deze driedubbele val correspondeert
een drievoudig gewetensonderzoek als voorbereiding op de drievoudige opklimming. 7 Het e e r s t e onderzoek betreft de derde
val, veroorzaakt door eigen zonden. Dit eerste onderzoek geeft,
enigszins uitgebreid, het twintigste hoofdstuk van De Reformatione over de memoria peccatorum. Wat in De Reformatione
m e d i t a t i e over de zondigheid was, los van het gewetensonderzoek, is dus in De Spiritualibus Ascensionibus weer meditatie
als g e w e t e n s o n d e r z o e k opgevat. Het t w e e d e onderzoek correspondeert aan de eerste val, die gevolg van de erfzonde
was. Dit onderzoek omvat op de eerste plaats de inwendige mens
of de zielekrachten (ratio, memoria en appetitus) en vervolgens
de uitwendige mens. 8 Dit tweede onderzoek gaat terug op hoofdstuk vijf van De Reformatione. Het d e r d e onderzoek sluit aan
bij de tweede val, die de oorzaak is van de onzuiverheid des
harten. Dit is, evenals hoofdstuk zes uit De Reformatione, het
dagelijkse gewetensonderzoek van gedachten, woorden en werken.
Over het bij z o n d e r o n d e r z o e k spreekt Zerbold in andere
samenhang, als inleiding op de strijd tegen de hoofdzonden.9
Door het karakter vooral van het eerste onderzoek kan men zien,
dat het gewetensonderzoek hier weer als meditatie wordt opgevat.
Dit onderzoek omvat namelijk de overweging, hoe zeer elke zonde
God mishaagt, hoe Gods gerechtigheid slechts oordelen kan naar
werken en hoe veel en hoe zwaar men gezondigd heeft. Zerbold
noemt dit onderzoek dan ook een formula meditandi. 10 Al wordt
het gewetensonderzoek ook opgevat als meditatie, toch blijft er
7

Sp. A. 30—46. Vgl. H. Watrigant SJ., De Examine Conscientiae
j uxta Ecclesiae Patres, sanctum Thomam el Fratres Vitae communis,
Enghien (1909), 3 6 - ^ 1 .
8
Sp. A. 40: Examina igitur primo diligenter hominem tuum interiorem; Sp. A. 42: Deinde examina exteriorem hominem.
9 R. 867 E—868 D; Sp. A. 268—274.
10
Sp. A. 32^38.
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onderscheid tussen beiden. Men moet zelfs de meditatie tot on
derwerp van het gewetensonderzoek maken. 1 1
Men kan in de geschriften uit deze eerste tijd der Moderne De
votie d r i e s o o r t e n van g e w e t e n s o n d e r z o e k onder
scheiden: het eerste betreft de algemene stand van zaken in het
geestelijk leven, het tweede is het dagelijks gewetensonderzoek,
het derde is het bijzonder onderzoek, een of andere hoofdfout be
treffende.
Deze e e r s t e vorm van gewetensonderzoek noemt Florens: on
d e r z o e k i n h e t a l g e m e e n . 1 2 Voorwerp hiervan moet zijn
de gekozen levenstaak en de beleving ervan, de opgedragen wer
ken en ambten. Florens raadt aan dit onderzoek te houden eens in
de week op Vrijdag of op Maandag. 1 3 Hiermee schijnt overeen
te komen het onderzoek, dat Zerbold voorstelt over heel de geeste
lijke stand van zaken naar de inwendige en naar de uitwendige
mens, en het tweede onderzoek van De Spiritualibus Ascensionibus.1* In vergelijking met dit onderzoek kenmerkt Zerbold het
dagelijks gewetensonderzoek als een andere en kortere oefening. 1 5
Zerbold geeft voor het houden van dit onderzoek geen nauwkeu
rige bepaling van de tijd. Hij zegt alleen: veelvuldig of tenminste
meermalen en soms ter gelegener tijd. 1 6
Het t w e e d e onderzoek is het d a g e l i j k s
geweteinsond e r ζ o e k, waarover in vrijwel alle geschriften der Moderne
Devotie gesproken wordt. In het Tractatulus zegt Florens: Na de
completen of 's avonds, wanneer dat uitkomt, moet men zichzelf
11

12
13
14

is
i«
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T. 223; O. 152, 19; R. 843 D; Sp. A. 44.
т . 223 : De examincione in generali tocius status. Niet te verwarren
met het „algemeen onderzoek" in de opvatting van Ignatius, bij
wie dit immers het dagelijks onderzoek is.
f. 223 : Item semel in septimana quando sibi convenit, de omnibus
generalibus exerciciis suis vel operibus sibi commissis vel officiis
feria sexta vel secunda diligenter cogitare.
R. 843 С: Et breviter totum statum tuum secundum interiorem et
exteriorem hominem diligenter examina; Sp. A. 38—40: debes nonnumquam tempore opportuno aliquam de te et toto statu tuo tacere
diligentem discussionem et studiosam examinationem.
R. 843 D.
R. 843 B; Sp. A. 38.

onderzoeken. Omdat, zoals Sint Bernardus zegt, de getrouwe
dienaar van Jesus Christus elke dag na de completen over zich
zelf kapittel moet houden. 1 7 Deze aan Bernardus toegeschreven
tekst, stamt uit het Speculum Monachorum van Arnulphus de
Boeriis, een korte levensspiegel voor kloosterlingen, die Florens
dermate hoogschat, dat hij in zijn brief aan Henricus van Bal
veren aanraadt, deze Spiegel van buiten te leren. 1 8 Daarom kan
Florens deze aanhaling ook als een heenwijzing plaatsen, die hij
besluit met „ e t c " . Hij noemt de stof van dit dagelijks gewetens
onderzoek niet, omdat deze in het „etc." voor zijn lezers vol
doende is aangegeven. Het Speculum zegt namelijk: Elke dag,
na de completen, houde men kapittel over zichzelf: na zijn ge
dachten gedagvaard te hebben, moet men nauwgezet rekenschap
afleggen over wat door de dag in gedachte, woord en werk open
lijk of heimelijk misdreven is. Hoe nauwkeurig dit dagelijks ge
wetensonderzoek moet zijn, kan men lezen in een, aan Willem
van St. Thierry, ontleende tekst in Florens' Brief aan Henricus
van Balveren: Bepaal nauwkeurig al Uw oefeningen, geestelijke
zowel als lichamelijke. Wanneer gij dan 's avonds kapittel houdt
over al Uw daden, kan niets ongestraft passeren of onopgemerkt
blijven, wanneer er iets onvolmaakt geweest mocht zijn in wijze,
in plaats of in tijd. 1 9 Er wordt zelfs aangeraden de resultaten
17

18

19

223: quia sicut dicit Bernardus: Fidelus servus Jhesu Christi post
completorium singulis diebus capitulum sibi teneat etc. Dezelfde
tekst komt voor in de Constituties. Ed. Schoengen, 246; ed. Hyma,
447. Vgl. Migne P. L. 184, 1177.
Ed. Pohl, VII, 197: Consulo tibi, quod habeas circa te ЗресЫит
Monachorum aut Speculum Bernardi secundum quod omnes actus
tuos potes ordinare: quem librum etiam ita discas exterius quod
in omnibus operibus tuis leviter occurrat, quomodo te debeas habere
aut in quo te male habuisti. Dit „aut" is hier explicatief, zoals
blijkt uit het navolgend: q u e m l i b r u m discas exterius. Speculum Monachorum is dus hier niet het door de devoten zo veel
vuldig gebruikte pars prima van de Profectus van David van Augs
burg, zoals ViUer meent in R. A. M. 3 (1922) 48—51. — Vgl. ook:
Busch, ChroTÒcon, ed. Grube, 111.
Ed Pohl, VII, 197: Singulis horis describe tua singula exercitia,
cui spiritualia spiritualia, cui corporalia corporalia: ut in vesperis
quando de singulis factis tuis tenes capitulum, si quid imperfectum
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van dit gewetensonderzoek te noteren, een practijk ook door
Groóte beoefend. 20 Voor ditzelfde onderzoek geldt, zoals uit de
herkomst van de tekst blijkt, de aansporing, om de dag die ten
einde loopt te vergelijken met de voorafgaande, zodat men zien
kan of men in deugden gevorderd is of teruguit is gegaan. 21
Hiermee moet dan samengaan een voornemen in de vorm van
maatregelen voor de volgende dag. 2 2
Wanneer Zerbold in De Reformatione vraagt om zich te onderzoeken over onachtzaamheid in gebed en goede gedachten, luiheid onder het werk, onverschilligheid bij het weerstaan der bekoringen en het afwijzen van slechte gedachten, herinnert dat aan
de recordado peccatorum circa negligentiam van Bonaventura. 23
Volgens De Spiritualibus Ascensionibus moet men zich afvragen,
hoe dikwijls men door kwade gewoonte getrokken werd tot ongeoorloofde dingen en vooral hoe vaak men door eigen, alsmaar aanhoudende onzuiverheid door de dag werd onderworpen: door
aan ongeoorloofde dingen te denken, door onder het bidden met
ijdele gedachten bezig te zijn, door nutteloze of schadelijke dingen
te zeggen. Men moet zich afvragen, of men de voorbije dag verzuimd heeft met goede gedachten bezig te zijn en of men, over-

20

21

22

23
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fuerit, suo modo suo loco aut tempore non a beat impunitum, vel
irrecompensatum. Vgl. Epistola, ed. Davy, 101.
Dier de Muden, Scriptum, ed. Dumbar, I, 9: scedulas in quibus
annotaverat peccata sua; T. 393; Devotum Exercitium van Johannes van Kessel, Ed. Pohl, VII, 312; Thomas, Dialogi Noviciorum, ed. Pohl, VII, 291 noteert dit punt van Jacobus van Vianen.
Een oud gebruik, dat Antonius al kende. Vgl. Athanasius, Vita
Antonii, Migne P. L. 26, 913.
Pohl, VII, 196; Vgl. Epütola, ed. Davy, 101. Ditzelfde punt in
Epistola, ed. de Bruin, 22; Propositum cujusdam canonici, ed.
Collationes Brugenses, XIV (1909) 10.
T. 222: Et tunc debet homo, ut dicit Bernardus, a seipso esigere
preterite diei exactionem, et future sibi ipsi statuere causionem, et
iterum proponere. Vgl. Epistola, ed. Davy, 101. Vgl. ook de Brief
van Florens aan Henricus van Balveren, ed. Pohl, VII, 197, waar
deze zelfde raad gegeven wordt in verband met het bijzonder onderzoek.
R. 843 D—E; Vgl. De Triplici Via, ed. Quaracchi, VIII, 4.

wonnen door eigen onzuiverheid, zonder goede gevoelens is geweest. 24
De EpistoL· de Vita et Passione Domini vraagt, om te overdenken
hoe men gedurende de voorbije dag heeft geleefd en in welke
punten en op welke wijzen men misdaan heeft in woorden, in gedachten, in verzuim, in begeerten, in optreden en in werken. 25
Het Parvum et simplex exercitium spoort eveneens aan, met een
beroep op Bernardus (is Willem van St. Thierry) en op de Con·
suetudines van Florens, tot een nauwgezet onderzoek, dat alle
uren van de dag doorloopt. 26 Het Devotum Exercitium van Johannes van Kessel vermeldt dit dagelijks gewetensonderzoek en
Johan Schutke beoefende het trouw. Groóte zinspeelt op deze
oefening in zijn tractaat De Matrimonio.2^
Het d e r d e of b ij z o n d e r o n d e r z o e k is evenzeer algemeen in gebruik. Florens zegt, dat men twee tot drie keer per dag
moet nadenken over de fouten, die men heeft voorgenomen te bestrijden en over de hulpmiddelen, die men kan aanwenden. 28
Aan Henricus van Balveren schrijft hij, dat deze zich zijn kwade
gewoonten, zijn hoofdfouten en de deugden, die hem het best
liggen voor ogen moet houden. Hij moet dat doen 's morgens
vroeg en na de maaltijd. En dan zal hij weer fris de strijd tegemoet gaan met zijn vijanden: het vlees, de wereld en de duivel.
24

25

2

β

27

28

Sp. A. 44: Aut si ilio die sanctas meditationes ex negligentia non
assumpsisti, aut impuritate tua victus fuisti sine affectu boni.
Ed. de Bruin, 17, 2 1 : Wilt ymmers eens daechs, corter of langher
na dat ghij den tijt hebt, een ghemene biecht ende een belien gode
van uwen ghebreken doen, die ghi des daechs ghedaen hebt ende
besit een recht ordel teghen u selven.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch., V (1895) 102.
Ed. Pohl, VII, 316; Busch, Chronicon, ed. Grube, 196: Nocte iturus
cubitum capitulum culparum suarum districte sibi servavit ac de
omnibus et singulis excessibus et negligenciis suis, verbis factis et
cogitationibus ab ipso perpetratis, quantumque in virtutibus sanctis
et bonis moribus profecit vel defecit, quotidie examinavit dire de
male actis seipsum reprehendens veniamque precatus emendacionem
veram auxilio divino implorato fortissime proposait; In Tractatu
de Matrimonio, ed. M. H. Mulders, Geert Groóte en het huwelijk,
Nijmegen-Utrecht, 1941, 5 1 .
T. 223.
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Zonder aarzelen, omdat er meer met hem zijn dan tegen hem. 2 9
Men zal zich over dit „twee of drie maal per dag" minder verwonderen, wanneer men in de Epistola de XXV Memorialibus
van Bonaventura leest, dat men zich zeven keer per dag zal onderzoeken, telkens bij het bidden der canonieke uren, hetgeen ook
Salome Sticken adviseert. 30
Zerbold besteedt in zijn tractaten een hoofdstuk aan het bestrijden
van de hoofdfout. Hij spreekt in deze hoofdstukken niet uitdrukkelijk over het bijzonder onderzoek, maar schijnt dit wel te veronderstellen, wanneer hij zegt, dat men deze hoofdfout altijd in
het gebed voor ogen moet houden. 31 Wel geeft hij, naar de traditie der Vaders, enige aanwijzingen voor deze strijd. Op de
eerste plaats moet men onderzoeken, welke ondeugden heimelijk
of openlijk aanwezig zijn. Daarna zal men vaststellen, welke ondeugden het sterkste zijn. Dan moet men bepalen welke middelen
het krachtigste daartegen helpen en de strijd aanbinden met zijn
hoofdfout. 32 Het Parvum et simplex exercitium leert eveneens,
om dagelijks na te denken over één of over meerdere hartstochten, waardoor men het zwaarst gekweld wordt. Hier is dit bijzonder onderzoek onderscheiden van het steeds voor ogen hebben
van de hoofdfout. Dit steeds voor ogen hebben heeft tot doel, om
ter overwinning van deze ondeugd steeds gebeden en verzuchtingen tot God op te zenden. 33 In het Exercitium van Lubbertus
2»
30

3i
32

33
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Ed. Pohl, VII, 197.
Ed. Quaracchi, VIII, 496; Ad quod quidem diligentius et purius
observandum quotidiana discussione s e p t i e s i n d i e examines
vitam tuam, semper videlicet ante vel immediate post quamlibet
horam canonicam, considerans et discutiens attentissime, qualiter
de hora in horam ambulaveris digne Deo, sine macula in iustitise
semita; Salome Sticken, Vivendi Formula, ed. Kühler, 368: Singulis
eciam horis desidero, ut vosmetipsas inspiciatis et diligenter examinetis quantum profeceritis aut defeceritis, diligenter considerantes
propter guid gaudeatis aut contristemini, quid ametis et quid
speretis.
R. 868 A; Sp. A. 270.
Sp. A. 270. Deze aanwijzingen gaan terug opr de vijfde Collatie van
Cassianus. Vgl. ed. С. S. E. L. 13, 137—138.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 98 en
101.

en in het Propositum cujusdam canonici komt het bijzonder onderzoek terloops aan de o r d e . 3 4 De term „bijzonder onderzoek" is
in deze eerste tijd der Moderne Devotie nog niet in gebruik. In
samenhang met het bestrijden der ondeugden en het gewetensonderzoek wordt algemeen de raad gegeven, om over zijn fouten te
spreken met geestelijk gelijkgezinden of met een geestelijke leidsm a n . 3 5 De pater spiritualis was de devoten reeds bekend uit de
hen zo dierbare brief van Willem van St. T h i e r r y . 3 6 Heel het
geestelijk leven moest trouwens onderwerp van het gesprek zijn,
dat de devoot twee of drie maal 's jaars hield met een geestelijk
expert, aan wie men ook zijn geschreven leefregel moest voorleggen. De Constituties schreven voor dit vier maal per jaar te
doen aan de rector van het h u i s . 3 7 Florens verwijst voor deze
practijk naar de tweede collatie van Cassianus, waaraan hij ook
voorbeelden ontleent: Samuel ging te rade bij Heli, Paulus bij
Ananias en later bij Petrus en J o h a n n e s . 3 8
T o t b e s l u i t kan men zeggen, dat het gewetensonderzoek in
de ascese der Moderne Devotie bijzonder benadrukt wordt. Het
dichtstbij liggende doel van hun vroomheid is: de reinheid des
h a r t e n . 3 9 Dit doel veronderstelt de zelfkennis, waartoe gewetens34
35

se
37

38
3 9

Ed. Pohl, VII, 267; Ed. Coüationes Brugenses XIV (1909) 17.
T. 222: et in quibus sepius excedit et plus impugnatur, debet sepiua
consulere cum aliis spiritualibus ; Sp. A. 46: Quinimo frequenter
post premissas examinationes de tuis tentationibus, de tuis passionibus et vitiosis inclinationibus cum aliis debes conferre, consulere
et conqueri, ut melius informeris eorum consiliis, pliis humilieris
cum ipsi te noverint qualis sis, et amplius compungaris cum tu te
ab ipsis audis vitiosum, qualem tu te per prœmissas examinationes
invenisti, dum tarnen taies sint qui ex hoc quod te talem audiunt
non peiorantur, sed magis tua humiliatione aedificantur. Vgl. ook:
R. 843 A; Exercitium van Lubbertus, ed. Pohl, VII, 265; Thomas,
Vita Domini FlorerUii, ed. Pohl, VII, 173.
Ed. Davy, 99.
T. 248. Vgl. Constituties; Ed. Schoengen, 266; ed. Hyma 467.
Ed С. S. E. L. 13, 37—65; voorbeelden: 58—59.
R. 841 D: scire debes, quod duo sunt tibi fines in omnibus ехегcitiis tuis praefigendi. Ünus principalis seu ultimatus, et hic est
charitas. Alius secundarius et dispositivus, seu ultima dispositie ad
finem principalem, et hie est puritas cordis.
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onderzoek de eerste en voornaamste weg is. Gewetensonderzoek
en gewetensvorming bepalen de meditatie op de weg der zuivering. Gedachten aan eigen ondeugden en zonden en aan hun verbetering besteed, zijn vrome gedachten en dus meditatie. Men
kan zich de vraag stellen of deze eerste periode der Moderne Devotie een bijdrage leverde tot het m e t h o d i s c h gewetensonderzoek. 4 0 Bij Florens kan geen sprake zijn van een n i e u w e
bijdrage. De functie, die hij aan het gewetensonderzoek geeft op
de weg der zuivering, is volledig en letterlijk overgenomen uit De
Triplici Via van Bonaventura. Zerbold brengt wel een nieuw element door een drievoudig gewetensonderzoek te doen aansluiten
op de drievoudige val door erfzonde, begeerlijkheid en persoonlijke zonden. In de practische beoefening van het gewetensonderzoek vindt men deze drieledigheid niet terug. Dit drievoudig gewetensonderzoek uit De Spiritualibus
Ascensionibus komt niet
overeen met het algemeen, het dagelijks en het bijzonder onderzoek. De practische punten, die men inzake gewetensonderzoek
aantreft zijn traditioneel. De invloed vooral van Cassianus en
Willem van St. Thierry is duidelijk. Het doorlopen van alle uren
van de dag en het onderzoek, naar het schema van: gedachten,
woorden en werken, beiden later door Ignatius in zijn methode
van gewetensonderzoek benadrukt, zijn erfgoed. Het doorlopen
van de uren van de dag treft men b.v. aan bij Willem van St.
Thierry en bij St. T h o m a s . 4 1 De trits van gedachten, woorden
en werken als voorwerp van gewetensonderzoek, komt al voor in
een preek van Chrysostomus, die herhaaldelijk het gewetensonderzoek aanbeveelt. 4 2 In de Middeleeuwen ontmoet men deze
trits o.a. in het geschrift De Spiritu et Anima en in Ruusbroecs

40
41

4

2
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E. Raitz von Frentz S.J., Selbstverleuchnung, Einsiedeln, 1936,
175.
Epistola, ed. Davy, 101. Thomas, Opuse. LXIV, geciteerd bij H.
Watrigant S.J., De Examine Conscientiae juxta Ecclesiae Patres,
sanctum Thomam et Fratres Vitae Communis, Enghien [1909] 22.
J. M. Déchanet, La connaissance de soi d'après Guillaume de Saint
Thierry, V. Sp. XX (1938) [202] —[222].
Migne P. G. 50, 658.

Vanden

XII

SZoíera. 43 Het onderzoek naar de inwendige mens

met zijn drie zielekrachten en naar de uitwendige mens sluit aan
op de uiteenzettingen van Bonaventura en David van Augsburg. 44
Ofschoon de H. Schrift niet uitdrukkelijk spreekt over het gewetensonderzoek, bestaat deze practijk toch vanaf de eerste
eeuwen. Van de Vaders besteedden vooral Chrysostomus, Cassianus, Augustinus en Gregorius de Grote aandacht aan deze oefening. Voor de Middeleeuwen zijn bijzonder van belang De Consideratione van Bernardus en het op naam van Bemardus staande
geschrift De Anima, Tractatus de Interiori Domo seu de Conscientia Aedificanda, nauw verwant aan het reeds meermalen vermelde
De Spiritu et Anima.45
43
44
4 5

Migne P. L. 40, 816; Jan van Ruusbroec, Werken, Tielt, 1944^-48,
III, 120.
Ed. Quaracchi, V, 297; David ν. Augsburg, ed. Quaracchi, 88 w .
Vgl. H. Watrigant S.J., De Examine Conscientiae, die op blz. 5—20
Vaderteksten geeft over het gewetensonderzoek. Deze teksten zijn
door Watrigant overgenomen uit Lud. Tronson, Forma Cleri, IV,
Venetië, 1776, 201 w . ; E. Raitz von Frentz S.J., Selbstverleuchnung. Einsiedeln, 1936, 173—178; U. Berbere O.S.B., L'Ascèse
bénédictine, Paris, 1927, 197—199.

HOOFDSTUK V

COMPUNCTIO

CORDIS

Een gezindheid des harten, een affectio, die de Moderne Devotie
bijzonder benadrukt en ontwikkelt, is de compunctio. Het is een
blijvende verwonding van het mensenhart, dat steeds de pijn van
het gezondigd hebben blijft doorvoelen. Deze gesteltenis heeft de
naam: compunctio ex timore. Dom Columba Marmion bepaalt
deze gesteltenis als een staat van habitueel berouw. 1 Daarnaast
kent men, sinds Gregorius de Grote dit klassiek geworden onderscheid maakte, de compunctio ex amore, als een heimwee naar
de hemelse vreugden.
Wanneer het eerste hoofdstuk van het eerste boek der Imitatio
Christi zegt: Ik wil liever de compunctio cordis gevoelen dan haar
definitie kennen, dan is deze vrome onverschilligheid voor de
precisering van het begrip, behalve aan vroomheid waarschijnlijk
ook te wijten aan het feit, dat de eerste periode der Moderne Devotie niet tot een nauwkeurige omschrijving van dit begrip gekomen i s . 2 De doctor compunctionis, een titel door de Guibert
aan Gregorius de Grote gegeven, geeft wel de twee soorten van
de compunctio en de vier bronnen, waaruit zij voorkomt, en heel
de Middeleeuwse vroomheidsliteratuur en ook de moderne devoten nemen dit van hem over, maar een definitie geeft Gregorius
niet. 3 De term compunctio is moeilijk met een enkel woord in
1

2
3
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Dom Columba Marmion, Le Christ idéal du moine, Maredsous,
1922, 202: une disposition de l'âme qui fait que celle-ci demeure
dans un état de contrition habituelle.
Ook in zijn geschrift, De Vera Compunctione Cordis, ed. Pohl, I,
63—80, geeft Thomas geen definitie.
J. de Guibert S.J., La Componction du Coeur, R. A. M. XV (1934)
225—240. Vgl. ook: F. Vernet, La Spiritualité Médiévale [Paris,
1928] 104—109; P. Régamey, La Componction du. Coeur, V. Sp.
XLIV (1935) Suppl. 1—16, 65—84; XIV (1935) Snppl. 8—21,
86—99; XLIX (1936) Suppl. 179—186, 302—315; E. Raitz von
Frentz S.J., Selbstverleuchnung. Einsiedeln, 1936, 178—186; J.
Pegon, D. Sp. II, 1312—1321.

het Nederlands te vertalen. „Diep getroffen zijn" is een zeer juiste
weergave van het begrip, maar een te moelijk hanteerbare omschrijving. Daarom wordt hier de latijnse term gehandhaafd.
Geert Groóte richt zich bij herhaling tegen de hardheid en de lauwheid des harten en zijn brieven spreken veelvuldig van het tegenwicht, de compunctio. Zijn door het bidden der psalmen gevoede
vroomheid komt hierin tot uitdrukking:
In wat een ellende is de mens, wanneer zijn hart als van steen
is geworden, zodat het de inspraken Gods en de prikkel van het
geweten niet meer bemerkt. In dit leven is het juist die prikkel en
die kwelling van het geweten (ista compugnacio et commorsio
consciencie), waardoor de mens geroepen wordt en getrokken en
genodigd tot God. De totaal verharde en versteende mensen voelen echter dit knagen van hun geweten slechts in geringe mate,
omdat de zondaar in de diepte van het kwaad verzonken, veracht
en niet meer horen kan, wat zijn geweten, zijn diepste innerlijk
of God zelf in zijn binnenste roepen. 4 In vrees voor het vallen
in de zonde en uit de overweging van eigen onstandvastigheid,
zwakheid en duisternis ervaart de mens, hoe schamel zijn krachten zijn en wordt hij vernederd. Door het steeds meer nietswaardig
achten van wat hem eigen is, zal de mens komen tot de nederigheid, die in Christus het ware en enige fundament van alle deugden is. 5 Uit deze vrees groeit te zijner tijd het verlangen naar
Gods weldaden. Want wanneer Gods strenge gerechtigheid spreekt
tot het hart van de mens, dan treedt Gods Geest in contact met
de ziel, zodat de ziel, gedragen door de vleugels van het verlangen, met vurige pogingen in tranen en verzuchtingen tot de
heilige berg Gods en tot Christus begint op te stijgen.6 Daarom
zal de mens nederig voor God zijn schuld bekennen en zijn onachtzaamheid, slapheid, traagheid en zijn slechte gedachten belijden.
Hij zal het verdiend achten van de genade beroofd te worden, omdat hij uit zich zelf Gods genade onwaardig is. Krachtens Gods
goedheid echter en krachtens Zijn oneindige, onmetelijke vrij4
o
β

M. Ep. 11—112.
M. Ep. 296, 53, 235.
M. Ep. 26. Vgl. ook: M. Ep. 51, waar Groóte spreekt van de devotio lacrimarum.
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gevigheid, die aan de onwaardigen, mits zij nederig zijn, niets
weigert wat hen tot heil strekt en waarom zij Hem met vertrouwen gevraagd hebben, zal hij standvastig op de Heer vetrouwen.
Want de Heer deelt ons, nietige aardwormen, rijkelijk van Zijn
wondere gaven en rijkdommen mee, meer dan wij vragen of begrijpen kunnen. Laten wij daarom bidden: Heer, behandel ons
niet naar onze zonden en vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden; Heer, gedenk niet onze vroegere ongerechtigheden en laat
ons spoedig Uw barmhartigheid ondervinden, niet om onze verdiensten, want door Uw afwezigheid zijn wij al te zeer in ellende
geraakt; Help ons, God ons heil en bevrijd ons om de eer van
Uw naam van deze ellende en vergeef ons onze zonden omwille
van Uw heilige naam. Dit is in deze tijd van vasten en van boete
het beste gebed. 7
De brieven van Geert Groóte doen veronderstellen dat Thomas
van Kempen in zijn levensbeschrijving de stichter der Moderne
Devotie terecht typeert als: in meditando compunctus.8 Met recht
kan men zeggen, dat mede onder invloed van Groóte, op het einde
der veertiende eeuw, voor wat de spiritualiteit van de Nederlanden betreft, de compunctio de plaats heeft ingenomen van de
metaphysiek.9
Sprak Groóte wel veelvuldig, doch slechts terloops van de compunctio, Florens wijdt het gehele drie en veertigste hoofdstuk
van Omnes aan dit onderwerp. De uiteenzetting van Florens, die
in het vorige hoofdstuk over het gewetensonderzoek reeds ter
sprake kwam, bevat het in drie citaten gesplitste, eerste hoofdstuk
van Bonaventura's De Triplici Via. Dit hoofdstuk uit Bonaventura's geschrift beschrijft de prikkel van het geweten, als belangrijk middel om tot zuivering te komen. Het geeft aan, hoe het geweten moet worden opgeschrikt door herinnering aan de bedreven
zonden; hoe het door omzichtigheid nauwlettend moet worden ge7

8
9
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M. Ep. 296—297. De gebedsteksten gaan terug op de steeds terugkerende Tractus van de feriale mis in de vastentijd.
Ed. Pohl, VII, 67; W. Mulder S.J., (M. Ер. 225, noot b.) verstaat deze
typering ten onrechte als: nauwgezet en precies.
St. Axters O.P., La Spiritualité des Pays-Bas, Louvain-Paris, 1948,
100.

maakt; hoe het gericht moet worden door overweging van het
goede. Het handelt meer over gewetenswroeging dan over compunctio. Toch rechtvaardigt Florens de titel van zijn hoofdstuk
door tussengevoegde citaten, die wel de compunctio betreffen. Hij
putte daartoe voornamelijk uit een ander geschrift van Bonaventura, het Soliloquium. Het Soliloquium is een tractaat over de
compunctio. Het lange eerste hoofdstuk waaraan Florens zijn vijf
citaten ontleent, gaat over zelfkennis en beschouwt de ziel, die
gevormd is door de natuur, misvormd door de zonden en hervormd door de genade. Het tweede hoofdstuk handelt over de
onstandvastigheid en veranderlijkheid van het aardse. De twee
resterende hoofdstukken spreken over de vier uitersten. 10
De eerste overweging, die Florens via het Soliloquium aanhaalt,
stamt uit de Meditationes Piisimae van Pseudo-Bemardus: Wat
hebt gij, o ziel, gemeen met het vlees. Gij zijt met Gods beeld getekend, met Zijn gelijkenis getooid. Gij zijt verloofd door het geloof, Uw bruidschat is de heilige Geest. Gij zijt door bloed verlost, voorbestemd met de engelen, gij hebt in U een aanleg tot
eeuwig geluk. Gij zijt erfgenaam van Zijn goedheid, deelachtig
aan Zijn rede enz. Florens kan hier met „enz." eindigen, omdat
hij deze tekst vroeger reeds volledig heeft aangehaald. 11 Deze
overweging bewerkt compunctio, omdat men naar de mate waarin men de verkregen waardigheid beschouwt, ook des te meer verlegen en ontsteld zal zijn over zijn ontaarde leven. Want, zegt
Florens met Bonaventura: ik vrees, dat de schuld groter zijn zal,
naar mate de natuur waardiger en edeler is. Ik ben bang, dat de
10

11

Ed Quarachi, VIII, 28—67. Het vierde citaat zet Florens op naam
van Anselmus, de overige vier op naam van Bernardus. Het Soliloquium is, zoals Bonaventura aan het slot van zijn inleiding zegt,
uit de gezegden der heiligen bijeenverzameld; de door Florens genoemde bronnen worden in het Soliloquium vermeld.
O. 152, 28; 9, 62: Vgl. ed. Quaracchi, VIH, 36; Migne P. L. 184,
489. Deze tekst over de primordia was in de late Middeleeuwen
zeer bekend. Vgl. Hugo v. St. Victor, De Anima, Migne P. L. 177,
182; Pseudo-Augustinus, Manuale, Migne P. L. 40, 961; PseudoBernardus, De Interiori Domo, Migne P. L. 184, 547; Bernardus,
Sermo de primordiis, mediis et novissimù, Migne P. L. 183, 571—
73.
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belediging groter is, naargelang de verhevenheid van de belediger
hoger is. Ik ben bevreesd dat het onrecht daarom groter is, om
dat de weldaden van Hem, aan Wie het onrecht wordt aangedaan,
zo groot zijn. 1 2 Florens herinnert aan het laatste oordeel, waarbij
men al zijn dagen zal moeten verantwoorden en aan de schoon
heid van de schepping, die de mens naar God moest voeren. 1 3
Met Bernardus beroept hij zich op de tranen van Christus, die
onze schaamte en smart moeten bewerken. 1 4 Daarnaast heeft
Florens in dit hoofdstuk nog enige teksten uit de ScaL· Paradisi
van Climacus. De belangrijkste daarvan is een omschrijving van
de compunctio. Hij zegt namelijk, dat de compunctio is: een smart
in de ziel zelf, die niet zichzelf verheft of troost schenkt, maar
die alleen alle uren het einde voor ogen plaatst en de troost, die
God schenkt aan nederige monniken, die naar deze vertroosting
als naar een verfrissend water uitzien. 1 5
Zerbold spreekt in zijn beide tractaten over de compunctio. Hoofd
stuk elf van De Reforinazione heeft als opschrift: Over de Com
punctio en hoe de mens zich daarin kan oefenen.10 Dit hoofd
stuk heeft Zerbold aanmerkelijk uitgewerkt in De Spiritualibus
Ascensionibus en het een belangrijke plaats in het systeem zijner
opklimmingen gegeven. 17 Wanneer Zerbold de tweede opklim
ming beschrijft, die tegen de onzuiverheid des harten gericht is,
onderscheidt hij in deze opklimming drie graden : De eerste graad
bestaat in de vreze Gods, die de compunctio bewerkt. De tweede
graad bestaat in de hoop. Het hart door de compunctio timoris
diep getroffen, moet gezalfd worden en opgebeurd door de hoop
12

13

14

15

18
17
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O. 152, 31—153, 41; ed. Quaracchi, VIII, 32; Bernardus ire Cant.,
Migne P. L. 183, 1171.
O. 155, 102; ed. Quaracchi, VIII, 33; Pseudo-Anselmus, Medilationes, Migne P. L. 158, 776.
0.154, 75; Bernardus, Sermo III in Nat. Dom., Migne P. L. 183,
124.
О. 153, 42; Migne P. G. 88, 808: Compunctio est proprie dolor
anime, non elatus, nullam sibi ipsi consolacionem prebens, solamque
suam resolucionem ymaginans omnibus horis, et consolationem
Dei, humiles monachos consolantis, sicut aquam frigidam expectans.
R. 845-^16.
Sp. A. 68—120.

op de hemelse vreugden. Deze h o o p is de compunctio a m о г i s.
Deze twee graden, waarbij hij de compunctio behandelt, zijn de
twee graden van in het geestelijke beginnende en voortgaande
mensen. De volmaaktheid van de derde graad bestaat in de liefde.
Het is de hogere, mystieke graad, waarbij Zerbold van geen com
punctio meer s p r e e k t 1 8
Zerbold geeft geen definitie van de compunctio, ofschoon hij er
uit zijn geliefde lectuur waarschijnlijk meerdere kende. Ook de
door Florens benutte omschrijving van Climacus neemt hij niet
over. Zerbold noemt de compunctio een vrucht van heilzame zelf
kennis. Deze heilige wroeging, deze heilzame smart schijnt de
ziel innerlijk neer te drukken; zij maakt de ziel echter niet ver
bitterd, maar nederig, vreedzaam, naar buiten liefelijk, meevoe
lend, vriendelijk, barmhartig en geduldig. Zij vooral maakt de
mens bereid om in hoop en in verlangen te vorderen. Zij is de
kostbare zalf, die de tegenwoordige wonden der ziel geneest, de
vroegere uitwist en de toekomstige verhindert. Zerbold meent,
dat de compunctio, die voortkomt uit ongenoegzaamheid en uit
de overweging van eigen zwakheid het meest voor de hand ligt
en wellicht ook meestal meer vruchtbaar is. Toch onderscheidt
Zerbold, naar aard en voortkomst, meerdere soorten. In De Reformatione noemt hij met Gregorius vier soorten, die naar hun oor
sprong verschillen. De e e r s t e ontstaat uit het overwegen der
vroeger bedreven zonden. Ter verwerving hiervan geeft Zerbold
19
een algemene manier, om zijn zonden indachtig te zijn. De
t w e e d e ontstaat uit de overweging van Gods ondoorgrondelijke
oordelen. Daartoe zijn dienstig een algemene manier, om te me
diteren over dood, oordeel en h e l . 2 0 De d e r d e is de vrucht
van het nadenken over ondeugden en begeerlijkheden, waaraan de
mens zijn leven lang noodzakelijk onderworpen is. Deze derde
soort ontstaat vooral uit het bestrijden van zijn ondeugden. 2 1 De
v i e r d e soort komt voort uit de meditatie, die de goederen van
het hemelse vaderland tot onderwerp heeft. Daartoe dient de
1 8

ι»
20
2i

Sp. A. 122—130.
R. 847 C, 851—52; Sp. A. 32—38.
R. 847 D, 852—53; Sp. A. 80—100.
R. 847 D.
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algemene meditatie over de hemelse glorie. 22 In De Spiritualibus
Ascensionibus geeft Zerbold de oorsprong der compunctio weer
in nog grotere verscheidenheid. In het achttiende hoofdstuk beschrijft hij, hoe de c o m p u n c t i o t i m o r i s op meervoudige
wijze in oefening en meditatie kan worden verworven. 23 Er volgen dan zeven variaties : uit de overweging van vroegere zonden ;
uit eigen gebreken, hartstochten en kwade begeerten; uit het overdenken van de zonden nog na de bekering begaan. Deze eerste
drie soorten stemmen overeen met de onderscheiden onderwerpen
van het drievoudig gewetensonderzoek. Vervolgens uit het overwegen van Cods ondoorgrondelijke oordelen; uit het mediteren
over de korte levensduur; het komende oordeel en tenslotte de
pijnen der hel. 2 4 Deze compunctio bevrijdt de mens van geestelijke armoede. Zij bewerkt, dat het hart de zoetheid, de begeerlijkheid en de aantrekkelijkheid van het aardse versmaadt.
Nauw verwant met de compunctio timoris is de contritio, het berouw of de vermorzeling. Ter verduidelijking van dit begrip
schrijft Zerbold: zoals men van harde voorwerpen zegt, dat zij
vermorzeld zijn, wanneer zij tot zeer kleine stukjes zijn verbrijzeld,
zo zegt men in beeldspraak van het hart, dat het vermorzeld is,
wanneer zijn hardheid is vermurwd. 25 De twee termen worden
in het algemeen als synoniem gebruikt. 26 Toch is er een onder22

2 3

2 4
2

6
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R. 847 E, 854; Sp. A. 108—112. Vgl. G r e g o r i u s ,
Moralia,
Migne P. L. 76, 276: Quatuor quippe sunt qualitates quibus iusti viri
anima in compunctione vehementer afficitur, cum aut malorum
suorum reminiscitur, considerans ubi fuit; aut iudiciorum Dei senten tiam metuens et secum quaerens, cogitai ubi er it; aut cum mala
vitae praesentis sollerter attendens, moerens considérât ubi est; aut
cum bona supernae patriae contemplatur, quae quia necdum adipiscitur, lugens conspicit ubi non est. Gregorius steunt hier waarschijnlijk op Cassianus, die in zijn negende CoUatie de voornaamste bronnen van de compunctio aangeeft. Ed. С. S. E. L. 13, 274.
Sp. A. 76: Ut autem hoc genus lixivii, quod ex timore compunctio
appellatur, quoties placuerit, conficere possis, ecce modum describimus conficiendi.
Sp. A. 76—78.
R. 864 B; Sp. A. 60.
Vgl. Pseudo-Bernardus, (De cistersiëncer Thomas van Froidmontl
De Modo bene Vivendi, Migne P. L. 184, 1216: qui non habet cor-

scheid en is in 't algemeen de betekenis van compunctio ruimer
dan van contritio. 27
Zoals de vrees de mens aftrekt van ongeregeld begeren en aanhangen van het lagere, zo zal in aansluiting daarop de hoop
's mensen geest verheffen tot het hogere en doen hunkeren naar
die hoge vreugd, die zij voorhoudt. Het hart door vrees bevrijd
van het schadelijke, wordt door de hoop vervuld met het hemelse
en heilige. Zoals de mens, die met welbehagen het lagere aanhangt, onrein is, zo verwerft degene, die het hogere verlangt aan
te hangen, reinheid des harten. Door de hoop leeft in hem dan
de begeerte naar het hemelse. 28
Zerbold maakt, in aansluiting aan Gregorius en de traditie, die
hem volgde, onderscheid tussen de compunctio, die uit vrees en
die uit liefde ontstaat. 29 In De Reformatione besprak Zerbold
deze tweevoudige compunctio in één en hetzelfde hoofdstuk.
Daarom zijn de vier aan Gregorius ontleende motieven, die hij
daar geeft, ofschoon minder gedetailleerd, toch wijder dan de
zeven motieven uit De Spiritualibus Ascensionibus, die uitsluitend de compunctio timoris betreffen. In dit laatste geschrift
spreekt Zerbold afzonderlijk over de compunctio amoris, als over

27
28
29

dis compunctionem vel contritionem, non habet mundam orationem;
Dionysius Cartusianus, Opera Omnia, Tornaci, 1896—1912, VI,
697—98: Unde compunctio pro contritione frequenter accipitur.
J. de Guibert S.J., R. A. M. XV (1934) 231; J. Pegon, D. Sp. II,
1316.
Sp. A. 102—104.
R. 847 E: Potes autem haec et si qua alia genera compunctionis
ad duo reducere, quia omnis compunctio, vel ex amore surgit, vel
ex timore. Gregorius, Dialogorum, Migne P. L. 77, 300: Principaliter vero compunctionis genera duo sunt, quia Deum sitiens anima
prius timore compungitur, post amore. Prius enim se in lacrymis
afficit, quia dum malorum suorum recolit, pro his perpeti aeterna
supplicia pertimesciL Ad vero cum longa moeroris anxieludine
fuerit formido consumpta, quaedam iam de praesumptione veniae
securitas nascitur, et in amore coelestium gaudiorum animus inflammatur; et qui prius flebat ne duceretur ad supplicium, postmodum amarissime Aere incipit, quia differtur a regno. Voor
andere teksten van Gregorius betreffende dit onderscheid, Vgl. J.
de Guibert S.J., R. A. M. XV (1934) 229.
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een medicijn, die ontstaat uit de hoop. 3 0 Dit gevoelen van hoop
en deze vorm van liefde liggen direct bij elkaar. Door de hoop
is men gekomen tot gedachten aan de hemelse glorie en de weldaden Gods en zo wordt men aangespoord tot deze compunctio
amoris. 3 1 Tot de compunctio amoris komt men vooral uit tweeërlei motief. Het eerste motief is het uitzicht op het hemels Jerusalem, dat verduisterd was toen men nog leefde in vrees. Dit uitzicht wekt het begeren, zodat men uitroepen zal: wie zal mij bevrijden van dit lichaam des doods. Het tweede motief ontstaat uit
de overweging van Gods weldaden, die de eigen ondankbaarheid
doet begrijpen en in liefde tot God ontsteekt. Om overwegingsstof te hebben, die tot dit verlangen aanzet, geeft Zerbold een
manier, om over het rijk der hemelen te mediteren. 32 Ook in de
verschillende exercitia van devoten komt de compunctio ter
sprake. Johannes van Kessel wijdt er de eerste bladzijden van
zijn Exercitium aan en hij denkt tot zijn vertroosting aan Gods
barmhartigheid tegenover David, Petrus, Paulus, Maria Magdalena, de tollenaars en de zondaars. 33 Lubbertus heeft in zijn
Exercitium het opschrift: Pro Compunctione. Onder dit hoofd
noteert hij korte gedachten, die ook bij Florens voorkomen, over
de kortheid van leven, de nabije dood en het oordeel. 34 In haar
Vivendi FormuL· geeft Salome Sticken aan haar zusters een samenvatting van deze oefening, die zij aanduidt als een van harte
vroom overwegen van de zaken Gods. 35 Johannes Brinckerinck
spreekt in zijn Collaties meermalen over deze gesteltenis van de
mens: die in enen rouweliken beweghen staet. 38
3ô
31

32
33
34

3 5
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Sp. A. 106.
Sp. A. 336.
Sp. A. 108.
Ed. Pohl, VII, 306—308.
Ed. Vregt, A. A. U. Χ (1882) 490.
Ed. Kühler, 368:et quod reliquum est diei cordialiter et devote in
his que Dei sunt expenderé, utpote in rememoracione peccatorum
vestrorum et negligentiarum, in consideracione diei mortis incerte,
diei tremendi iudicii, penarum infernalium et retribucionis justorum, id est vite eterne, beneficiorum Domini, vite et passionis Domini Jesu, quemadmodum hec omnia, ut existimo, in usu vestro
habetis et perfectius scripta in libris vestris.
Ed. Moll, Kerkhist. Archief V (1866) 112; 164: Ende wi seilen ons

In de affectieve wils-vroomheid der Moderne Devotie, in haar
eerste tijd, wordt de compunctio met grote ijver nagestreefd. Zij
is een blijvende zielsgesteltenis, die als eindterm van de beginnende en de voortgaande weg beschouwd wordt. Zij is de nagestreefde houding tegenover God, die de ware devoot moet kenmerken. De motieven uit vrees worden daarbij meer benadrukt
dan de motieven uit liefde. Deze compunctio, uit de overweging
gegroeid, bewerkt de godsvrucht, die het gebed voltooit. Deze
waardering voor de compunctio brengt met zich mee een waardering voor die meditatiepunten, welke tot compunctio opwekken.
Zowel bij Florens als bij Zerbold vindt men dan ook hoofdstukken
met algemene gedachten betreffende de memoria peccatorum, de
uitersten en de weldaden Gods. De leer der compunctio is traditioneel en steunt vooral op de grootmeester in deze, St. Gregorius, die aard en soorten van de compunctio voor het nageslacht
bepaalde. In De Spiritualibus Ascensionibus heeft Zerbold de traditionele gegevens wel nader gepreciseerd, maar nieuwe elementen heeft hij aan de leer over de compunctio niet toegevoegd. 3 7
Na hem zal Maubumus in zijn Rosetum, over de uitersten meditabilia compunctiva geven in makkelijk te onthouden rijmregels.
37

pinen altoes te hebben een inwendich screyen onser sonden.
Men kan het daarom met J. Pegon eens zijn, wanneer hij in
zijn artikel Componction schrijft (D. Sp. II, 1316—17): Les
maîtres de la Devotio Moderna ne nous renseignent pas davantage,
ni les mystiques rhénans. Men moet hem echter afvallen, wanneer
hij vervolgU Si le mot n'a pas disparu de leur vocabulaire, il y
tient à coup sûr fort peu de place.
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HOOFDSTUK

VI

CONTEMPLATIO

De Moderne Devotie wordt in het algemeen gekarakteriseerd als
een practische spiritualiteit en niet als een speculatieve. Afgezien
van de geschriften van Gerlach Peters en Hendrik Mande, die
een meer mystieke en bij Ruusbroec aansluitende richting representeren, wordt in de geschriften der moderne devoten de mystiek
slechts een bescheiden plaats toe gemeten. De auteurs der Moderne Devotie gebruikten hun ganzenveer hoofdzakelijk, om er de
traditioneel overgeleverde asceze mee te beschrijven.
De term contemplatio heeft bij hen nog niet de nauw afgegrensde
betekenis, die uitsluitend op de hoogste gebedsgraad wijst. Evenals in de Middeleeuwen heeft dit woord nog een veelvoudige zin.
De term kan de eigenlijke beschouwing aanduiden, maar even
goed kan hij synoniem zijn van meditatie en van gebed. 1 Hier
geldt, wat Bemardus zegt in zijn De Consideraiione, nadat hij
het verschil tussen contemplatio en consideratie heeft bepaald:
beiden worden door elkaar gebruikt. 2
Het opschrift van Groote's tractaat over de meditatie De quatuor
generibus meditationum sive contemplationum zou, in de veronderstelling dat dit opschrift van Meester Geert is, kunnen leiden
tot de mening, dat Groóte geen onderscheid maakt tussen meditatio en contemplatio. Toch blijkt uit dit tractaat duidelijk, dat
de meditatie een oefening is te verrichten door de p a r v u l u s ,
terwijl Groóte de contemplatie ziet als het hoogtepunt van het
geestelijk leven en gelijkstelt met de volmaakte liefde: het doel
immers van het religieuze leven is de contemplatie of de vol1
2
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F. Vernet, La Spiritualité médiévale, Paris, 1928, 140—143.
Migne P. L. 182, 745: potest contemplatio quidera definiri, verus
certusque intuitus animi de quacumque re, sive apprehensio veri
non dubia. Consideratie autem intensa ad investigandum cogitatio,
vel intentio animi vestigantis verum: quamquam soleant ambae pro
invicem indifferenter usurpari.

maakte liefde.3 Bij Groóte constateert men wellicht vaker en
duidelijker, een optreden tegen pseudo-mystieke dwalingen en
mystieke dweperijen dan een stuwende aansporing, om tot d e
hoogste gebedsgraad te geraken. 4 Zijn afkeer tegen dwaling en
overdrijving in deze wordt misschien het duidelijkst getypeerd
door enkele beden in de Litanie van Alleheiligen, die hij in zijn
getijdenvertaling heeft opgenomen. Hij vraagt de Heer ons te
verlossen van een te hoog smaken en weten boven onze maat en
van alle hovaardige, subtiele geestelijke schijn. 5
Met deze opvatting van Groóte stemmen overeen gelijkluidende
teksten, opgenomen in de latere, lange redactie der statuten van
het Meester-Geerte-huis. Deze teksten dienen, om de zusters te
vrijwaren voor verdenking van begijnse neigingen, die op het
algemeen concilie van Vienne waren veroordeeld. 6
3

4

5

6

A. A. U. 49 (1924) 299: quatuor meditabilia genera assignentur ex
quibus tamquam materiis meditaciones formentur a párvulo;
A. A. U. 49 (1924) 303: Нес omnia dixi, ut nullus parvulus horreat
hoc utilissimum meditabilium genus quartum quamvis parvulum et
omnino finaliter evacuandum; M. Ep. 181: Est enim finis religionis
huiusmodi contemplado seu perfeccio caritatis.
Vgl. К. С. L. M. de Beer, Studie over de Spiritualiteit van Geert
Groóte, Brussel-Nijmegen, 1938, 184^191.
N. van Wijk, Het Getijdenboek van Geert Groóte, Leiden, 1940,
150: Van allen hoghen smake of hoghen wetene boven dat onse
mate is veri oes ons here. Van allen hoverdighen subtilen schine in
gheestelicheit verloes ons here.
R. Post, De Statuten van het Mr. Geertehuis te Deventer, Α. Α.
U. 77 (1952) 1—46: Ende sonderlinghe en sal nieman binnen
blieven, — wie van der hogher triniteit ende van den simpel wesen
Gods of van den sacramente Christi ende der heiligher kerken onderwonne to disputieren, of mit enen wille na sinen donckene
sunder soburheit van dien of van anders hoghen saken boven syns
selves mate onderwonne te sprekene of te lerenne — ende sonder
linghe of ienich ghevonden worde, die men dickewile in Duesche
land vindet, die weende, heelde of seghede hem God scouwenden
пае sinen sempelen wesen, die men nochtan bevonde in groten
sonden sonder dogheden. R. Post toont aan, dat de langere redactie
een vervalsing is van de kortere. Teksten, die alleen in de langere
redactie staan, mogen dus niet gelden als argument voor de per
soonlijke mening van Geert Groóte. Vgl. D. de Man, Hier beginnen
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Deze stellingname tegen het verkeerde sluit echter geen waardering van het goede uit. Daarom kan Groóte in een brief aan
Jan Cele de nieuwsgierigheid naar en het te veel praten over
subtiele, hoge goddelijke zaken afkeuren en tegelijk het innerlijk smaken en overwegen ervan loven.7 In een brief aan een
overste van monialen zegt Groóte, na vastgesteld te hebben, dat
h e t d o e l van het religieuze leven de contemplatie of de volmaakte liefde is, zonder dat hij aan duidelijkheid nog iets te
wensen overlaat: Ofschoon niet alle religieuzen de volmaakte
liefde of de contemplatie behoeven te bereiken, zij zijn toch verplicht er met moeite naar te streven, elk naar eigen kracht en
wijze, om haar zo dicht mogelijk te benaderen. Zonder grote
zonde en gevaar kunnen zij niet vrijwillig een hinderpaal stellen
aan de volmaakte liefde. 8 Toch eist het grote voorzichtigheid om
het moment, waarop men kan overgaan „van melk naar vaste
spijs" juist te kiezen, noch te vroeg noch te laat. 9 Groóte zegt uitdrukkelijk, dat navolging van Christus' mensheid en het onderhouden van de armoede de weg banen naar de beschouwing. 10
Op het slot van zijn De quatuor generibus meditabilium spreekt

7

8

θ

1 0
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sommige süchtige punten van onsen oelden zusteren, 's-Gravenhage,
1919, XVII.
M. Ep. 139: Ymmo et in divinis rebus eorum curiositas non deest,
plus girantes oculos mentis ad alta divinorum in sermonibua vel
Lectura, quam ad bassa humanitatis vel ad propriam cognicionem,
ymmo plus ad loquendum vel subtilia vel alta de divinis, quam ad
ea sapiendum et interius ruminandum, quam cum ipsis Deum glorificandum, honorandum et laudandum.
M. Ep. 181: Quamvis enim non omnes religiosi tenentur esse perfecte caritatis nec contemplativi, tamen tenentur se ad hoc extendere
et laborare secundum potenciam et modum cuiuslibet, ut illi quantum possint appropinquent, nec sine grandi peccato et periculo,
obicem voluntarle poneré possunt perfeccioni caritatis. Vgl. ook:
A. A. U. 49 (1924) 325.
Α. Α. U. 49 (1924) 298: Ο quam magne est discrecionis lacti non
nimis immorari, nec cicius congruo ablactan, nec subito de tenui
ad solidum, de vacuo ad plenum, de paupertate ad divicias, de basso
ad altura exaltari.
M. Ep. 3 1 ; Sermo Gerardi Magni de Paupertate, ed. W. Moli,
Studien en Bydr. op het gebied der hist. Theologie, II (1871) 438,
450.

Groóte duidelijk over de contemplatie, die hij vergelijkt bij de
„circulares" van Dionysius en hij beroept zich voor de verduidelijking hiervan op een uitvoerige tekst van de Areopagiet. 1 1 Al
blijkt duidelijk, dat Groóte de contemplatie als de bekroning van
de meditatie ziet, de algemene indruk door zijn geschriften gewekt is toch wel die van zijn woorden, bewaard in een uitreksel
Dat hier na volget seit meister gerijt die groet in eenre epistel:
Het is God aangenamer en voor U zelf nuttiger, dat gij God Uw
hart geeft, dan dat gij als Paulus opgenomen wordt in den derden
hemel. Volgens Salome Sticken schijft Groóte ergens: inwendig
van God verlaten zijn en uiterlijk door de mensen veracht worden
gaat in verdienstelijkheid iedere contemplatie te boven, wanneer
men het geduldig verdraagt. 1 2
Wanneer men het Tractatulus van Florens vergelijkt met zijn belangrijkste bron, Bonaventura's De Triplici Via, kan men juist
met betrekking tot de contemplatie, tot waardevolle bevindingen
komen. De grondgedachte van Bonaventura is gegeven in de slotzin van zijn voorwoord op het genoemde werkje: Men moet weten, dat er een drievoudige wijze is, om zich geestelijk te oefenen
o p d e d r i e v o u d i g e w e g , namelijk door te lezen en te
mediteren, door te bidden e n d o o r t e b e s c h o u w e n . Wanneer Florens na een algemene inleiding meer tot bijzonderheden
overgaat, verwijst hij naar deze grondgedachte van Bonaventura
en neemt die, sterk gewijzigd, over. Florens zegt immers: Volgens
Bonaventura kan de mens zich o p d e w e g d e r z u i v e r i n g
op drievoudige wijze oefenen, namelijk door te lezen, te mediteren
11
12

A. A. U. 49 (1924) 324. Dionysius, Epistoh ad Titum, Migne P.G.
3, 1107.
Handschrift van de Amsterdamse Univ. Bibl. Vgl. J. Tiecke O. Carm.,
De Werken van Geert Groóte, Utrecht-Nijmegen, 1941, 88. De tekst
is medegedeeld in C. Feugen, Geert Groóte, Enkele zijner tot nu
onuitgegeven werken. (Niet uitgegeven). In modern Nederlands
overgezet staat deze tekst in Ons Geestelijk Leven, 20 (1940—41)
161—163; Ed. Kühler, 377: Magister quoque Gerardus Magnus,
venerabilis pater noster in quodam loco scribit, quod intus derelinqui a Domino et foris nichilipendi et despici ab omnibus hominibus et hec pacienter posse portare, excedit in merito omnem contemplacionem.
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en te bidden. Florens laat dus bij de drievoudige oefening de
contemplatie vervallen en behoudt toch de drievoudigheid door,
zoals in Hoofdstuk II reeds werd uiteengezet,, lezen en mediteren
van elkaar te scheiden 13 Uitgaande van deze grondgedachte behandelt Florens, onafhankelijk van Bonaventura, de geestelijke
lezing en het gebed, elk in een afzonderlijk hoofdstuk. Wanneer
hij daarna over de meditatie gaat spreken, neemt hij het betoog
van De Triplici Via als schema over. Wat de meditatie op de
weg der zuivering betreft, vult hij dit schema aan met lange tussenvoegingen. Wat Bonaventura zegt over de meditatie op de weg
der verlichting, neemt Florens over in verkorte vorm, maar zo
dat hij de lijn van Bonaventura's betoog zeer getrouw blijft volgen. Over meditatie op de weg der volmaking spreekt Florens
echter, in tegenstelling met Bonaventura, niet. Uit deze vergelijking blijkt duidelijk, dat Florens bewust zowel de hoogste phase
van geestelijk leven als de hoogste vorm van gebed buiten beschouwing laat. Deze handelwijze zal zijn verklaring wel vinden
in de opzet van het Tractatulus, dat kennelijk als inleiding op het
devote leven is bedoeld. Toch wordt door Florens, eveneens aan
de hand van De Triplici Via, het contemplatieve element opgenomen. De overweging van Christus' lijden drijft hem tot liefde. 14
Wanneer hij voor de opeenvolgende dagen der week een reeks,
over deze dagen verdeelde, gedachten aan Christus' lijden geeft,
besluit hij de reeks van iedere dag telkens met een „considera",
dat hij overneemt uit het over contemplatie handelende derde
hoofdstuk van De Triplici Via. In dit derde hoofdstuk spreekt
Bonaventura achtereenvolgens over de contemplatie op de weg
13

14

146

Ed. Quaracchi, VIII, 3: Sciendum est igitur, quod triplex est modus
exercendi se circa hanc triplicem viam, scilicet legende et meditando,
orando, et contemplando ; T. 388: Jam vero in speciali descendendo:
sciendum quod homo in hac via purgativa viciorum potest se tripliciter exercere secundum bonaventuram in parvo bono, scilicet:
legende, meditando et orando. Vgl. J. Jean Bonnefoy O.F.M., Le
„De Triplici Via", in La France Franciscaine XV (1932) 77—86,
227—264; XVI (1933) 259—326; P. Jean de Dieu 0. Cap., S.
Bonaventure, Les Trois Voies de la Vie Spirituelle, Paris-Gembloux,
1929.
T. 250: consideratio passionis christi excitât ad amorem.

der zuivering, der verlichting en der ening: Zeven graden van
zuivering leiden tot de slaap des vredes (ad saporem pacis) ; zeven trappen van verlichting brengen tot het licht der waarheid (ad
splendorem veritatis) ; zeven graden van ening voeren door het
ontvangen van de H. Geest tot de zoetheid der liefde (ad dulcorem
caritatis). De contemplatie op de weg der verlichting voert dus
via zeven treden tot het licht der waarheid. Hiertoe geraakt men,
en dat is ook één der wezenlijke gedachten der Moderne Devotie,
door overweging van het lijden en door navolging van Christus.
Daartoe moet, zoals Bonaventura zegt, de ziel in geloof beschouwen W i e er lijdt; in medelijden zich afvragen h o e d a n i g
Degene is, Die lijdt; vol bewondering bedenken, h o e g r o o t
Hij is; in toegewijde innigheid overwegen, w a a r o m Hij lijdt;
in verlangen tot navolging nagaan h o e d a n i g Hij lijdt; in
verlangen naar lijden zich voor ogen stellen, h o e z e e r Hij lijdt
en tenslotte met inzicht bemediteren, wat uit Zijn lijden volgt,
want door Zijn lijden worden de zeven sloten van het in de Apocalyps genoemde boek geopend. 15 In het „considera", waarmee
Florens telkens de voor elke dag aangegeven gedachten over
's Heren lijden afsluit, neemt hij, in dezelfde volgorde als Bonaventura, deze zeven graden van beschouwing over. 16 In deze toe15

ie

Ed. Quaracchi, VIII, 12—14: Gradus perveniendi ad splendorem
veritatis, ad quem pervenitur per imitationem Christi, sunt hi Septem, scilicet assensus rationis, affectus compassionis, aspectus admirationis, excessus devotionis, amictus assimilation is, amplexus
crucis, intuitus veritatis; in quibus hoc ordine progrediendum est.
P r i m o considera, q u i s est qui patitur, et eidem subdere per
rationis assensum —. S e c u n d o , q u a l i s est qui patitur, et ei
coniungere per compassionis affectum —. T e r t i o , q u a n t u s est
qui patitur, et ad ipsum egredere per admiratìonis aspectum —.
Q u a r t o , q u a d e c a u s a patitur, et te ipsum obliviscere per
devotionis excessum —. Q u i n t o , q u a l i f o r m a patitur, et
Christus induere per assimilationis studium —. S e x t o attende,
q u a n t a sunt quae patitur, et crucem amplectere per passionis
desiderium —. S é p t i m o considera, q u i d a d h o c c o n s e q u i t u r, quod patitur, et veritatis radium intuere per contemplationis oculum: quoniam ex hoc, quod Agnus passus est, septem
signacula libri aperta sunt, Apocalypsis quinto.
T. 251—254.
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passing van Bonaventura's uiteenzetting heeft Florens waarschijnlijk het voorbeeld benut van Bonaventura's geschrift Lignum
Vitae.1"? De wijze waarop Florens de contemplatio in zijn Tractatulus opneemt, zonder uitdrukkelijk over contemplatie te handelen, wekt onmiskenbaar de indruk van een zekere gereserveerdheid.
Deze gereserveerdheid is in Omnes reeds iets geminderd. Ook in
dit tractaat zijn dezelfde aan Bonaventura ontleende teksten het
belangrijkste om inzicht te verkrijgen in Florens' opvatting van
de contemplatie. Ook hier een eendere toepassing: zeven maal
wordt in een „considera" één der zeven graden van De Triplici
Via door Florens tussen zijn teksten over Christus' lijden ingelast. 1 8 Hier laat Florens aan het eerste „considera" de tekst
voorafgaan, waarin Bonaventura zegt, dat er zeven graden zijn,
om tot het licht der waarheid te komen en waarin hij de zeven
graden noemt. 19 Door deze tekst wordt de bedoeling van Bonaventura duidelijker getoond, ofschoon deze bedoeling ook hier
aan duidelijkheid inboet, omdat de uiteenzetting van Bonaventura
door tussenvoegingen in meerdere stukken wordt gedeeld. De
eindterm van deze graden wordt hier duidelijk aangegeven, wanneer Florens zegt: Op de zevende plaats moet men beschouwen,
wat uit Zijn lijden volgt en met het oog der contemplatie het licht
der waarheid beschouwen. Want de zeven sloten van het boek
zijn verbroken. Dat boek behelst de algemene kennis der waarheid, die zevenvoudig afgesloten was voor de mens. Door de
kracht van Christus' lijden zijn de zeven sloten verbroken, te
weten: de bewonderenswaardige God, de kenbare Geest, de
waarneembare wereld, het begerenswaardig paradijs, de afschrikwekkende hel, de lofwaardige deugd en de strafwaardige schuld.
Bonaventura op de voet volgend, toont Florens aan, hoe deze
sloten geopend zijn, hoe het Licht der Waarheid verduidelijkt,
wat verborgen was. Door het kruis van Christus wordt getoond
hoe bewonderenswaardig God is, hoe de Geest kenbaar is. 2 0
17
is
ie
20
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Ed. Quaracchi, VIII, 79.
O. 99, 87—94; 103, 53—60; 106, 68—79; 113, 113—114, 157.
O. 99, 82—86.
O. 113; 116: Liber iste est universalis noticia veritatis, in qua sep-

In bet hoofdstuk De Compimctione neemt Florens nog een tekst op,
die in De Triplici Via van Bonaventura de eerste graad vormt
van de beschouwing op de weg der z u i v e r i n g . Geheel uit
zijn contekst los gemaakt is hierin echter van contemplatie niets
meer te onderkennen. 21
In deze aan Bonaventura ontleende teksten is slechts sprake van
verworven en niet van ingestorte beschouwing. 22 In Omnes komt
de contemplatie in strikte zin nog enige male ter sprake. In een
uit de Dialogas van Gregorius overgenomen exempel, treedt een
broeder Anthonius op, wiens geest bij het mediteren in gloed
raakte, zodat hij door contemplatie opsteeg naar de hoogte van
het hemelse vaderland. 23 Wanneer Florens voorstelt te mediteren
over Jezus' voortkomst uit God, waarschuwt hij tegen een te lichamelijke wijze van voorstellen. Men moet liever als met de
blik van een duif en een adelaar eenvoudig geloven en helder
beschouwen. Ook hier steunt Florens weer op een geschrift van
Bonaventura, ni. op het eveneens veel benutte Lignum Vitae.2*
Verder zegt Florens nog, dat menselijke gebreken en met name
de bedroefdheid een hinderpaal zijn voor de contemplatio. 25
Waarschijnlijk wordt contemplatie in de betekenis van meditatie

21

22

22

24

ζ»

tem erant clausa homini, que quidem per passionis Christi efficaciam reserata sunt, scilicet: Deus admirabilis, spiritus intelligibilis,
mundus sensibilis, paradysus desiderabilis, infernus horribilis, virtus
laudabilis, reatus culpabilis. Vgl. ed. Quaracchi, V i l i , 13.
0 . 152, 12: Contra [i.e. contra peccata] occurrit pudor flagicii, et
hoc quantum ad quatuor, scilicet magnitudinem, mulritudinem, turpitudinem, ingratitudinem. Vgl. ed. Quaracchi, V i l i , 12.
Naar de inhoud is dit onderscheid bekend. De termen zijn echter uit
de zeventiende eeuw. Vgl. F. Vernet, La Spiritualité
Médiévale,
[Paris, 1929] 142; J. de Guibert S.J., Theologia Spiritualisi ascetica
et mysüca, Romae, 1939, 226.
O. 133, 6: Cumque studiosissime, et magno fervore desiderii sacra
eloquia meditaretur, non in eis verbi scienciam sed fletum com·
punctionis inquirebat, quatenus per hec excitata mens eius inardesceret, et yma deserens, ad regionem celestis patrie per contemplationem volaret Vgl. Migne P. L. 77, 405—408.
0 . 57, 23: quin pocius columbino et aquilino intuitu simpliciter
crede et perspicaciter contemplare; Ed. Quaracchi, VIII, 71.
O. 5, 23; 23, 6.
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gebruikt, wanneer hij zegt dat droefheid nuttig is wanneer zij
voortkomt uit het overwegen (contemplacio) der toekomende zaligheid. 26
Zerbold gebruikt de term eveneens in de betekenis van overweging, zowel als van contemplatie. 27 Het is opmerkenswaard, dat
Zerbold in zijn toch juist meer gesystematiseerde tractaten geen
enkel hoofdstuk uitdrukkelijk aan de contemplatie wijdt. In De
Reformatione is slechts eenmaal sprake van deze hogere gebedsgraad. Wanneer Zerbold, sprekend over de hervorming van het
geheugen, zich bij David van Augsburg aansluit, noemt hij drie
stadia in deze hervorming: de moeizame overweging vol verstrooiing, de zich licht voltrekkende meditatie en als derde stadium: het in God verzonken zijn en in Hem rusten zonder de
stoornis van onbestendige gedachten, beelden of fantasieën. 28
In het tweede tractaat van Zerbold komt de contemplatie meerdere
malen uitdrukkelijk ter sprake. Zij is hier in zijn systeem van
geestelijk leven opgenomen. De derde graad zijner opstijging is
gelegen in de liefde Cods. Dan is de begeerte, door vurige liefde
versterkt, altijd tot het welbehagen van Gods wil met vurigheid
bereid en opgericht in goddelijke schouwing. Dan wordt God met
vurige liefde aangehangen en door het schouwen huivert men
voor elke ondeugd en elke zonde. Door deze liefde en door dit
aanschouwen is men blijvend in liefde ontstoken. 29 Dan bestijgt
men de vette berg en zal weiden vinden. 30 Het verstand klimt
2β
2 7
2 8

2 9

3 0
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o . 23, 15.
Sp. A. 336; 370.
R. 850 C: Tertius est, quodammodo in Deo esse absorptum, ut
scilicet homo in Deo per devotas meditationes absque strepi tu volabili um cogitationum, imaginationum et phantasmatum, dulciter et
cum delectatione requiescat. Vgl. ed. Quaracchi, 91.
Sp. A. 126—128: ita affectus sit per ardentem amorem accensus et
ad divinae voluntatis beneplacitum semper ex fervore paratus, et
i n d i v i n a s p e c u l a t i o n e erectus. Siquidem ei adhaeret per
fervidum amorem, et ad e j u s i n t u i t u m omne perhorret Vi
tium et peccatum, ejus amore et i n t u i t u zelo semper est accen
sus.
Sp. A. 128: Hic est mona pinguis, in quem qui asoenderit, Ingre
diens et egrediens p a s c u a i n v e n i e t Groóte gebruikt de-

uit boven zichzelf tot de aanschouwing Gods, al is het nog als in
een spiegel en bij gelijkenis. Deze staat van volkomenheid wordt
alleen bereikt met bijzondere genade, die God niet schenkt aan
onachtzamen, aan tragen en aan wederwilligen. De tragen kunnen
slechts langzaam voortgaan en door langdurige oefeningen naderbij komen. 31
De weg om tot de kennis en de liefde Gods te komen, is Christus
Jesus, God en mens. Daarom vooral heeft Christus het vlees aangenomen, opdat wij, die God geestelijk niet kunnen begrijpen,
door Christus als het mens geworden Woord, zouden opstijgen tot
geestelijke kennis en liefde. Zerbold kent een drievoudige opstijging langs deze Weg door innige oefeningen in het leven en de
dood van Christus. In de derde opstijging komt men door het beschouwen van Christus' mensheid tot een geestelijk gevoelen en
tot een aanschouwen van God zelf met de ogen des geestes als in
een spiegel en bij gelijkenis. Door dit geestelijk aanschouwen,
door deze verbondenheid en omvorming, gaat de mens enigermate worden één van geest met God. Hij treedt buiten zichzelf,
aanschouwt de Waarheid en wordt bekwaam tot eenheid en verbondenheid met God. Dit nu is de laatste en hoogste opklimming
op onze aardse pelgrimstocht, voordat wij stijgen zullen tot de
wezenlijke aanschouwing Gods. 32 Als oefening, om zich in deze

31

32

zelfde traditionele formulering, als hij over contemplatie spreekt:
A. A. U. 49 (1924) 325.
Sp. A. 128—130: In intellectu saepe ultra se ascendit ad intuitum
divinae speculationis, licet per speculum in aenigmate. — Quamvis
hic gradus perfectionis, nisi de speciali gratia Dei conceditur, gratia
tarnen negligentibus, dormientibus et non cooperantibus non datur.
Ergo militiae species amor est, discedite segnes, successive tarnen
possunt repere, et diutinis exercitiis appropinquare.
Sp. A. 140—142: Tertius ascensus est jam per humanitatem Christi
ad spiritualem affectum assurgere, et jam ipsum Deum per speculum in aenigmate mentalibus oculis intueri, et sie ex humanitate
ad notitiam et amorem divinitatis pervenire. — Et per hujusmodi
mentis intuitum et adhaesionem et transformationem, incipit quodammodo homo unus spritus cum Deo fieri, et extra seipsum transgredit et ipsam veritatem intueri et ad unionem et adhaesionem
habilitari. Zerbold steunt hier, zoals hij zelf zegt, op de Canfessiones van Augustinus. Vgl. Migne P . L. 32, 733; Vgl. Dom С.
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hoogste opstijging te bekwamen, geeft Zerbold zijn algemene manier, om het leven en lijden van Christus te overwegen.
De Spiritualibus Ascensionibus eindigt met een citaat uit Gregorius, dat degenen, die met uitwendige werken belast zijn, aanspoort, om steeds weer ijverig terug te keren tot de geheimen des
harten en daar de top der innigste gedachten te beklimmen, om
er als op een berg Gods wet te ontvangen. De onrust van tijdelijke
dingen ter zijde latend, zullen zij daar op de stille hoogte hunner
beschouwing (in contemplationis suae vertice) de bedoeling van
Gods wil vernemen. 33
De Epistola de Vita et Passione Domini leert eveneens, dat wie
zich langere tijd ernstig heeft geoefend in het leven des Heren
en in de drie dagelijkse punten van de Brief, direct en zonder
middel zal worden onderricht door de Geest der waarheid, die
de heimelijke wensen des Heren wijzen zal. Ook hier gaat de
ijverige meditatie over in contemplatie. 34
Als besluit kan men zeggen, dat ook de meer ascetisch georiënteerde auteurs der Moderne Devotie leren, dat de meditatie over
leven en lijden van Christus moet uitmonden in beschouwing. De
levens der fraters en de door Busch medegedeelde gegevens over
de Windesheimers tonen, dat dit ook in feite niet zelden het geval is. 3 5 Er is van bangheid voor verworven beschouwing geen
sprake. Wel is er wijze voorzichtigheid en mensenkennis, die
vooral leert en aanspoort, wat de beginnende mens in het geestelijk leven nodig heeft. Daarbij wordt echter ook in deze eerste
periode niet uit het oog verloren, dat iedere devoot, die naarstig
blijft voortgaan op de weg der volmaaktheid, van zelf komen zal
op de top der beschouwing. Over ingestorte beschouwing wordt
in de tractaten uit deze eerste periode niet gesproken.
33

3 4

3 5
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Butler O.S.B., Western Mysticism, London, [19513], 31—34.
Sp. Α. 370—372. Vgl. Gregorius, Moralia in Job, Migne P. L. 76,
273—74.
Ed. de Bruin, 10: ghi moet u altoes oefenen in dat leven ons heren
ende inden punten dye hier пае volghen, tot dat ghi sonder middel
gheleert wert van den gheest der waerheit, die u die heymelike
wille ons heren wisen sal, ist dat ghi eernstelio in desem volherdet.
Vita Gerardi Magni, ed. Pohl, VII, 63; Busch, Cronicón, ed. Grube,
31, 76, 102, 202.

De opvatting der Moderne Devotie is volkomen traditioneel. Florens steunt geheel op Bonaventura. Zerbold sluit volkomen aan
bij de leer van St. Gregorius, die de gehele, latere, benedictijnse
traditie bepaalt. 36
se

U. Berlière O.S.B., L'Ascèse bénédictine. Paris, 1927, 217—233;
C. Butler O.S.B., Western Mysticism, The Teaching of SS. Augustine,
Gregory and Bernard on Contemplation and the Contemplative Life,
Londen, [1951 3 ].
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HOOFDSTUK

H E T D O E L VAN DE

VII

MEDITATIE

De meditatie is bij de moderne devoten een middel, gericht op en
ondergeschikt aan een doel. Een middel, dat in het algemeen gesproken, het doel van het devote leven moet helpen bereiken. Geert
Groóte formuleert dit algemene doel, wanneer hij zegt: Het overdenken van de passie des Heren of wat ook, dient nergens toe,
als men niet ijverig poogt door de meditatie in deugden te winnen en zijn hartstochten te binden. 1 Florens zowel als Zerbold
zeggen, dat de meditatie, zo goed als elke andere geestelijke
oefening, een middel moet zijn, om tot deugdzaamheid te komen.
Zij moet gericht zijn op het verwerven van de zuiverheid des
harten en van de liefde tot God, twee doeleinden in 's mensen
leven, die naarmate zij meer benaderd worden, de mens ook werkelijk dichter bij zijn volmaaktheid brengen. 2 Florens herhaalt telkens dat men door meditatie ondeugd en begeerlijkheid moet uitroeien en fouten en hartstochten moet bestrijden, hetgeen altijd
samengaat met het verwerven van deugd. 3 De meditatie wordt
echter niet alleen een middel genoemd ter bestrijding van ondeugd
in het algemeen. Zij wordt evenzeer bij veelvuldige herhaling
aanbevolen als middel tegen vele ondeugden in het bijzonder. Zij
vormt een afweer tegen vrijwel elk der acht hoofdzonden: 4 tegen
1

2
3
4

154

A. A. U. X (1882) 468: Ad nichil eciam valet cogitare passionem
domini, vel alia quecumque, nisi in eis meditari et proficere in virtutibus acquirendis, in passionibua vincendis quia studeat.
T. 213, 396; Sp. A. 54.
T. 222; 0 . 1, 10; 14, 9 1 ; 15, 32; A. A. U. X (1882) 468.
In 0 . 11, 3 noemt Florens met Cassianus a c h t hoofdzonden. Vgl.
ed. С S. E. L. XVII, 8 1 ; Zerbold spreekt van de hoogmoed als ko
ningin met haar zeven hoofdzonden. Vgl. Sp. Α. 248—50. Met Gregorius telt hij acht hoofdzonden, Vgl. R. 869 D; Migne P. L. 76,
620; A. Troelstra, Slof en Methode der Catechese in Nederland
vóór de Reformatie, Groningen, 1903, 66: Eerst is lang geweifeld
tussen het acht- en zevental, daar somstijds naast de hoogmoed de

gulzigheid, onkuisheid, droefheid, toorn, traagheid, hoogmoed
en ijdele glorie. Ook de Epistola de Vita et Passione Domini
somt enige hoofdzonden op, die door meditatie kunnen worden
bestreden. 5 Het mag bij de meditatie nooit gaan om de kennis
alleen. Het belang is gelegen in de affecties, die met de goede gedachten verbonden zijn. Groóte waarschuwt al tegen te grote
nieuwsgierigheid aangaande het goddelijke en tegen te grote voorkeur voor de „alta divinorum", die verwaarlozing inhoudt van de
„bassa humanitatis". 6 Uit Zerbolds omschrijving van de meditatie is reeds hetzelfde gebleken. Deze affecties moeten de mens
bewegen en aansporen tot het verwerven van deugden. Sprekend
over de nederigheid geeft Groóte de stoïcijns klinkende raad: De
dienaar van Christus, die vooruit wil gaan in nederigheid, moet
zichzelf dikwijls harde en tot zelfverachting brengende zaken voor
ogen houden, zichzelf betichten, oordelen en schuldig verklaren,
dikwijls over eigen nietswaardigheid nadenken, om juist door
deze meditaties de vernedering, wanneer deze werkelijk komt, gelaten en geduldig te kunnen verdragen. Een zeer concrete toepassing van deze raad geeft Lubbertus in zijn Exercitium.7
Er is een samenhang tussen doel en onderwerp van meditatie.
Vooral moet men tot onderwerp van meditatie kiezen die punten,
waardoor de vrees meer wordt opgewekt of waardoor sterker tot
liefde wordt aangezet. Enkele algemene punten moeten veelvuldig overwogen worden. Er is een zekere rangorde tussen deze
punten, in overeenstemming met de plaats, die de devoot bereikt
heeft op de weg van zuivering of verlichting. Zo moet de overdenking op de weg der zuivering vooral tot compunctio brengen.
De herinnering aan eigen zonden moet berouw bewerken. De
overdenking van de dood zal helpen, om alle wereldse genoegens

5
8
7

inanis gloria, of naast de traagheid de tristitia optrad; nijd werd
wel eens ab een dochter van de gierigheid beschouwd, en de hoogmoed dikwijls als de moeder van de andere zeven hoofdzonden.
Ed. de Bruin, 20.
M. Ep. 139.
A. A. U. X (1882) 463. Vgl. Willem v. St. Thierry, Epùtoh, ed.
Davy, 101. Ed. Vregt, Α. Α. U. Χ (1882) 487. Vgl. D. de Man,
Over het veinzen bij de Moderne Devoten, Nederl. Archief voor
Kerkgesch. N. S. 34 (1943) 29—32.
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gering te achten. Meditatie over het laatste oordeel moet aansporen tot het verrichten van goede werken. Het overwegen van de
straffen der hel moet het ongeoorloofde doen afwijzen. De overweging van de hemelse glorie moet rust geven en vertrouwen.
Meditatie over Gods weldaden, over de menswording heel bijzonder, moet de mens dankbaar stemmen.8
De meditatie over het lijden van Christus, moet samengaan met
het verlangen, Christus na te volgen.9 Vooral het beschouwen van
de manier, waarop Christus geleden heeft, moet brengen tot navolging van het volmaakte Model van alle deugden. 10 Het overwegen van Christus' kruis moet de mens kracht en liefde geven,
om eigen kruis en eigen leed te dragen, zoals Groóte betoogt in
zijn EpistoL· De Paciencia. Met een citaat uit Bemardus' Lydenspreek op Woensdag in de Goede Week, wijst Florens op de sterkte,
de ijver, de gelijkvormigheid en de navolging als vruchten der
overweging van Christus' lijden. 11 Met Bonaventura noemt hij
's mensen hart harder dan de hardste steen, wanneer het bij de
overdenking van Christus' kruisoffer niet wordt geschokt en bewogen door vrees, medelijden, droefheid en eerbiedig medeleven. 12
De meditatiestof met het daaraan corresponderende doel wordt
ook meer systematisch ingevoegd in het zich ordelijk ontwikkelend
geestelijk leven. In het hoofdstuk over gewetensonderzoek is reeds
geconstateerd, hoe Florens, in navolging van Bonaventura, de
taak van de meditatie bepaalt op de weg der z u i v e r i n g .
Citerend uit dezelfde bron leert Florens, dat op de weg der v e r l i c h t i n g de meditatie vooral dankbaar gestemd moet maken. 1 3
8
»
io
11

12

13
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R. 851 B.
M. Ep. 238.
R. 850 B. en C ; 861 A.
O. 83, 67: Facit ergo michi fortitudo, facit sollicitudo, facit simiütudo, sed si accesserit eciam imitacio, ut sequar vestigia eius ; Migne
P. L. 183, 269.
O. 110, 27: O cor humanuni omni lapidimi duricia durius, si ad
tanti commemoracionem piaculi nec terrore concuteris nec compassione afficeris nec compunctione scinderis nec pietate molliris; Bonaventura, Lignum Vitae, ed. Quaracchi, Vili, 79.
T. 249, 250; O. 160, 46; 159. 15: Et talis meditacio coniuncta debet

Met een beroep op David van Augsburg voegt hij hieraan toe, dat
de lofprijzende houding tegenover God de allerwaardigste stem
ming i s . 1 4
Zerbold heeft eveneens in De Spiritualibus Ascensionibus onder
werpen en doel, waartussen de nauwste samenhang bestaat, meer
gesystematiseerd in het zich ontwikkelend, geestelijk leven.
Overweging van eigen zonden, van dood, oordeel en hel moet vrees
en compunctio bewerken. De beschouwing van de weldaden Gods
en van het hemelrijk geeft hoop. Tenslotte moet de devoot God
meer volmaakt gaan aanhangen door de liefde, die de vrucht is
van meditatie over Christus' leven en lijden. Op eendere wijze
bestaat er samenhang tussen doel en tijd van meditatie. De mor
genmeditatie moet voorbereiden op de pas begonnen dag. Dikwijls
immers zal godsvrucht en gevoelen van het goede begin bepalend
zijn voor de verdere dag. 's Avonds moet men zijn geweten onder
zoeken, vergiffenis vragen en dank brengen. Ook zal men zich
wapenen tegen nachtelijke droombeelden. 1 5 Meditatie moet voor
bereiden op langere gebeden. Overweging van het laatste avond
maal is een goede communie-voorbereiding. De beste manier van
mishoren is de overweging van Christus' lijden.
De meditatie is dus geordend op het doel van het devote leven:
de zuiverheid des harten en de liefde. Zij is de bron van affecties
en motieven, die in vele variaties vooral neerkomen op vrees,
hoop en liefde, uitbloeien in gebed en tenslotte daadwerkelijke
vroomheid bewerken. De devoot moet altijd vervuld zijn van en
bezig zijn met goede gedachten, omdat innerlijke leegheid en het
ontbreken van goede gedachten en heilzame verlangens de ge
breken van het vlees veroorzaken en versterken. 1 6
Het doel van de meditatie met betrekking tot deugd en ondeugd
stemt geheel overeen met de opvatting der traditionele klooster-

14

"

16

esse gratitudini affectus, alioquin non est illuminacio celestis, ad
cuius splendorem non videmus sequi caritatem. Unde hic gracie
agende sunt pro dimissione malorum commissorum vel possibilium
committi, scilicet infirmitate, cecitate, voluntatis perversitate ; Ed.
Quaracchi, VIII, 6.
0. 160, 47. Ed. Quaracchi, 311.
T. 224; R. 850 Ε—β51 Α.
R. 870 С—D.
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ascese. Men kan deze gedachten vinden bij Bemardus en Gregorius de Grote, vooral echter bij de twee belangrijkste bronnen,
die de Middeleeuwen in deze kende: Cassianus en Climacus. 17
Wat de overweging van Christus' lijden betreft, sluit deze eerste
tijd der Moderne Devotie vooral aan bij Bonaventura en Bernardus.
17
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Vgl. L. Christiani, Jean Cassieri, La Spiritualité du Désert, 2 t ,
Abbaye S. Wandrille, 1946.
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Voor het houden van meditatie worden vele tijdsaanduidingen ge
geven. Op de eerste plaats zijn er de vele, steeds herhaalde ad
viezen, om a l t i j d te mediteren. Dit „altijd" vindt in vele voor
beelden en toepassingen een meer gedetailleerde toelichting. Ver
volgens zijn er gegevens over de tijd, die voor meditatie het best
geschikt is en die daarom ook door de dagorde voor meditatie is
bestemd: 's morgens en 's avonds. Tenslotte wordt de meditatie
behalve als oefening onder de H. Mis nog aanbevolen als voor
bereiding op het ontvangen der H. Communie en op het bidden
der getijden.
Men moet a 11 ij d mediteren. De devoot moet zich er aan ge
wennen, om even gemakkelijk vervuld te zijn van en bezig te zijn
met heilzame, als met nutteloze gedachten. In twee punten moet
de devoot zich elke dag opnieuw blijven oefenen: Altijd moet het
geheugen vervuld zijn van goede gedachten uit de schriften en
altijd moet de geest gereed zijn tot en gericht zijn op het vervullen
van het gebod der liefde jegens God en de evennaaste. 1
Zowel Florens als Zerbold spreken van a a n h o u d e n d e (con
tinua) meditatie der schriften.2 l e d e r e d a g w e e r opnieuw
moet men nadenken over het lijden van Christus en over de ko
3
mende dood. A l t i j d moet men zich goede gedachten en medi
taties verwerven 4 en altijd moet men het lijden des Heren in de
1

2

3
4

A. A. U. X (1882) 449: In istis duobus cotidie te exerce, id est,
quod memoria s e m p e r sit occupata sacra scriptura, et mens
erecta et intenta amori dei et proximi.
T. 235; O. 1, 10 en 17, 9; R. 871 E; Busch, Chromcon, ed. Grube,
202.
T. 250; О. 125, 42.
Α. Α. U. Χ (1882) 454: Item pre omnibus actibus bonis servus
Christi debet niti pro puritate cordis et s e m p e r bonas cogitationes et meditationes sibi acquirere, quum ex illis omnes alie virtutes habent fundamentale principium, quia exinde surgit caritas,
oratio, devotio etc.
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geest hebben en overwegen, a 11 ij d ook moet men mediteren
over het einde. 5 In Windesheim poogde men op a l l e u r e n e n
o g e n b l i k k e n zich inwendig te oefenen en zich aan zijn God
en Schepper aan te bieden. 6 D i k w i j l s moet men denken aan
het goddelijk Kerstkind en dikwijls moet men zich bezinnen op
het woord, waaraan Groóte met zoveel voorkeur denkt: God treft
degenen, die Hij liefheeft en tuchtigt hen, die Hij bemint. 7 Heel
de dag moest vol zijn van goede gedachten. Daartoe nam men zich
uitdrukkelijk voor, om op bepaalde, in het monotone verloop der
dagen, zich altijd weer herhalende ogenblikken, bijzonder de geest
op God te richten. Een goed voorbeeld hiervan geeft het Exercitium, dat Johannes van Kessel, de kok van het Heer Florenshuis
voor zichzelf samenstelde. Uit dit Exercitium kan men de volgende voornemens betreffende meditatie samenlezen: 8 Peins met
grote ijver en met alle krachten op je vroeger leven: wat je geweest bent in de wereld, wat je nu bent en welke je verdiensten
zijn. Denk aan de onmetelijke goedheid van onze Heer Jesus
Christus aan jou bewezen boven zo vele andere mensen. Bedenk,
hoeveel strenger dan anderen Hij juist jou zal oordelen, als jij je
niet betert. Wees wel bevreesd en bedenk, dat Degene, Die jou zo
welwillend spaarde, dat misschien niet langer meer doen wil.
Neem wel ter harte, dat je vandaag of hoogstens morgen sterven
zult en vraag je af waarheen je dan zult gaan. Na deze tot compunctio brengende gedachten nog met vele eendere te hebben
vervolgd, zegt de vrome kok: Hierin moet ik mij met waarachtige
ijver in de geest oefenen en daarbij h e r h a a l d e l i j k de
"e

6

7
8
160

M. Ep. 238; A. A. U. X (1882) 490.
Busch, Chronicon, ed. Grube, 23: Quamvis fratres nostri in Windesem faciem mentis sue purissimam et semetipsos mundos et immaculatos ab omni inquinamento carnis ас spiritus in luce claritatis
interne in affectiva cognicione et veritatis eterne amore s i n g u l i s
h o r i s e t m o m e n t i s per quotidiana internorum suorum exercicia deo creatori suo offene ас praesentare conarentur, magnam
divinorum karismatum habundanciam ac mellifluam celestium graciarum influenciam secretis suis contemplacionibus frequencius pre
gustando, externis tamen laboribus occupati semetipsos minime
neglexerunt.
0. 65, 32; M. Ep. 37.
Ed. Pohl, VII, 306—317.

Heer aanroepen, van Wie de hulp zal moeten komen. Om tot
nederigheid en liefde te geraken, moet ik mij houden aan de
d a g e l i j k s e oefening en aan de regel, die mij daartoe zullen
brengen. Ook is het noodzakelijk t e a l l e n t i j d e Gods aan
wezigheid voor ogen te hebben en i e d e r e d a g zal ik proberen
innerlijk iets goeds te denken onder mijn werk. Vooral zal ik
verlangen na te volgen de allerwaardigste spiegel, die het leven
van onze Heer Jesus Christus is. Ieder mens zal ik aanzien als
het beeld van God en al mijn werk zal ik trachten te doen, alsof
ik het voor Christus deed. Di к w ij 1 s onder het werk zal ik de
knie buigen en een weinig bidden. Wanneer ik o m d r i e u u r
opsta, zal ik terstond iets goeds denken en God danken om
Zijn barmhartigheid. O n d e r d e H. M i s zal ik naar gewoonte
's Heren leven en lijden overwegen. Kom ik n a d e M i s i n
d e k e u k e n , dan zal ik mijn geestelijk dagplan maken en mij
de spiegel van Jesus' leven voor ogen houden. O n d e r h e t
w e r k zal ik dikwijls met aandacht bidden, vooral w a n n e e r
i k d e k l o k h o o r s l a a n of wanneer ergens een kerkklok
luidt bij de consecratie. Ik zal mij er toe aanzetten onder het werk
d i к w ij 1 s goede gedachten te hebben over Gods weldaden, het
rijk der hemelen, het oordeel of de dood. Ik zal daaraan ook
denken, w a n n e e r i e m a n d k l o p t aan de keukendeur, om
zo een goed antwoord te geven. O n d e r h e t e t e n zal ik iets
goeds lezen of overwegen. Wanneer ik daarna tijd over heb, zal
ik die aan goede gedachten wijden. N a a c h t u u r 's a v o n d s
zal ik mijn gebreken noteren, goede gedachten overwegen uit de
heilige punten en de heiligen aanroepen. Met de heiligen zal ik
rond negen uur gaan slapen, 9 en ik zal proberen in te slapen met
heilige gedachten. W a n n e e r i k w a k k e r w o r d , zal ik ter
stond denken aan de devote punten en daarmede weer inslapen.
Wanneer ik te maken heb met mijn oversten, zal ik voor ogen hou
den, dat zij Gods plaats innemen. Ik zal het stilzwijgen bewaren
en vooral ook mijn best doen om van binnen gewapend te zijn. 1 0
9

10

Ook Groóte spreekt over dit gezelschap der heiligen. Vgl. Pohl, VII,
56.
Ed. Pohl, VII, 314: Et multum niti esse solus ubicumque possum
et ab intra armatus.
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Wanneer ik naar buiten moet en o p s t r a a t ben, zal ik bidden
of aan iets heilzaams denken en weer zo vlug mogelijk naar huis
gaan. 's Avonds n a a c h t u u r wil ik mij ook altijd onderzoeken
en dan weer het vaste voornemen maken, mij te beteren. Een zelfde
overzicht zou samen te stellen zijn uit het Exercitium van Lubbertus, 1 1 eveneens leerling van Florens, en geldend als spiegel
en exempel voor latere devoten. Hier volgen enkelen van zijn
voornemens :
Blijf a l t i j d bij je zelf binnen, 12 en herkauw a l t i j d iets over
God of iets uit de heilige boeken, dat aanzet tot vrees of tot liefde
voor God of tot afkeer van zonden. Een mens, die geneigd is om
veel te praten moet zich zowel vóór als onder het spreken d i kw i j l s bezinnen. 13 Wanneer je bij iemand bent, denk dan altijd tot aansporing van je zelf aan een zijner deugden. Wanneer
de klok slaat moet je niet bezig blijven met je zelf en met de
vijanden in wier midden je bent, 14 maar je moet God aanroepen.
Wanneer de klok luidt, denk dan: doden, staat op, komt tot het
oordeel.
Bij de uiteenzetting over handenarbeid en gebed is reeds gebleken,
dat de aansporing om juist onder het werk met geestelijke zaken
bezig te zijn veelvuldig wordt gegeven. Bij alle werkzaamheden, zowel binnen- als buitenshuis, moet men d i к w ij 1 s het hart tot God
verheffen en met de mond of met het hart een kort gebed zeggen,
om daarin rust te vinden en alle slechte gedachten te weerstaan. 1 6
Men moet rustig arbeiden en d i к w ij 1 s het hart verheffen tot

1 1

12

1 3

14

1 5
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Ed Vregt, Α. Α. U. Χ (1882) 473^194. Kortere redactie in Pohl,
VII, 260—267.
A. A. U. Χ (1882) 477: apud teipsum intus semper manere; 4S3:
ab intra absconsus manere. Vgl. M. Ер. 265: inwendich Ыі е in
sijns selves herte mit Gode.
A. A. U. Χ (1882) 482: Necessarium est honiini multa dicere volenti
frequens premeditatio, et interpolatio sive pausatio. Vgl. M. Ер. 268.
Vgl. M. Ер. 42: In nostro cursu huius exilii utinam non forenses
hostes haberemus, sed, heu! inimici hominis domestici eius, incli
naciones scilicet naturales, curvitates virium anime ad caduca. Deze
toepassing van Mt. 10, 36 is bij de devoten geliefd.
Epistola, ed. de Bruin, 19.

God of tot Zijn heiligen in gebed of heilige meditatie. 16 Jan
Brinckerinck zegt in zijn zesde Collatie: Dikwijls zullen wij onze
arbeid aan God opdragen, vertrouwend, dat Hij ons zoveel gerade geven zal, dat wij eens komen tot zo een volledige overgave,
dat ons hele verdere leven daardoor geheiligd is. Onze lieve Heer
heeft eens tot Jan van Ruusbroec gezegd: gij zijt van Mij en Ik
ben eeuwig en voor altijd de Uwe. Men moet wel geloven, dat hij
zich dikwijls aan God geofferd had, vóór onze lieve Heer Zich
zo aan hem schonk. Onze vader, Meester Geert Groóte, klaagde
eens vol droefenis, dat hij zich gedurende één dag maar zeven
keer of maar negen keer aan God had aangeboden. Ook klaagde
hij eens, dat hij zich in één nacht maar twee of drie keer had opgedragen, juist als was die nacht voor hem verloren gegaan. 17
Vrijwel alle geliefde meditatie-themas der Moderne Devotie worden door Jan Brinckerinck ter overweging onder het werk aanbevolen. Ook onder het uitwendige werk komt het vooral aan op
het inwendig goed bezig zijn. 18
Het oproepen van een vrome gedachte, wanneer men de klok
hoort slaan, is algemeen verspreid. Florens raadt het al aan in
zijn Tractatulus. Het Parvum et simplex exercitium neemt het
van hem over. Ook Windesheim kent het. 1 9 Bij al deze teksten
gaat het over een korte, vrome gedachte, over een moment van
bezinning of gebed. Ook hier geldt weer het tweevoudig doel van
het devote leven : zij moeten ons bewaren tegen slechte gedachten
door de evagatio animae te beletten én zij moeten ons brengen
tot liefde en vereniging met God.
Al moet de devoot a 11 ij d vervuld zijn van goede gedachten,
16

17
is

19

Parvum et simplex exercitium, ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl.
Kerkgesch. V (1895) 100.
Ed. Moll, Kerkhist. Archief, IV (1866) 152.
Ed Moll, Kerkhist. Archief, IV (1866) 155, 156: Wi en sellen niet
alleen staen in den uutwendighen arbeit, maer onse oghen dicwijle
kieren ende sien, datier een inwendich arbeit is, daer ons meerre
macht an leidt; want die inwendighe arbeit ist, die ons heilich maect.
Als wi totten rechten arbeide van binnen quamen, soe soude ons
die arbeit van buten een verlichtenisse wesen.
T. 221; Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895)
100; Busch, Chronicon, ed. Grube, 214.
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toch moet hij b e p a a l d e tijden vaststellen, waarop hij zijn ziel
bijzonder wil oefenen. Tot dit doel wordt door de Constituties,
door Florens en door Zerbold en door alle Exercitia en geschrif
ten de morgen en de avond bepaald. Zerbold motiveert, waarom
deze tijden het best geschikt zijn. 's M o r g e n s is de mens meer
ingetogen en daardoor beter gedisponeerd tot geestelijke oefening.
Hij is dan nog minder verwikkeld in wereldse bedrijvigheid. Het
morgenuur is bovendien belangrijk, omdat de mens dikwijls heel
de dag door vervuld blijft van het verlangen, waartoe hij zich
's morgens heeft opgewekt. Het is de aanvang van de dag, daar
om moet de mens zich voorbereiden op wat gaat komen.
's A v o n d s verdwijnt weer de wereldse bedrijvigheid, daarom
kan de mens zich dan rustiger wijden aan het geestelijke. Ook is
de avond het einde van de dag, waarop de mens God danken moet
voor het goede en vergiffenis moet vragen voor wat er verkeerd
was. Ook zal men zich dan wapenen tegen nachtelijke droom
beelden. 2 0
Van bijzonder belang zijn de vragen, waaruit morgen- en avond
meditatie bestaan en hoe lang zij duren. Zerbold geeft hierop
een vaag antwoord door te zeggen, dat men zich op deze tijden
m e e r b i j z o n d e r met meditatie moet bezig houden. 2 1 Het
enige gegeven in het Tractatulus van Florens over m o r g e n 
m e d i t a t i e is het opschrift „op Maandagmorgen" zonder na
dere precisering boven zijn eerste bundeltje over de passie des
Heren, dat teksten geeft over Christus in de hof van olijven. 2 2
De gegevens in de twee tractaten van Zerbold zijn eveneens weinig
uitgebreid. Als de dag aanbreekt, moet men zich voorbereiden
op de komende dag, de eerstelingen van zijn arbeid aan God op
dragen en zichzelf innig aan God aanbevelen. Vooral moet men
dan zijn best doen, om zichzelf tot een of andere devotie op te

20
21

22
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R. 850—51; Sp. A. 232—34. Vgl. Willem v. St. Thierry, Epistoh,
Ed. Davy, 102.

Sp. Α. 234: Quod autem dictum est de meditatìonibus, ut certis temporibus s i n g u l a r i u s exerceantur, ad idem multum expedit
in omnibus exercitiis.
T. 251.

wekken. 23 „Zich voorbereiden op de komende dag" kan wellicht
nader worden begrepen door de raadgeving van Florens in zijn
Brief aan Henricus van Balveren: neem 's morgens Uw slechte
gewoonten voor ogen, Uw ernstige fouten en de deugden, waartoe gij lichter geneigd zijt. Leg 's morgens voor U zelf rekenschap
af van de voorbije nacht en neem maatregelen voor de dag die
komt. 24 De diverse Exercitia, die uiteraard, evenals de Constituties, meer direct een beeld geven van de geldende praxis brengen een duidelijker inzicht in aard en duur van deze morgenmeditatie. De Constituties der fraters spreken niet uitdrukkelijk van
de morgenmeditatie als afzonderlijke oefening. Wel schrijven zij
voor, om direct na het opstaan de eerstelingen zijner gedachten
aan God op te dragen en in een of andere vrome gedachte (in
aliqua bona cogitatione) zijn hart tot God te keren. 2 a De Brief
over leven en lijden des Heren verlangt, dat men direct bij het
opstaan een kort gebed spreekt, om zo des te beter en des te meer
tot het goede gedisponeerd te zijn en om het hart, dat zich vóór
al het andere op God gericht heeft, vervuld te doen blijven van
goede gedachten. De schrijver van de Brief maakt ons in eerlijke
bekentenis duidelijk, dat hem op dit voor meditatie bijzonder geschikte ogenblik, het mediteren niet makkelijk valt. 26 De vertaling van deze Brief, die Busch geeft in zijn Chronicon, zegt: dat
het eerste van de drie voor elke dag gegeven meditatie-punten
overwogen moet worden bij het opstaan. 27 Zijn formulering „nadenken over het eerste p u n t " suggereert een kortere duur. Een
23
24
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R. 850 E] Sp. A. 232.
Ed. Pohl, VII, 197.
Ed. Schoengen, 242; Ed. Hyma, 443.
Eld. de Bruin, 10: Ten eersten begheeric ende bidde u, dat ghi des
morghens of des nachts, aïs ghi eerst opstaet, alle onnutte ghepensen
after rugge settel ende onsen lieven heer voer oghen nemen wilt, yet
devoets biddende aendachtelic mitter stemmen buten mondes, op
dat ghi te bet ende te meer beweghet wert, opdat u herte eerst mit
gode becommert sy ende ghestadich in goeden ghedachten bliven
mach. O ende wach my sondyghe knecht over dit punt, die also
yammerlike ghestuert ende uutgherect werde in deser tijt, dat ic
nauwe hoer my selven roepende.
Ed. Grube, 243: Primus p u n c t u s c o g i t a n d u s est de nocte
vel de mane, quando surgis.
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ander Exercüium stelt voor, om zich onder het aankleden en het
naar de kerk gaan de stof van de dag in herinnering te brengen :
's Zondag over het rijk der hemelen, 's Maandags over de dood
en zo verder. 28 Uit de contekst volgt duidelijk, dat dit slechts
weinig tijd vroeg. Het moest samen met nog andere vrome oefeningen onder het aankleden gebeuren. In het Propositum cujusdam
canonici leest men het voornemen: om drie uur opstaan en nog
tastend in het donker en naar kleren zoekend overdenken, hoe
men op de jongste dag tot het oordeel zal komen en of dan gezegd zal worden: komt gezegende of gaat vervloekte. En dan zal
men zich ook oefenen in het lijden van Christus, totdat het tijd is
voor de metten. 29 Johannes van Kessel neemt zich voor, prompt
bij het slaan van de klok om drie uur op te staan en zich terstond
in goede gedachten te oefenen. 30 Johannes Brinckerinck stelt
voor in zijn zevende Collatie, om op diezelfde tijd te overwegen de
ernst der vroeger bedreven zonden en de zwakheid, die nog steeds
ondervonden wordt. Het direct daarop volgende „ende wanneer
ghi ghecleet sijt" maakt duidelijk, dat zijn zusters voor deze voorgestelde overweging maar weinig tijd ter beschikking hadden. 3 1
De Vivendi FormuL· van Salome Sticken zegt, dat men bij het
opstaan met vurige devotie, als was men in de tegenwoordigheid
van Christus en Zijn engelen, moet bidden om de dag tot Gods eer
door te brengen. Daarna zal men met een of ander punt van 's
Heren lijden het hart vurig tot de Heer verheffen. 32 De Constituties van Windesheim schreven eveneens bij het opstaan gebeden
en vrome gedachten voor. 33 Busch beschrijft in zijn Chronicon
meer uitvoerig deze morgenoefening van Johan Schutken, een
leerling van Groóte en Radewij ns: Om vier uur stond hij op,
maakte het kruisteken en sprak een kort morgengebed. Daarna
28
29

so

31
32

33
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Parvum et simplex exercitium, ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl.
Kerkgesch. V (1895) 96: Deinde ulterius te vestiendo ad memoriam
reduces materiam diei.
Ed. Coüationes Bmgenses, XIV (1909) 11.
Ed. Pohl, VII, 309—310.
Ed. Moll, Kerkhist. Archief IV (1866) 160.
Ed. Kühler, 362.
J. G. R. Acquoy, Het Klooster te Windesheim en zijn Invloed,
Utrecht, 1875—80, I, 165.

kleedde hij zich aan, ondertussen biddend, overwegend en het
eerste punt van de dagelijkse oefening voor ogen nemend. 34 Uit
al deze gegevens volgt duidelijk, dat de m o r g e n m e d i t a t i e
geen oefening was van langere duur. Zij bestond slechts uit enkele
vrome gedachten, die meer door eenzelfde devotie dan door een
eendere inhoud innerlijk met elkaar verbonden waren.
In het hoofdstuk over Mediatio en Lectio werd gewezen op een
mogelijkheid van eventueel verband tussen de morgenmeditatie
en door Constituties voorgeschreven geestelijke lezing 's morgens
na het bidden der kleine uren. De Constituties spreken hier wel
uitdrukkelijk van het elke dag e e n s t u k l e z e n tot verkwikking der ziel, 3 5 maar geestelijke lezing was nu eenmaal van zelf
met meditatie verbonden. Het Parvum et simplex exercitium geeft
voor dezelfde tijd geestelijke lezing aan uit het boek, dat de rector aanbevolen heeft. Dit Exercitium leidt de geestelijke lezing
in met het bidden van bepaalde gebeden en het e v e n denken
aan de stof van de dag, om uit die stof een bepaald punt te kiezen,
dat meer aanzet tot compunctio. Dit punt kan men dan makkelijk
in de herinnering terug roepen, wanneer men door bekoring of
door een slechte gedachte verontrust wordt. 36 Johannes van Kessel kent op deze tijd alleen geestelijke lezing. Daarom noteert hij
in zijn Exercitium: wanneer je last hebt van slaap, teken dan uit
hetgeen je leest iets op. 3 7 In de Constituties zowel als in de twee
genoemde Exercitia ligt dus wel uitdrukkelijk de klemtoon op
studie en geestelijke lezing. Bovendien is in al deze bronnen
tevens sprake van meditatie bij het opstaan, 't Lijkt dus niet waarschijnlijk, dat men in deze oefening de geadviseerde morgenme34

35

36

з'

Ed. Grube, 194: Tunc orando, meditando et interdum suspirando
primum punctum exercicii sui illius diei ante se ponens vestes suas
induit. De oefening van die dag wijst op de Epistola de Vita et
Passione Domini. Vgl. ook: Acquoy, a. w., I, 284.
Ed. Schoengen, 243; Ed. Hyma.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Neded. Kerkgesch. V (1895) 97:
Quibus [sc. orationibus] lectis cogitabis m o d i c o t e m p o r e de
materia diei, eligens ex ea specialem punctum magis motivum et
compunctivum, quern semper in promptu ad memoriam reducás,
quando te temptatio vel mala cogitatio infestât.
Ed. Pohl, VII, 310.
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ditatie moet zien. In Windesheim was deze geestelijke lezing na
de kleine uren vervangen door het enige malen herhaalde half
uur lezing als voorbereiding op de afzonderlijk te bidden gedeel
ten van het officie.
In het Chronicon van Busch vindt men nog een aansporing tot
38
meditatie na de eerste maaltijd, die om half elf of om elf uur
werd gehouden. Ordinarius en Constituties van Windesheim
schreven echter na deze maaltijd geen meditatie voor. Direct op
de maaltijd sloot evenals in Deventer bij de fraters in de zomer
een korte middagrust aan en in de winter ging men na de maal
tijd direct aan het werk. 3 9 Als onderwerp van deze meditatie ver
wijst Busch naar de algemene meditatiepunten over de uitersten,
de zonden en Gods weldaden, die Zerbold geeft in De Spiritualibus Ascensionibus. Men kan redelijk veronderstellen, dat deze
meditatie gehouden moest worden in de korte tijd, die er lag
tussen tafel en werk of middagslaap. Direct voorafgaande aan
het advies tot deze meditatie, raadt Busch immers een ander me
dita tiepunt aan, dat men overwegen moet, wanneer men naar de
refter toegaat. Het Parvum et simplex exercitium spreekt onder
de titel De Temporibus intervalli, over meditatie en oefeningen,
die men houden moet n a d e m a a l t ij d . 4 0 Hiermee stemt weer
overeen het advies van Florens aan Henricus van Balveren. 4 1 Bij
al deze morgenmeditaties vindt men dus geen oefening van
langere duur.
De tijd op de cel, voorafgaande aan de nachtrust, was zoals in
vorige hoofdstukken reeds uitvoerig ter sprake kwam, bestemd
voor geestelijke lezing, gebed, meditatie en vooral voor gewetens
onderzoek. De aanbevolen a v o n d m e d i t a t i e moest ook in
dit tijdsbestek plaats vinden. Het Parvum et simplex exercitium
38

39
40

41
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y

Ed. Grube, 243: Prandio facto, cum tibi vacaverit, alia sumes ехегcicia tibi timorem incuciencia et a tergo ad proficiendum te impun
gencia. Vgl. ook 195, waar verhaald wordt hoe Johan Schutken
deze practijk onderhield.
Acquoy, a.w., I, 166.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 101.
Ed. Pohl, VII, 198: A n t e p r a n d i u m cogitabis de passione
Domini, p o s t p r a n d i u m de morte de iudicio de poenis inferni, post cenam de vitiis et peccatis.

geeft van deze avondoefening het meest gedetailleerde en zuiverste
beeld onder het opschrift De exercitiis vespertinis: Op de eerste
plaats moet men zich nauwlettend onderzoeken. Vervolgens zal
men zich door zuivere gevoelens en vrome gebeden wapenen
tegen de wellust van de nacht. Ten derde zal men k o r t e tijd
nadenken over de stof van de volgende dag en die materie overwegend zal men gaan slapen. Want heilige en vrome mannen
raden aan, om met goede gedachten in te slapen. Daarom zegt
Meester Geert Groóte: met de gedachten, waarmee de mens inslaapt, zal hij ook opstaan. Hetzelfde zegt Bernardus aan de broeders van de Berg Gods. 42 Deze woorden sluiten ten nauwste aan
bij wat Florens en Zerbold schrijven over de meditatie voor het
naar bed gaan. Ook bij hen vindt men punten aangegeven, zoals
die in de stof der verschillende dagen vervat zijn en ook zij brengen deze meditatie in stelling tegen het gevaar der nachtelijke
droombeelden. 43 Ook Johan van Kessel neemt zich voor, om aan
een goed punt uit de stof van de dag te denken en te proberen
om, van die gedachte vervuld, in te slapen. 44 Windesheim kende
een zelfde practijk en wijdde de avondoefening op de cel eveneens aan gewetensonderzoek, gebed en overweging. 45
4

2

43

44
48

Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 102—
103: P r i m o teipsum diligenter examinis —. S e c u n d o contra
tumorem noctivum oportet te acrius per puros affectus et devotas
orationes armare —. T e r t i o cogitabis m o d i c o
tempore
de materia diei sequentis et sic illam materiam meditando vades
ad requiem. Et hoc consulunt sancti et devoti, ut. cum bonis cogitationibus eamus dormitum. Unde magister gerardus magnus dicit:
„cum qualibus cogitationibus homo vadit dormitum, cum talibus
surgit," et beatus bernardus ad fratres de monte dei dicit sic:
„Iturus ergo in sompno, semper aliquid defer tecum in memoria
vel in cogitatione, in quo placide obdormias, quot eciam vigilantem
excipiens, in statum hesterne intentionis restituât."
Vgl. Notabilia quaedam Magistri Gerardi, ed. Pohl, VII, 109;
Epistola, ed. Davy, 109.
R. 851 A; Sp. A. 332—34.
Ed. Pohl, VII, 312.
Acquoy, a. w., I, 285; Busch Chronicon, ed. Grube, 196. Vgl. ook
Jan van Ruusbroec, Vanden VU Sloten, Werken, Tielt, 1944—48,
ΠΙ, 120—126: Voor het naar bed gaan zal men lezen in drie boekjes,
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Wanneer met het gewetensonderzoek buiten beschouwing laat,
was de avondmeditatie slechts: een kortere tijd bezig zijn met
vrome gedachten.
Wanneer de Constituties over de H. Mis handelen, schrijven zij
voor, dagelijks Mis te horen. Onder de dagelijkse H. Mis zal men
zich door innige overweging en door medelijden met de passie
des Heren, in vrome gevoelens, als op een geestelijke Communie
voorbereiden. Met een beroep op St. Bernard voegen de Constituties hier aan toe: Al moet men zich altijd en overal oefenen in
het lijden des Heren, speciaal op dit tijdstip en op deze plaats
moet elkeen op de aangegeven manier, dat is met een gevoelen
van verschuldigde vroomheid, de bedoeling van dit geheim weten
te verwezenlijken, te benutten en te ontvangen tot zijn heil. 4 6
In zijn Conclusa et Proposita noteert Geert Groóte nauwkeurig,
hoe hij zich onder de H. Mis gedragen zal. 4 7 Zijn voornemens,
46

4 7
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die men altijd bij zich moet hebben: het boekje van de eigen zonden,
van Christus' lijden en van het eeuwig leven.
Ed. Schoengen, 244; ed. Hyma, 445: Si enim secundum Bernhardum
omni tempore et omni loco, precipue tarnen ilio iu tempore et ilio
loco rem misterii illius eo modo, quo traditum est, (hoc est) debite
pietatis affectu agere, tractare et sumere sibi in salutem, omnibus
in promptu est. Vgl. Willem v. St. Thierry, Epistola, ed. Davy, 103—
104: passionis ipsius ас redemptionis attentius recolligere beneficia,
ad fruendum suaviter in conscientia, et recondendum fideliter in
memoria: q u o d e s t s p i r i t u a l i t e r m a n d u c a r e cor
p u s D o m i n i , et bibere eins sanguinem in memoriam eius, qui
omnibus in se credentibus precepit dicens: Hoc facite in meam
commemorationem —. Siquidem sanctae huius ac reverendae commemorationis mysterium suo modo, suo loco, suo tempore, cele
brare licet paucis hominibus, quibus in hoc creditum est mysterium ;
rem vero mysterii in omni tempore, et omni loco dominationis Dei,
modo quo traditum est, hoc est debitae pietatis affectu, agere, et
tractare, et sumere sibi in salutem omnibus in promptu est, quibus
dicitur: Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta,
populus acquisitionis: ut virtutes annuntietis ejus, qui de tenebrie
vos vocavit admirabile lumen suum. Vgl. M. Smits van Waesberge S.J., lets over leer en praktijk van de geestelijke communie
in de Middeleeuwen, voornamelijk in het licht van de vaderlandsche
devotieliteratuur. Studia Catholica, XIX (1943) 129—140, 172—
187.
Ed. Pohl, VII, 9&—102.

opgetekend in nauwe aansluiting aan de geldende, kerkelijke wetgeving en soms met verwijzing naar het Decretum Gratiani, betreffen vooral zijn uiterlijke houding. Over mediteren tijdens de
H. Mis maakt hij de volgende voornemens: Onder het evangelie
van de Mis, wil hij zelf niet lezen of mediteren. Na de Pax, die
als een geestelijke communie is, moet het verlangen naar Christus
blijven en lange tijd inwendig voortduren. Wanneer gij dan begint
af te dwalen, zoals dat pleegt te gebeuren, wanneer gij uit Uzelf
nadenkt over zaken, die gij niet van te voren geordend hebt, neem
dan Uw toevlucht tot het lijden van Christus. 4 8 In het Propo·
situm van de onbekende kanunnik staan na de voornemens betreffende het celebreren van de H. Mis, vrij nauwkeurig met
Groóte overeenkomende bepalingen betreffende het Mishoren.
Wat het overwegen van Christus' lijden betreft, maakt de kanunnik een kleine correctie op Groóte, door te noteren: Bij het
Agnus Dei zal ik mij oefenen in de verrijzenis en de hemelvaart
des Heren, die dan herdacht worden, omdat onder de Canon de
herinnering aan het lijden plaats v i n d t . 4 9
Wanneer Busch in zijn Chronicon de vertaling opneemt van de
Brief over 's Heren leven en lijden, voegt hij er aan toe: het tweede punt van de drie dagoefeningen, dat handelt over het lijden
van Christus, zult gij overwegen, wanneer gij de Mis hoort, speciaal onder de Canon, omdat Christus dan bij U tegenwoordig
is.50
Johannes van Kessel'is gewoon om onder de H. Mis het leven en
lijden van Christus te overwegen. 5 1 Lubbertus, die priester was,
48

49
50

si

Pohl, VII, 101—102: Post communionem talem ex Pace oportet
desiderium tuum manere et diu durare intus. Si tarnen evagari
incipias sicut solet tibi contingere quando per te cogitas quae non
praeordinasti: vade ad passionem Christi. Vgl. Gulielmus Durandus,
Rationale Divinorum Officiorum, ed. Lugduni, 1612, 509: Accepto
itaque pacis osculo ab ipsa eucharistia, ut quibusdam placet, vel
ut censent alii, ab ipso sepulchro et altari.
Ed. CoUatìones Bmgenses, XIV (1909) 19.
Ed. Grube, 243: Primus punctus cogitandus est de nocte vel de
mane, quando surgis, secundus infra missam, quam audis, maxime
infra canonem, quia tunc habes christum presentem.
Ed. Pohl, VII, 310.
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noteert in zijn Exercüium hoofdzakelijk punten over voorbereiding en memento. 52
Een uitvoerig overzicht verschaft het Parvum et simplex exercitium,
dat gedetailleerd over de oefening onder de Mis spreekt: 53 Onder
de Mis zult gij niet veel lezen, maar U oefenen op de volgende
of een dergelijke manier: Van het begin van de Mis tot aan het
Sanctus zult gij het lijden des Heren overwegen aan de hand van
de zeven bundeltjes uit De Spiritualibus Ascensionibus. Vanaf
het Sanctus tot aan de Opheffing houdt gij het memento der levenden. Vlak voor de Opheffing zult gij denken aan de uitzonderlijke
liefde van Jesus door de instelling van dit sacrament aan ons
bewezen. Bij de Opheffing van Lichaam en Bloed zult gij het
sacrament met zo grote eerbied aanbidden, als zaagt gij Christus
voor U met eigen ogen. Daarna houdt gij het memento der overledenen. Dat besluit gij, tot aan het eerste per omnia saecula saeculorum, door weer te denken aan het lijden des Heren naar het
schema van het H. Kruis officie. Maandags: het gedeelte uit
de metten. Dinsdags het gedeelte uit de prime en zo verder;
Zaterdags moet gij echter het gedeelte uit vespers én completen
nemen; Zondags zult gij denken aan Zijn verrijzenis en aan het
wegvoeren der heilige Vaders uit het voorgeborgte. 54 Daarna bereidt gij U voor op de geestelijke communie, denkende aan de
bedoeling, waarmee Christus dit sacrament heeft ingesteld. Dan
52
3

5

54
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Ed. Vregt, A. A. U. X (1882) 473—74.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 98—
100.
Het Officium de Passione Domini van Bonaventura (ed. Quaracchi,
Vili, 152—158) was veel verspreid. Groóte maakte hiervan een
vertaling in zijn Getijdenboek. Vgl. N. van Wijk, Het Getijdenboek
van Geert Groóte, Leiden, 1940. Hier wordt echter gedoeld op de
Korte Getijden van het H. Kruis, eveneens opgenomen in zijn Ge·
tijdenboeh door Geert Groóte. Deze korte getijden hadden zeven
uren; de lange getijden hadden er acht. Alleen bij de korte getijden
komt dus het verdeelschema uit Ook het karakter der korte getijden, die voor elk uur alleen een gedeelte van het lijdensverhaal
plus een gebed geven, leent zich beter tot het hier beoogde doel.
Vgl. M. Meertens, De Godsvrucht in de Nederfonden [AntwerpenNijmegen] 1930—1934, III, 10 en 149.

kunt gij een kort communiegebed lezen als voorbereiding, naar
de gewoonte van de dag. Deze geestelijke communie moet U ver
vullen tot na de eerste Ablutio. Daarna leest gij dan als dank
65
zegging het communiegebed van de d a g . Van Johan Schutken
verhaalt Busch, dat hij onder de Mis een plaats zocht achter in
de kerk tussen de leken. Zijn gelaat met de handen bedekkend gaf
hij zich innig over aan meditatie, gebed en beschouwing. Dan
dacht hij na over Gods goedheid en oneindige barmhartigheid
voor de mensen in Zijn leven, Zijn lijden, verrijzenis en verheer
lijking getoond.
De Constituties der Windesheimse vrouwenkloosters bepalen
nauwkeurig alle onder de Mis te onderhouden uiterlijke reveren
ties. Vanaf het Sanctus tot aan het tweede per omnia saecula
schrijven zij voor, geknield aan de weldaden der verlossing te
denken. 5 6 Jan Brinckerinck leert zijn zusters, in het begin der
Mis na te denken over eigen zonden en om ontferming en genade
op de weg der deugd te bidden. Daarna zult gij het lijden en de
passie van onze lieve Heer overwegen met hartelijk medelijden en
het aanbieden aan de Vader tot vergeving van Uw zonden.'5 7 De
zelfde elementen keren terug in de aansporing van Salome Stic
ken.58
Onder de H. Mis werd er dus gemediteerd. Mishoren was in die
tijd nu eenmaal meditatief m i s h o r e n . Daarom wordt de H.
Mis ook niet genoemd bij de voor overweging bijzonder aange
geven tijden. Die zijn alleen 's morgens en 's avonds. Het gebruik
55

De samensteller van het Parvum et simplex exercitium blijkt een
grote voorkeur te hebben voor oraciones. Hij schijnt hier te doelen
op een in gebruik zijnde verzameling communie-gebeden. Een der
gelijke verzameling uit deze tijd is mij niet bekend. Wel waren er
vele bekende communie-gebeden, zoals van Bonaventura, Suso,
Thomas, Pseudo-Augustinus en vele anderen. Vgl. M. Meertens,
a. w., Ill, 37—98.
β« Ed. J. H. Galleé, Archief voor Nederl. Kerkgesch., V (1895) 291—
92.
67 Ed. Moll, Kerkhist. Archief, IV (1866) 106—61. Brinckerinck is
hier direct afhankelijk van Ruusbroec, Van den VII Sloten, Werken,
Tielt, 1944^^8, III, 85—«6.
58 Ed. Kuhler, 365—66.
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van het missaal door de gelovigen was nog onbekend. In alle
gestrengheid gold nog de disciplina arcani. Jan Busch verhaalt,
dat hij bij zusters een Nederlands boek heeft aangetroffen, waar
in ook de tekst van de Canon in de landstaal stond afgedrukt en
dat hij dat boek verbrand heeft. 5 9 In het algemeen werd de cele
brerende priester nauwlettend gevolgd en naar gelang het verloop
der heilige handeling maakten de devoten de passende reveren
ties. 6 0 Diverse voorschriften en exercitia zijn dermate precies,
dat zij aan rubrieken voor het mishoren doen denken. Men moet
hier echter zeker van meditatief m i s h o r e n spreken. En al ligt
de nadruk meer op de H. Mis dan op de meditatie, hier kan men
wellicht spreken van een meditatie-oefening van wat langere duur.
Wanneer men werkelijk communiceerde, gebeurde dit onder de
H. Mis. Men kon zich ook dan voorbereiden door het lijden van
Christus te overwegen. 61 Het laatste avondmaal, dat dagelijks
onderwerp van meditatie moet zijn, zal men echter vooral over
wegen, wanneer men te communie gaat. 6 2
Op langere gebedstijden moet men zich door meditatie voorbe
reiden. De voorbereiding op de metten viel samen met de morgen
meditatie. 6 3 Florens en Zerbold adviseren als onderwerp de vier
uitersten, eigen zonden en Christus' lijden. 6 4 Ook de kanunnik
neemt zich voor, om voor elk gedeelte van het officie zich kort
te bezinnen op wat de kerk op dat uur herdenkt. 6 5 Over een be
paalde plaats, waar de meditatie moet worden gehouden, wordt
s»
60
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Ed. Grube, 731.
Vgl. A. Franz, Die Messe im Deutschen Mittelalter, Freiburg i. Br.,
1902; M. Smits van Waesberge S.J., De Misverklaring van meester
Simon van Venia, 0. G. E. XI (1941) 228—261, 285—327, XVI
(1942) 85—129.
R. 858 B.
R. 856 С en D; Sp. A. 162—64.
De Constituties kennen dan ook het opschrift: De hora surgendi et
preparatione ad orationem. Ed. Schoengen, 242: ed. Hyma, 443.
T. 221; 395; О. 48,15; R. 863 D; Sp. A. 240.
Ed. CoUationes Brugenses, XIV (1909) 15: et semper festinabo ut
ante inicium horarum flexis genibus dicam Pater Noster et Ave
Maria; et cogitem quid recolat in bac hora sancta Ecclesia, et
ulterius advertam sensum.

niet gesproken. Wanneer men altijd moet mediteren, moet dat
uiteraard ook overal kunnen gebeuren. Daarom zal het gezegde
uit de Meditationes van Pseudo-Bemardus wel gegolden hebben:
ledere plaats is geschikt om te mediteren. 66 In Windesheim heeft
men wellicht meer direct aan de cel gedacht. 67
Als conclusie van dit hoofdstuk kan gelden, dat voor de moderne
devoot de dag vol moest zijn van geestelijke gedachten. Een meditatie-oefening van langere duur, zoals die later regel zal worden,
is echter hier geen practijk. Men moet misschien een klein voorbehoud maken voor het meditatief mishoren, in zover dat een
l a n g e r e meditatie is. Door de eigen aard en door de traditie,
waarbij de moderne devoten in deze aansluiten, kan men echter
dit meditatief mishoren niet zonder meer als een oefening van
meditatie beschouwen.
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Migne P. L. 184, 437: Omnis siquidem locus ad meditandum congruus est.
Busch, Chronicon, ed. Grube, 191, zegt van Johan Schutke: cellam
fecit celum celestia meditando.
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IX

STOF EN METHODE
Wanneer er in de eerste tijd der Moderne Devotie over meditatie
geschreven wordt, gaat de aandacht voornamelijk uit naar de meditatiestof. De meeste adviezen betreffen het onderwerp van meditatie. Wanneer er van ordening sprake is, gaat het over ordening der meditatiestof. Uitdrukkingen als modus en formula meditandi slaan niet op de manier van overwegen, maar op het onderwerp.
Geert Groóte onderscheidt vier soorten van meditatie, naargelang
de vier bronnen, waaraan men meditatiestof ontlenen kan. De
vier kernbronnen, die hij onderscheidt als punt van uitgang bij
de overdenking van de mysteria Christi zijn: de H. Schrift, de
openbaringen aan de heiligen, het redenerend verstand en de verbeelding. 1 Wanneer Geert Groóte de H. Schrift als voorwerp van
meditatie aanwijst, geeft hij hiermee al vanzelf te kennen, dat de
onderwerpen die voor overweging in aanmerking komen nog al
veelvuldig zijn. In een zijner dicta spreekt hij uitdrukkelijk van:
overwegen van het lijden des Heren of welke andere onderwerpen
ook. 2 Toch geeft hij een heel speciale voorkeur aan de mysteria
Christi, zoals reeds blijkt uit het feit, dat hij aan de overweging
hiervan zijn Tractatulus de quatuor generibus meditationum wijdt.
Het meest treedt als onderwerp naar voren het lijden des Heren.
De passie des Heren moet altijd in steeds herhaalde overweging
in onze geest zijn.3 Het overwegen van de geboorte van Christus
prijst hij eveneens bijzonder aan, door deze meditatie te kenschetsen als: in rangorde eerder, voor de parvulus zoeter, voor het ge1

2
3
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A. A. U. 49 (1924) 299: quatuor meditabilium genera assignentur,
ex quibus tamquam materiis meditaciones formentur a párvulo.
A. A. U. Χ (1882) 468.
Μ. Ер. 238: Semper pene et ubique doceo, quod passio Domini
nostri Jhesu Christi semper et quasi frequenter in mente est habenda
et retractanda.

voel kleiner, en gemakkelijker dan andere meditaties. Hoe zeer
Groóte ook nadruk legt op Christus' overzuivere geboorte, Zijn
zeer rechtschapen leven en Zijn allerheiligste dood, 4 toch kan men
niet de mysteria Christi als voorwerp opnemen in een omschrijving van Grootes' meditatie-begrip. 3 Men sluit dan andere objecten uit. Al beschouwt Groóte Christus als de allerzoetste, alles
vervullende Heer, in Wie alle goed en alle godheid lichamelijk
woont,6 toch is Christus niet het enige onderwerp van meditatie.
De vier uitersten worden door Groóte zeer uitdrukkelijk aanbevolen in zijn Epistola cul Johaimem ten Water.7 Ook beveelt hij
aan te mediteren over de apostelen en Maria en over eigen zondigheid en geringheid. 8
Opmerkenswaard is het gebruik dat Groóte maakt van het Oude
Testament ter overweging der mysteria Christi. Na uiteengezet te
hebben, wanneer het Oude Testament in typische zin van Christus
spreekt, zegt hij over teksten, die geen typische zin hebben, maar
toch gevoegelijk op Christus kunnen worden toegepast: dergelijke
teksten uit het Oude Testament, die als toepasselijk op Christus
verklaard, aannemelijk gemaakt of bewezen kunnen worden, zijn
voor de meditatie uiterst nuttig, omdat men door deze teksten
komt tot een meer volledig begip van Christus en Zijn daden. Het
is overbodig, zich hierbij bezorgd af te vragen, of de teksten nu
wel werkelijk Christus betreffen. Het voornaamste is, dat zij een
nuttig hulpmiddel zijn. Wel mag men hierdoor niet te kort doen
aan de gegevens van het Nieuwe Testament. Zo maakt men het
Oude Testament tot wat Groóte noemt: quedam evangelica series. 9
4
6

β

'
8
β

A. A. U. 49 (1924) 298.
K. C. L. M. de Beer, Studie over de Spiritualiteit van Geert Groóte,
Brussel-Nijmegen, 1938, 96: Geert Groóle verstaat onder „meditacio" strikt genomen: de beschouwing met het verstand of de voorstelling in de fantasie van een mysterie uit het leven van Christus,
met het doel in den wil het verlangen op te wekken Christus na
te volgen en dit verlangen ook metterdaad te verwezenlijken.
M. Ер. 131.
M. Ер. 121—131; Vgl. ook: Α. Α. U. Χ (1882) 470.
Α. Α. U. 49 (1924) 310; Χ (1882) 463—64.
Α. Α. U. 49 (1924) 306: Cetera tarnen omnia que ex scripturis
veteris testamenti coniecturari vel probari vel convinci possunt
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Ofschoon Groóte aan de verbeelding een grote rol toewijst bij het
mediteren in het algemeen, hij doet dit niet, wanneer hij naar aanleiding van het Nieuwe Testament over meditationes f idei spreekt
Dit zijn meditaties over waarheden, vooral geloofswaarheden, die
de persoon van Christus betreffen en die steunen op het Geloof.
Hierbij houdt Groóte tot het uiterste vast aan een fides non ficta,
aan een geloof dat niet door de minste smet bezoedeld mag zijn.
Met een beroep op Augustinus, die door Groóte vereerd wordt als
„een advocaet des gheistes unde nicht des vlesces" eist hij begrippen secundum speciem et generalem noticiam, vrij van iedere
stoffelijkheid en lichamelijkheid. 10
Men zou a priori geneigd kunnen zijn bij een zo nauwgezet en
ordelijk iemand als de samensteller van de Proposita non Vota,
die een brief aan Johannes Cele begint met het belang van een
van te voren vastgestelde ordening te bepleiten, 11 een vorm van
methodische overweging te vinden. De enige methodiek, waarvan
Groóte blijkt geeft, bestaat in het noteren van punten, waarover hij
mediteren zal. Hij klaagt in een brief aan Gulielmus Oude Scute:

1 0

11
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utilia sunt valde in meditacionibus et magis nobis necessaria; Α.
A. U. 49 (1924) 308: Hoc est ergo quod in scripturis veteris tes
tamenti in meditando de Christo in talibus rebus, que ex novo tes
tamento non habemus, accipimus quod racionabiliter ex eisdem
scripturis coniecturamus, probamus vel convincimus. Et has semper
ad spiritualem intelligenciam retorquere congruit et convenit, ut
fides nostra sit certior et absque fictione caritas purior et fidencior
et plenior, ut pura fides per puram veritatis delectionem pure operetur, et in hac retorcione magna fit separacio preciosi a vili, ut
nichil non scitum vel non creditum intret. Ymmo tota veteris tes
tamenti scripture fit quasi quedam evangelica series.
A. A. U. 49 (1924) 309—312: Fides enim nullatenus est in aliquo
sensuum internorum anime sensitive, estimatione vel ymaginatione
operante. Sed intellectuali potencie inest, longe a fantasiis formarum
sensibilium remota et abstracta ea abstractione et remocione qua
non fallitur credens, et qua res in earum racionibus communibus vel
originalibus, et eternis causis comprehenduntur. Vgl. Augustinus,
De Trìnitate, Migne P. L. 42, 951—52. — W. de Vreeze, Geert
Groóte, De Simonia ad Beguttas, 's-Gravenhage, 1940, 27.
M. Ep. 42 : Ordo et predestinacio in rebus faciunt res et volúntales
in rebus directo tramite et. sine turbacione ad suum prediffinitum
finem currere.

ik vind geen tijd, om meditatie-punten te noteren. 12 In een zijner
Dicta zegt Groóte: wanneer gij op reis gaat of uitwendig werk
moet gaan verrichten, zult gij eerst met U zelf de maatregel overeenkomen, aan die en die dingen wil ik denken onder het werk,
dan moet gij dat noteren en dikwijls nakijken, of gij er U aan
houdt. 1 3 Om dezelfde reden had Groóte zich voorgenomen om
na de Pax in de H. Mis, wanneer hij verstrooid raakte, zijn aandacht te richten op de passie van Christus. In het bekende, chronologische verloop van de passie is immers een vaststaande volgorde gegeven. Het overzicht dat Jan Mombaer in zijn Rosetum
geeft van De quatuor generibus meditabilium wekt ten onrechte
de indruk, dat Groóte in zijn tractaat een meditatie-methode
geeft. 13 *
Voor deze vooraf regelende ordening voert vooral Zerbold het
pleidooi. Iemand die begint aan de geestelijke opgang, moet een
geschikte manier voorop stellen, om tot het einddoel te geraken.
Door overleg en onderzoek en door anderen te ondervragen moet
deze geschikte manier worden vastgesteld. Stel eerst het doel
vast, waartoe gij alle werken en oefeningen verricht. Bepaal daarna de graden, de oefeningen en de manier, om tot het doel te
12

Ofschoon de interpretatie, die de Beer (a. w., 100) aan deze tekst
geeft, menend dat er sprake is van het opschrijven van punten uit
de gehouden meditatie, op zichzelf een goede vertaling is, moet men,
gezien de contekst, de interpretatie van Tiecke (a. w., 197) prefereren, die het verstaat ab noteren van punten voor de nog te houden meditatie.
13
A. A. U. X (1882) 466—67: quando debes ire et laborare exterius,
tunc debet primo secum cautionem et pactum faceré quod talia et
talia vis cogitare infra laborem, et hoc debes signare ad tabulam,
et sepe inspicere earn utrum sic facis et non eris dissolutus.
1Ά
* Deze tekst van Mombaer wordt natuurlijk geciteerd door H. Watrigant S.J., La Méditation Méthodique et FEcole des Frères de la
Vie Commune, R. A. M. III (1922) 137: Qui in considerationibus
abundare volet, légat Gerhardum Groet, in de quattuor meditabilibus, ubi m a t e r i a m 1 a t a m praestat i n u n o c o m m e m o r a n d i , scilicet ut primo homo retractet, quae de articulo assumpto
narrât Evangelica historia; secundo, quas tradat ei correspondentes
figuras et prophéties vetus pagina; tertio, que Sanctis revelata;
quarto, .que his videntur verisimilia et pia; quinto, rationabilia consideramenta, qualia Doctores ponunt.
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komen. Naar het einddoel moet gij streven als een schipper, die
naar zijn haven vaart. Een reiziger, die zijn reisdoel niet kent of
uit het oog verliest, zal dikwijls dwalen en ondanks veel inspan
ning maar weinig vorderen. 1 4 De zuiverheid des harten en de
liefde Gods zijn het einddoel, dat vaststaat en voor niets mag
v/ijken. De middelen tot het einddoel kan men schikken en regelen,
naargelang zij beter helpen, om het einddoel te bereiken. Daarom
moet gij alles geordend doen en niets aan het toeval overlaten.
Dit van te voren ordenen zal vrijwaren voor bedrog. De hand
having dezer orde moet met verstand en met de nodige afwisseling
geschieden, opdat gij door afwisseling en verlevendiging volhar
dend blijft. Het inleidend hoofdstuk der Constituties wijst op het
belang dezer ordening en beroept zich op Hugo van Sint Victor,
Thomas en op een tekst uit De Opere Monachorum, die bij de
devoten dikwijls wordt geciteerd. 1 5
Wanneer voor de meditatie van te voren geen bepaalde stof is
vastgesteld, zal het dikwijls gebeuren, dat men zich voorneemt
vroom te mediteren, maar nog voor men toe is aan de stof zal
het voornemen weer verdwenen zijn; de geest is nalatend en valt
weer terug in ijdele gedachten. Daarom zult gij op de eerste
plaats Uw geest bevoorraden met goede onderwerpen. Hiervan
vervuld, zult gij vorderingen maken en geestelijk nuttig bezig zijn.
Want 's mensen geest is, zoals de heiligen zeggen, gelijk aan een
molen, die maalt wat er in geworpen wordt; wordt er niets inge
16
worpen dan vermaalt hij zichzelf. Wanneer gij Uw geheugen
14
15

16
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R. 841 С
Ed. Schoengen, 239—40: Ut enim ait Hugo de Sancto Victore:
Virtus non alio modo apprehenditur, nisi disciplina virtutis non
negligenter custodiatur. — Idem satis patet per Thomam in Prima
secunde questio 91 articulo 3. — Unde Augustinus in libro De
Opere Monachorum: Optima est, inquit, gubernatio, ut omnia suis
temporibus distributa gerantur ex ordine, ne animum humanuni
turbulentis implicationibus involuta perturbent. Vgl. voor deze tekst
van Augustinus: T. 223; Sp. Α. 234; Constituties, ed. Hyma, 441;
Migne, P. L. 40, 566.
Sp. Α. 230. Het beeld van de molen is ontleend aan Cassianus. Vgl.
ed. С. S. L. E. 13, 27: Quod exercitium cordis non incongrue molarum similitudini conparatur.

hervormen wilt, is het ten zeerste dienstig, om bepaalde onderwerpen vast te stellen, waarmede Uw geheugen bezig kan zijn,
wanneer zich geen nuttiger onderwerp voordoet. Door deze vastgestelde onderwerpen te kauwen en te herkauwen (terendo et ruminando) zult gij leren, om ruim en overvloedig over geestelijke
zaken na te denken. 17
Alhoewel alles wat er staat in de H. Schrift, ja hemel en aarde
en alles wat er in is, spreken en instrueren over God, toch zijn
niet alle onderwerpen gelijkelijk bruikbaar voor vruchtbare meditatie. Vooral van belang zijn die onderwerpen, waardoor men
meer uit vrees wordt bewogen of meer in liefde wordt ontstoken.
Er zijn enige algemene onderwerpen, waarin de devoot zich veelvuldig moet oefenen. 18 Deze onderwerpen worden genoemd in
de meeste geschriften der devoten. 19 Het duidelijkst worden zij
samengevat in de tekst van de Constituties: Voor elk onzer is het
nuttig die onderwerpen te overwegen, welke de mens opwekken
tot vrees voor God, zoals stof over de zonden, de dood, het oordeel en de hel. Deze stof moet worden afgewisseld met onderwerpen, die opwekken tot hoop en tot liefde voor God, zoals over
het rijk der hemelen, Gods weldaden en het leven en lijden van
Jesus Christus. 20 De talrijke plaatsen, die terloops tot het overwegen van een of ander onderwerp aansporen, betreffen altijd
deze stof. Aan de devoot wordt overigens alle vrijheid gelaten,
om zelf zijn meditatie-onderwerp te kiezen. Dit blijkt duidelijk uit
vele teksten, die bepaalde onderwerpen voorstellen, hun voorstel
17
18

ia

20

R. 850 D—E.
R. 851 A: Sunt autem quaedam generalia, circa que frequentius
exercitia devotorum versantur.
T. 224, 249; O. 48, 13; R. 851 B; Sp. A. 230.
Ed. Schoengen, 241; ed. Hyma, 442: Quia vero timor Domini
necessarius est proficere volentibus, — qui enim sine timore est,
non poterit justificari, — idcirco expedit cuique nostrum indefesse
ruminare materias illas, que provocant hominem ad timorem Dei,
ut est materia de peccatis, de morte, de judicio, de inferno. Sed ne
timor continuatus mentem deject am et desperatem faciat, si non in
spe divine misericordie respiret, idcirco intermiscere expedit materias ad spera et amorem Dei provocantes, videlicet de regno celorum, de beneficiis divinis, de Vita Jesu Christi et passione ejus.
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besluitend door er aan toe te voegen: en dergelijke onderwerpen. 2 1 Zerbold leidt dan ook zijn meditatiepunten betreffende
de algemene onderwerpen in met de bemerking, dat hij deze algemene gedachten geeft, opdat men te gereder iets bij de hand
zou hebben, waaruit men meerdere punten kiezen kan, naargelang zij meer geschikt lijken. 22
Florens geeft in zijn Tractatulus algemene gedachten over dood,
hel, oordeel en hemelse vreugden. Hij besluit dit geschrift met
over de dagen der week verdeelde stukjes met algemene stof over
het lijden van Christus, ontleend aan de evangeliën. In Omnes
komen wel de algemene onderwerpen aan de orde; de redactie
der desbetreffende hoofdstukken wordt echter niet gegeven in de
vorm van pasklare meditatie-gedachten.
In de twee tractaten van Zerbold worden al deze onderwerpen
weer opnieuw herhaald. Hij voegt er nog aan toe algemene
meditaties over de zonden, over Gods weldaden, een korte samenvatting van Christus' leven tot aan het laatste avondmaal, dat
daarna afzonderlijk en meer uitvoerig wordt gegeven. De stof, in
deze algemene meditaties vervat, is van groot belang, omdat het
gedachtenleven van de devoot er door beheerst wordt. Daarom
volgt hier, kort samengevat, de inhoud der afzonderlijke meditaties. Dat geeft tevens gelegenheid, om te zien of er in deze meditaties enig element van ordenende methodiek aanwezig is.
Het overdenken der

zonden.

Het twinstigste hoofdstuk van De Reformatione heeft als titel:
Qualiter fiat memoria peccatorum.23 In De Spiritualibus Aseensionibus wordt hetzelfde onderwerp enigszins uitgewerkt, maar
dezelfde elementen bevattend, gegeven. Een korte inleiding plaatst
hier het onderwerp in het schema van het tractaat als eerste van
21
2 2

2

3
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T. 224; R. 825 С en D, 853 A; Sp. A. 36, 38, 70, enz.
R. 851 В—С: Ut autem de his cogitare eo promptius ad manum
habeas, aliqua generalia de unoquoque praemissorum unde tu valeas plura elicere hic inseruntur, ut data occasione sapienti sapientior fiat, et ex paucis plura eliciat, sicut ipsi congruit cogitanti.
R. 851 C—852 A.

het drievoudig gewetensonderzoek.24 Ook hier beschouwt Zerbold zijn uiteenzetting als een formula meditandi. 25
Deze meditatie heeft twee inleidende gedachten. Op de eerste
plaats moet men bedenken, hoe zeer elke zonde God mishaagt.
Ter illustratie wordt gewezen op Lucifer, Adam, Sodoma, de
zondvloed en vooral op Christus' kruisoffer. Op de tweede plaats
moet men bedenken, dat Gods rechtvaardig oordeel slechts gegrond kan zijn op onze werken. Men moet denken aan zonden uit
het vroegere leven en aan zonden nog na zijn bekering bedreven.
Hoe weinig zijn deze zonden nog uitgeboet en hoe ondoorgrondelijk is Gods oordeel, zodat men niet eens weet, of men in genade
leeft. Deze sombere gedachte laat Zerbold in De Spiritualibus
Ascensionibus weg. De meditatie sluit met de milde bemerking,
deze g e d a c h t e n niet zo te overwegen, dat zij tot wanhoop en
overstelpende droefheid zouden voeren. 26 Door het gebruik van
het meervoud ( m e d i t a t i o n e s ) geeft Zerbold blijk, dat hij
deze memoria peccatorum niet beschouwt als één afgeronde meditatie-oefening, maar als een, op grond van hetzelfde onderwerp,
samengestelde bundeling van afzonderlijke, elk op zich zelf dienstige, gedachten.
Algemene manier om over de dood te mediteren.
Onder deze titel zijn zowel door Florens in zijn Tractatulus, als
door Zerbold in zijn twee tractaten gedachten neergeschreven over
de dood. 2 7 De drie tractaten zijn telkens afhankelijk van elkaar.
De volgende gedachten worden gegeven: Men moet bedacht zijn
op het doodsuur, dat onvoorzien komt, als een dief. Men overdenke, wat de mens bij het sterven te wachten staat : zware ziekte,
natuurlijke afkeer, klagend geweten, hunkering naar één uur gezondheid, inzicht in de kortheid van het leven, de bitterheid van
24
25

26

27

Sp. A. 32—38.
Sp. A. 38.
R. 852 A: Cave tarnen desperationem si profundius h u i u s m o d i
m e d i t a t i o n i b u s te immerseris, atque ita huiusmodi meditationes dirige, non ut absorbearis a nimia tristitia et deiectione,
sed ut instigeris ad vitae emendationem et tollerantiam omnium
tribulationum.
T. 225—227; R. 852 B—E; Sp. A. 80—88.
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de scheiding. Men denke aan de lichamelijke gesteltenis van een
stervende. Hoe de ziel bij haar vertrek uit het lichaam opgewacht
wordt door de duivel, door de geest van hovaardij, van onkuisheid en van andere grote gebreken. Hoe de ziel terstond voor
Gods rechterstoel staat. Hoe het lichaam aan graf en vergetelheid
wordt prijs gegeven. Evenzo, aldus Zerbold op het einde van deze
gedachten, kan men, van de andere kant, de dood van een rechtvaardige overwegen. Florens wijst in het verloop zijner beschouwingen enige malen op de dood van de rechtvaardige.
Algemene manier om gedachten te vormen over de helse straffen.
Het Tractatulus van Florens en de beide tractaten van Zerbold
gaan hier ook op elkander terug. 2 8 De Spirüualibus Ascensionibus laat op de overwegingspunten nog een nabeschouwing volgen,
waarin op het belang van de gedachten als bron van compunctio
gewezen wordt en waarin het onderwerp systematisch geplaatst
wordt in het schema van het tractaat.
Deze gedachten bieden in korte formulering vele helse aspecten:
Denk aan de hel, naar de beelden door heiligen ervan gegeven.
Als verschrikkelijke chaos, onderaardse plaats, diepe vuur-put,
schrikwekkend duistere stad. De hevigheid der straffen, die blijkt
uit het geween en het geknars der tanden. De veelvuldige straffen: hitte, koude en stank. Bestraffing van alle zintuigen. Akelig
gezelschap. Pijniging van juist die ledematen, waarmee men gezondigd heeft. Het inwendig, knagend geweten en de worm, die
niet sterven zal. Denk vooral ook aan het ontberen van de schouwing Gods, voegt De Spirüualibus Ascensionibus nog toe. 2 9
Overweeg de droefheid en de hartstochten, die juist daar woeden
en heersen. De pijnlijke herinnering aan vroeger genot. De eindeloze duur.
Algemene manier om het laatste oordeel te overwegen.
Ook hier bestaat weer dezelfde samenhang tussen het Tractatulus
van Florens en de twee geschriften van Zerbold. 30
28
29
30
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T. 227; R. 853 A—C; Sp. A. 94—100.
Sp. A. 98: Cogita etiam de poenis interioribus et maxime de privatione visionis divinae, quae excedit omnem poenam aliarti.
T. 228; R. 853 D—854 A; Sp. Α. 88—94.

Overweeg de grote angst bij het bazuingeschal der engelen en de
toorn van de rechtvaardige Rechter jegens de bozen. De scheiding
aan rechter- en aan linkerzijde. De verbijstering der hoogmoedigen en de zekerheid der rechtvaardigen. Rekenschap van alle
daden en gedachten. De vele getuigen à charge: de duivel, de
engelen, eigen misdaden, heel de wereld, de werktuigen van Christus' passie. Vonnis en beloning: Ite, maledicti en venite, benedicti.
Het grote belang der werken van barmhartigheid en vroomheid.
De Spiritualibus Ascensionibus voegt hieraan nog toe: Denk ook
somtijds aan het bijzonder oordeel. 31
Algemene gedachten over de hemelse vreugden.
Ook hier weer hetzelfde nauwe verband tussen het Tractatulus
en de twee geschriften van Zerbold. 32
Evenals bij de algemene gedachten betreffende de hel, wordt ook
hier aangeraden, om zich e e n v o o r s t e l l i n g t e m a k e n
v a n d e p l a a t s , met behulp van de beelden, door de heiligen
gegeven: Een stad gebouwd uit goud en kostbare stenen. Elke
poort bestaat uit louter paarlen. 3 3 Tracht de vreugde in te denken,
die bestaat in het aanschouwen der H. Drievuldigheid. Denk bij
het aanschouwen van Christus' mensheid, hoe Hij, Die om onzentwille arm en verworpen was op aarde, hier de verheven God en
mens is. Overweeg de vreugde van het samen zijn met Maria en
met de heiligen. Denk aan de gaven, die het lichaam ontvangen
zal: onsterfelijkheid, smarteloosheid, vrijdom van weerstand,
schoonheid. Denk aan de gaven der ziel: volheid van kennis, gerechtigheid en vreugde. Bedenk, hoe vele gevolgen deze gaven
weer hebben.
In deze algemene meditaties over de vier uitersten wordt alleen
meditatiestof gegeven. Diverse gedachten, die slechts een eenheid bezitten, omdat zij geordend zijn op een zelfde onderwerp.
31

32
33

Sp. A. 94: Interdum eti am cogita de particular! tuo iudicio et forma
m e d i t a t i o n e s ex praemissis suo modo.
T. 228; R. 854 B—C; Sp. A. 108—112.
R. 854 B: De gaudiis supercoelestibus i m a g i n a r e l o c u m
i l i u m per imaginarias similitudines a Sanctis pro nostra capacitate inventas.
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Een bepaalde systematiek of methode is in deze gedachten over
de vier uitersten niet te onderkennen. Er is slechts de nauwgezette
ijver, die bezorgd is om de schatkamer van het geheugen een
voorraad van goede gedachten te geven.
Wel kan men in deze meditaties reeds een element opmerken, dat
later bij het methodisch mediteren een belangrijke rol zal spelen:
de compositio loei. Bij de overweging van hemel en hel wordt het
zich duidelijk voor ogen stellen van de plaats zeer nadrukkelijk
aangeraden. 34
Korte manier om over Gods weldaden te mediteren.
In de vorm van een algemene meditatie wordt dit onderwerp alleen door Zerbold gegeven. Zerbold gebruikt als bron het tractaat
Omnes.35
In het vijf en twintigste hoofdstuk van De Reformatione zijn de
meditatie-punten omtrent Gods weldaden niet zonder meer achter
elkaar opgesomd, maar systematisch geordend. Men zal achtereenvolgens nadenken over: ten eerste de W e l d o e n e r zelf, Zijn
almacht, wijsheid, goedheid en bezorgdheid; ten tweede over de
w e l d a d e n aan alle mensen bewezen, alsof zij ons persoonlijk
golden, vooral over menswording en kruisiging; ten derde over
de o n t v a n g e r d e r w e l d a d e n , een armzalige, die vol is
van ondeugden. Het is opmerkenswaard, dat Zerbold in De Spiri·
tualibus Ascensionibus vrijwel dezelfde meditatiestof geeft maar
deze systematische opbouw laat varen. De meer uitvoerige en
systematisch ingedeelde beschouwing over de weldaden komt in
beide tractaten voor. De hiervoor gebruikte, aan De Triplici Via
van Bonaventura ontleende, indeling geeft Florens ook in zijn
Tractatulusß® Eerst moet men overwegen, dat God onze boosheid vergeeft en dat Hij ons ontelbare gaven schenkt. Bij het beschouwen dezer gaven zegt Zerbold : let wel, dat hier een beschouwingswijze gegeven is. 3 7 Deze beschouwingswijze verstrekt de in34
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Vgl. M. Olphe-Galliart SJ., Composition de Lieu, D. Sp. T. II,
1321—26; H. Pinard de la BouUaye S.J., Exercices Spirituels selon
la Methode de Saint Ignace, Τ IV, Paris, 1947, 187—192.
О. 158—162; R. 854^55; Sp. Α. 114^120.
χ. 249—50.
R. 855 В: Etiam attende ut hic modum habeas cogitandi.

deling: dona naturae, dona gratiae en dona superexcellentiae.
Als slot wordt dan nog ter overweging voorgehouden al het wonderbaarlijke, dat God vanaf het begin voor het menselijk geslacht
gedaan heeft.
Ook deze korte manier om over Gods weldaden na te denken,
geeft alleen meditatie-stof. Wel is hier deze stof meer systematisch geordend dan bij de algemene overwegingen over de vier
uitersten. Hier gaat Zerbold dan ook niet terug op een reeks
algemene gedachten in los verband uit het Tractatulus maar op
een hoofdstuk uit Omnes. De systematisering is voor de trits
Weldoener—weldaden—ontvanger overgenomen uit David van
Augsburg; de indeling der gaven gaat terug op Bonaventura.
Het Leven van Christus.
Het Tractatulus van Florens geeft geen meditatie-punten uit het
verborgen en openbaar leven van Jesus, maar alleen over Zijn
lijden en dood. Omnes geeft een leven van Jesus in zeven en twintig hoofdstukken. 38 Florens heeft hier naar het model der bestaande Vitae een Jesus' leven samengesteld als een Speculum.
Ofschoon Florens zeker de bedoeling had hiermede meditatiestof te leveren, gebeurt dat toch op geheel andere wijze dan in de
meditatie-punten van zijn diverse algemene meditaties. Al kan men
in het algemeen een eendere bouw constateren in de hoofdstukken
van dit Jesus' leven, men kan er stellig niet spreken van methodische meditaties. Wel kan men zeggen, dat er een voorkeur van
Florens blijkt voor het aanschouwelijke en affectieve element.
Hoofdstuk zes en twintig van De Reformatione heeft als opschrift:
Sequitur vita Christi sub compendio collecta. Dezelfde titel staat
boven hoofdstuk dertig van De Spiritualibus Ascensionibus. In
de zeer korte hoofdstukken acht en twintig en negen en twintig
van De Spiritualibus Ascensionibus worden de eerste twee punten
uit het compendium van De Reformatione afzonderlijk gegeven.
Zij handelen respectievelijk over voorafbeelding en annuntiatie.
In de drie hoofdstukken van De Spiritualibus Ascensionibus is
Zerbold iets uitvoeriger als in zijn vroeger geschrift. Hij geeft
aanvullende feitelijkheden en noteert meer affecties. Het over38

O. 56—124.
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zicht is uiterst beknopt en loopt tot aan het laatste avondmaal.
Iets meer aandacht krijgen de geboorte en de mysteries uit de
kindsheid. De gegevens lijken willekeurig gekozen.
Het laatste Avondmaal.
Florens handelt hierover alleen in zijn tractaat Omnes.39 Het
hoofdstuk in dit geschrift aan het laatste Avondmaal gewijd bestaat bijna geheel uit teksten uit het Evangelie van Johannes.
Slechts twee korte citaten uit Pseudo-Bernardus en Pseudo-Bonaventura vormen hierop een uitzondering.
Zerbold, die het onderwerp in zijn beide tractaten geeft, spreekt
in samenhang met het laatste avondmaal tevens over de voorbereiding tot het ontvangen der H. Communie. Het hoofdstuk uit De
Spiritualibus Ascensionibus sluit nauw aan bij het hoofdstuk uit
het oudere tractaat. 40
Onder alle gedenkwaardigheden uit Christus' leven moet vooral
het laatste Avondmaal met bijzonder innige meditaties overdacht
worden. 41 Men moet daarbij letten op de nederigheid van Christus. Met Zijn leerlingen, ja met Judas, zat Hij aan eenzelfde tafel.
Hij heeft Zijn leerlingen de voeten gewassen. Bedenk Zijn liefde
op grond van Zijn innige toespraak.
Vooral bij het ontvangen der H. Communie zal men het laatste
Avondmaal overwegen. Dit verhevenste aller sacramenten geneest de zieken en sterkt de zwakken. Het maakt de mens zachtmoediger, geduldiger, vuriger in liefde, gehoorzamer en inniger
dankbaar. Het versterkt de wil en voorkomt de instemming in
zware zonden. De uitwerking van het sacrament is mede afhankelijk van dispositie en van voorbereiding.
Het waardig ontvangen van dit sacrament vraagt drie dingen:
zuiverheid van lichaam, rein geweten en daadwerkelijke godsvrucht. Deze godsvrucht wordt bewerkt door de vrees en door de
3»
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0.91—96.
R. 856—858; Sp. A. 154^170.
R. 856 C: Inter omnia memoralia Christi praecipue recordatione
constat esse dignissimum finale illud convivium Dominicae coenae.
Ideoque nonnumquam specialius et devotius tuas circa illud formabis meditationes. Deze tekst ontleent Zerbold aan Lignum Vitae
van Bonaventura, ed. Quaracchi, VIII, 75.

liefde. De vrees wekt de eerbied en de liefde wekt het verlangen.
Bedenk, hoe Sint Jan de Doper Christus niet durfde aanraken;
hoe Petrus zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig
mens. Bedenk dat Hij, Die gij nuttigt. Uw rechter zijn zal. Besef,
dat de heiligen niet eens in staat waren, zich waardig voor te bereiden. Denk aan eigen boosheid en wees vooral gering in eigen
oog.
Wat het verlangen betreft, dit kan op meerdere wijzen vorm krijgen. Men kan door Christus' liefde getrokken worden. Anderen
verlangen genezing van hun slechte hartstochten. Anderen weer
denken aan eigen zonden, tot vergeving waarvan dit sacrament
is ingesteld. Anderen denken vooral aan de evennaasten, om levenden en overledenen te kunnen h e l p e n . 4 2 Bedenk ook, om het
verlangen te doen toenemen, hoe Christus de smarten op Zich nam
van allen, die tot Hem kwamen. Denk aan zieken en aan zondaars.
Vóór het ontvangen moet gij vooral ook Christus' lijden overwegen,
want dit sacrament is als herinnering aan het lijden ingesteld. 4 3
Als slot stelt Zerbold de kwestie of men, door verlangen gedreven,
veelvuldig moet communiceren of dat men, door vrees en eerbied
bang, dat slechts zelden moet doen. Zerbold blijft buiten de oplossing door te zeggen, dat beide gesteltenissen prijzenswaard zijn.
Met Augustinus laat hij de oplossing aan ieders geweten o v e r . 4 4
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Deze verscheidenheid van gevoelens gaat rechtstreeks of via David
van Augsburg (Ed. Quaracchi, 377) terug op de uiteenzetting over
de tien begeerten en gevoelens, die aansporen tot celebreren, zoals
Bonaventura die geeft in De Praeparatüme ad Missam, ed. Quaracchi, VIII, 104.
R. 858 B: Debes etiam p r a e c i p u e ante huius sacramenti susceptionem, devotissime Christi passionem percurrere. Nam specialiter
in memoriam passionis hoc sacramentum legitur institutum.
R. 858 В—С; Sp. Α. 168; Augustinus, Epistola 54, Migne P. L.
33, 201. Vgl. M. Meertens, De Godsvrucht in de Nederlanden [Antwerpen-Nijmegen] 1930—34, III, 41; L. van Miert S.J., Eene Bij
drage tot de Geschiedenis der Eucharistie in de Nederlanden, Tijd
schrift voor Liturgie, III (1921) 117—19. Voor de veelvuldige Com
munie bij de Moderne Devoten, vlg.: Constituties, ed. Hyma, 471
en ed. Schoengen 272; Epistola de Vita et Passione Domini, ed. de
Bruin, 20; Busch, Chronicon, ed. Grube, 117, 123; J. G. R. Acquoy,
189

Deze meditatie heeft het karakter van een instructie; een methodisch uitgewerkte meditatie is het stellig niet.
Gedachten over Christus'lijden voor elke dag der week.
Na het gedeelte over het laatste avondmaal volgt in beide geschriften van Zerbold een algemene manier om Christus' lijden
te overwegen. Daarop sluit dan aan een samenvatting van korte
teksten over het lijden, chronologisch geordend, in de vorm van
bundeltjes. In De Reformatione zijn het zes hoofdstukken, die elk
de titel dragen van Fasciculus; in De Spiritualibus Ascensionibus
zijn het er vijf met als titel: Partícula. Deze bundeltjes gaan terug
op de zes, over de dagen der week, verdeelde hoofdstukjes in het
Tractatulus van Florens. 45 In deze bundeltjes staan zeer beknopt
geformuleerde evangelie-gegevens. Slechts zelden treden zij buiten de mededelingen van het evangelie: Wanneer Zerbold spreekt
over de wijze, waarop Christus gekruisigd is, stelt hij, waarschijnlijk in navolging van de Meditationes Vitae Christi, een dubbele
mogelijkheid: ofwel is het kruis eerst opgericht en daarna is
Christus gekruisigd, ofwel omgekeerd. 46 Wel wordt veelvuldig
herinnerd aan de drie punten, namelijk het feit, de manier en de
beweegreden, waarop men acht moet geven, wanneer men Christus' lijden overweegt. Vooral in De Reformatione gebeurt dat dikwijls. Het uitvoerigste in de eerste Fasciculus, waar Zerbold ook
aanraadt te letten zowel op het uiterlijke als het innerlijke in
Christus.
In de drie reeksen van Fasciculi volgt telkens als besluit van
ieder bundeltje een „considera" uit De Triplici Via van Bonaventura. Fasciculus zes uit De Reformatione heeft in De Spiritualibus Ascensionibus de vorm gekregen van een zelfstandig
hoofdstuk, met als titel: Hoe de devoot bij zijn opstijgingen het
lijden van Christus zo moet aanwenden, dat hij door vrees opklimme, door hoop voortgang make, door liefde God aanhange,
opdat zijn verstand verlicht moge worden.
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Het Klooster te Windesheim en zijn Invloed, Utrecht, 1875—80, I,
154.
T. 251—254; R. 860—63; Sp. A. 188—202.
R. 862 A. Vgl. Meditationes Vitae Christi, Sancii Bonaventurae
Operum, Tomus Sextus, Mogundae, 1609, 388.

De laatste bundel en het daaraan corresponderende, zelfstandige
hoofdstuk uit De Spiritualibus Ascensionibus geeft geen lijdensteksten, maar spreekt in directe navolging van Bonaventura over
de zeven sloten uit het Boek der Openbaring, die Christus' lijden
ontsloten heeft.
Verrijzenis, hemelvaart en nederdaling van de H. Geest.
In aansluiting op de gebundelde lijdensteksten volgen alleen in
De Spiritualibus Ascensionibus nog drie hoofdstukken over deze
onderwerpen. Zij geven, kort samengevat, de gegevens uit het
evangelie rond deze drie mysteries. Sprekend over de hemelvaart,
geeft Zerbold, waarschijnlijk in navolging van de Meditationes
Vitae Christi, in overweging, hoe de heiligen met Christus opstegen en hoe de engelen hen tegemoet kwamen. 47
Hoe men het leven en lijden van Christus moet overwegen.
Voor Geert Groóte is het evangelie van Christus een levensspiegel. 4 8 Voor Groóte is Christus vooral het voorbeeld, dat men
moet navolgen. Hij legt het meest de nadruk op het navolgen van
Christus in Zijn lijden. Vandaar, aldus Groóte, dat ik bijna altijd en overal leer, dat het lijden van Christus altijddoor in onze
gedachten moet zijn. Niet zozeer opdat het door overweging in
ons verstand zou zijn, maar meer om het door een vurig verlangen tot navolging in ons hart te hebben. 49 Bij deze meditatie van
het lijden moet men niet enkel het uiterlijk verloop van de passie
beschouwen, maar ook trachten om Christus' inwendige gevoelens
te beseffen. 50 Groóte denkt bij deze navolging vooral aan het
4
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Ed. Moguntiae, 1609, VI, 398.
Pohl, VII, 97: Radix studii tui et speculum vitae sint primo evangelium Christi: quia ibi est vita Christi.
P. Debognie C.ss.R. meent, dat de uitdrukkingen: per meditationem
in intellectu, — per desiderium in affectu ut et inde — in opere et
effectu, tot het technisch vocabularium van de methodische meditatie
'behoren. Wij kunnen hier alleen mee instemmen, wanneer hij doelt
op die minimale methodiek, die uiteraard aan de meditatie eigen
is. Vgl. O. G. E. XXV (1951) 275.
M. Ep. 238: Unde in qualibet meditacione quarumcumque parcium
passionis Christi, vocem Christi quasi desuper audire debemus: Sic
fac et vives; vel ideo passus sum pro te et propter te, ut sequaris
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geduldig en in vereniging met Christus' kruis verdragen van alle
moeilijkheden, die het leven brengt. Groóte geeft zijn opvattingen
hieromtrent in zijn brief De Paciencia, geschreven in de aanvang
van het jaar, waarin hij zelf in ongenade stierf. 51
Florens geeft geen nadere aanwijzingen omtrent de manier van
mediteren over Christus' leven en lijden. Wanneer hij zijn evangelie-teksten over het lijden inleidt, zegt hij met een beroep op
Augustinus: dat het lijden van Christus meer dan al het andere
aanspoort, om Hem te beminnen. 52 Wanneer hij in Omnes inquit artes, zijn leven van Jesus begint, kiest hij als proloog een
tekst van David van Augsburg, die Jesus' leven ziet als een allerklaarste spiegel en als model van alle heiligheid. Want Christus
is ons door de Vader gezonden, opdat Hij ons voor zou gaan op
de weg der deugd. 5 3
Zerbold heeft in De Reformatione een uitvoerig hoofdstuk met
als titel: Algemene manier, om zich te oefenen in het lijden des
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vestigia mea. Cumque mens sancta inceperit vehementer Christi humanitatem eciam ultra mundi oírme delectamentum amare et de
vulneribus Christi, quasi oleum de petra et mei de saxo durissimo
sugere et internos actus Christi attingere, о quantum desiderabit
vexari, tribuían et reprobar!, ut tanto, suo amatori configuran
possit et compiacere!
Vgl. H. Gall M.S.C., De Christus-gedachte bij Geert Groóte, Ons
Geestelijk Leven, XX (1940-^,1) 229—240.
Vgl. J. Huyben O.S.B. — P. Deboignie C.ss.R. Geerts Groote's Brief
over de Navolging van Christus, O. G. E. XXI (1951) 269—278.
T. 250; Vgl. Pseudo-Augustinus, De Diligendo Deo, Migne P. L.
40, 860.
O. 56; Ed. Quaracchi, 25: In omnibus virtutibus et bonis moribus
semper prepone tibi illud clarissimum speculum et tocius sanctitatis
exemplar, scilicet vitam et mores Filii Dei, Domini nostri Jhesu
Christi, qui ad hoc nobis de celo a Patre missus est, ut preiret nos
in via virtutum, et legem vite et discipline suo exemplo darei nobis,
et erudir et nos, ut sicut ad ymaginem eius naturali ter creati sumus,
ita ad morum eius similitudinem per imitacionem virtutum pro
nostra possibilitate reformemur, qui eius ymaginem in nobis per
peccatum fedavimus. Quantum autem quisque se ei in virtutem imitacione studuerit conformare, tantum ei in patria in glorie claritate
propinquior et similior erit. — Dezelfde tekst gebruikt Ludolphus
van Saxen in zijn inleiding. Ed. Rigollot, I, 7—8.

Heren. De gegevens van dit hoofdstuk komen, enigermate uitgebreid, terug in twee hoofdstukken van De Spiritualibus Aseensionibus. Het eerste dezer twee hoofdstukken handelt over een
drievoudige opklimming in het leven en de dood van Christus,
terwijl het tweede hoofdstuk spreekt over drie punten waarin de
mens, die Christus' lijden overweegt, zich oefenen moet.
In De Reformatione wijst Zerbold op d r i e p u n t e n , waarop
men acht moet slaan, zo men de dood van Christus met vrucht
wil overwegen: d e l i j d e n s d a a d , d e m a n i e r v a n l i j d e n
e n d e b e w e e g r e d e n v a n C h r i s t u s ' 1 ij d e n . Deze manier van overwegen ontleent Zerbold aan een passie-preek van
Bernardus. 54 Dit uitgangspunt wordt door Zerbold uitgewerkt.
Wat h e t l i j d e n s v e r h a a l , de lijdensdaad betreft: men zal
het overwegen, zoals de evangelisten het verhalen. Daarbij zal
men op de volgende punten letten. Wanneer de naam Jesus of
Christus voorkomt, moet men zich in de geest een beeld vormen
van een persoon, die tegelijk God en mens is. Wanneer men Hem
als mens voorstelt, zal de overdenking gemakkelijker zijn, omdat
de voorstelling van een mens ons beter ligt en meer nabij is. Zijn
voorbeeld zal daardoor sterker trekken. Wanneer men denkt aan
Zijn Godheid zal het hart meer bewogen worden tot bewondering
en eerbied, tot schrik en tot vrees. Vooral bij het overwegen van
Christus' woorden en antwoorden, zal men hieraan denken. 55
54

5 5

R. 858 D: Circa passionem deminieam in qua te prae caeteris exercitüs ardentius et devotius exercebis, ut ea quae in sacris Evangeliis
legeris, ad tuam utilitatem melius scias reflectere ас dirigere ad ргоpriam utilitatem. Scire debes, quod tria sunt in quibus tua consideratio circa mortem Salvatoris nostri fructuosissime speculatur. Sunt
autem haec tria, opus, modus, et causa; Migne P. L. 183, 263: In
hac igitur passione fratres, tria specialiter convenit intueri: opus,
modum, causam.
R. 858—59: diligenter debes ad hoc niti, ut quoties audis Christum
vel Jesum hoc fecisse vel sustìnuisse, per nomen Jesus, in mente tua
repraesentetur, non homo solum, nee solum Deus, пес sola deitas
vel humanitas, sed in mente formabis conceptura personae unius
quae simul est Deus et homo, et in qua deltas et humanitas sine
essentiarum permixtione in uno supposito coegerunt — Sed quanto
id lucidius et clarius attendere poteris, tanto eris devotior in Christi
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Zerbold zegt, dat deze wijze van overweging door de evangelisten
wordt geleerd en dat Sint Bernard in zijn meditaties eveneens
deze manier volgt. Ten bewijze van dit laatste citeert Zerbold een
tekst uit Bernardus' preken op het Canticum.56
Vervolgens moet men, het lijdensverhaal overwegend, bedenken
dat Christus boven iedere mens gefolterd is. De graad van ge
voeligheid immers bepaalt de graad van pijn, zegt Zerbold met
Bonaventura. 5 7 Daarbij komt, dat Christus het lijden vrijwillig
op Zich heeft genomen, om te voldoen voor onze zonden. Omdat
Hij de meest volledige voldoening heeft gebracht, aanvaardde
Hij ook de meest bittere pijn. 5 8 Denk ook aan de inwendige
pijnen van Christus. Deze innerlijke pijn kwam voort uit Zijn
liefde voor de mensen, die dikwijls om hun boosheid het profijt
van Zijn lijden zouden moeten ontberen. Ook uit medelijden met
Maria, uit ontferming over de Joden en uit droefheid om Zijn
leerlingen, bijzonder om Judas. Daarom zal men, om de bitter
heid van het lijden beter te voelen, zich gewoon maken, om zo
dikwijls als de evangelisten van enige pijniging spreken, daaraan
in zijn hart toe te voegen, dat die pijniging zwaar en bitter was. 5 9
Wat de w ij ζ e v a n 1 ij d e η betreft, moet gij letten op Zijn ne
derigheid en zachtmoedigheid, op het voorbeeld van alle deugden,
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vita, morie miraculis et factis. — Si hominem cogitas, inde tibi
facilior cogitatio, quia humanitatis conceptúe est menti tuae propinquior et facilior. — Vgl. ook Sp. A. 172—74.
R. 859 C: Item hunc modum habuit in suis meditationibus devotissimus doctor Bernardus, ait enim super Cantica: Siquidem, inquit,
cum nomino Jesum, hominem mihi propone mitem et humilem,
corde benignum, sobrium, castum, misericordem et omni denique
sanctitate et honéstate perspicuum, eundem ipsum Deum omnipotentem. Sumo mihi itaque exemplum de homine, auxilium de omnipotente. Vgl. Bernardus, Super Cantica, Sermo XV, Migne P. L.
183, 847. Zerbold citeert deze tekst waarschijnlijk via Florens. O.
68, 18—22. Vgl. С. Richstaetter S.J., Christusfrömmigkeit in ihrer
historischen Entfaltung, I, Köln, 1949, 97—120.
Sp. A. 176; R. 859 E: Christus erat natura vivacissimus, ideo
qualibet poena sibi inflicta erat ei gravissima. Vgl. ed. Quaracchi,
III, 3 4 8 - ^ 9 en VIII, 121.
Steunt eveneens op Bonaventura: ed. Quaracchi, III, 722.
Sp. Α. 180.

dat Hij geeft. Daartoe zal men bij de meditatie over het lijden
altijd in de geest overwegen, hoe Christus zich gedroeg bij Zijn
spreken en antwoorden, bij Zijn daden en Zijn pijnen, hoe Hij
Zich uiterlijk zowel als innerlijk hield. In De Spiritualibus Ascensionibus raadt Zerbold bovendien nog te overwegen, hoe Maria,
de Joden en Magdalena innerlijk en uiterlijk gesteld waren. 60
Wat d e o o r z a a k betreft: overweeg dat gij zelf de oorzaak
zijt. Overweeg alles, als was het alleen voor U geschied. Alsof de
woorden van Christus tot U gericht zijn: dit heb Ik gedaan, opdat
g ij Mijn voetstappen volgen zoudt.
Sprekend over de drievoudige opklimming in het leven en de
dood van Christus, constateert Zerbold een ontwikkeling en opgang in de meditaties over Jesus' leven en lijden. Daarom is
Christus mens geworden, opdat de mens, die Christus geestelijk
niet kennen kan, door Christus als het mensgeworden Woord zou
opklimmen tot geestelijke kennis en geestelijke liefde. Door innige
oefeningen moet men op d r i e v o u d i g e w i j z e opklimmen in
Christus' leven en dood. De e e r s t e opstijging bestaat hierin,
dat men in innig en hartelijk verlangen, al is het enigermate naar
de zinnen, Christus aanhangt en Hem vergezelt tijdens Zijn leven
en bij Zijn dood; een manier, die direct doet denken aan de Meditationes Vitae Christi van Pseudo-Bonaventura. 61
Deze eerste opklimming kent verscheidene variaties, zoals ook
tijdens Christus' leven verschillende mensen Hem volgden met
onderscheiden begeerte en bedoeling: zoals de apostelen of zoals
de zieken, die genezing zochten. Al is deze oefening van het zich
bezig houden met de gedragingen en de werken van Christus nut60
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R. 860 C: debes in omnibus quae de Christi passione legis vel
cogitas, semper in mente tua revolvere, quomodo Christus se habuit
in verbis, in responsionibus, in factis, in poenis, quomodo se habuit
t a m i n t e r i u s q u a m e x t e r ì u s , et quomodo illa prout
loco et personis congruebant, óptimo modo formabat, et hoc poteris
in Evangelio invenire, vel certe si ibi non est expressum, ex teipso
formare. Vgl. Sp. A. 182—186.
Ed. Moguntìae, VI, 384: quod quis se praesentem exhiberet omnibus, et singulis quae circa Dominicam ipsam Crucem, passionem,
et crucifixionem contigerunt, affectuose, diligenter, amorose, et
persever anter.
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tig in het geestelijk leven, tot volledige opstijging in liefde is zij
niet toereikend. Ook Judas, Pilatus, Herodes en de Pharizeeën
heeft het niet gebaat alleen maar in Christus' tegenwoordigheid
te zijn. 62 De t w e e d e opstijging bestaat, naar het woord van
Bernardus hierin, dat men in Christus de Godmens aanschouwt.
Zerbold geeft hier een zelfde uiteenzetting als in De Reformatione.
De d e r d e opstijging geschiedt, wanneer men door het beschouwen van Christus' mensheid opklimt tot een geestelijk gevoelen
en God zelf, al is het als in een spiegel en bij gelijkenis, met de
ogen van de geest aanschouwt.
In de meditaties over het lijden geeft het aan Bernardus ontleende
uitgangspunt van opus, modus, causa een zekere systematisering.
Van deze graad van methodiek zijn in de traditie vele voorbeelden. Bonaventura stelt in De Triplici Via de vragen : quis, qualis,
quantus. In De Perfectione Vitae stelt Bonaventura voor: Gij zult
op deze wijze de gedachtenis aan Christus' lijden houden, gij
moet beschouwen, hoe Zijn lijden het meest smaadvol is, het meest
bitter, volledig en langdurig. 63 Ludolphus van Saxen leert om te
denken over: nudi tas, irrisio, corporalis afflictio. 64 Ook de aandacht voor Christus' inwendige en uitwendige houding is traditioneel. Men treft deze in de lijdenspreek van Bernardus op
Woensdag in de Goede Week en in verschillende van zijn preken
op het Canticum. Bonaventura heeft in De Perfectione Vitae het
zesde hoofdstuk gewijd aan de herinnering aan Christus' lijden.
De systematisering in dit hoofdstuk gaat aanmerkelijk verder dan
bij Zerbold. Ook Jan van Ruusbroec geeft in het eerste boek van
zijn Die Gheestelike Brulockt dezelfde ideeën. Veelvuldig en bijna
als een refrein, komt bij dit onderwerp de tekst voor van Sint
Bernard, die ook Florens overneemt in Omnes: Zolang als ik leef
zal ik blijven denken aan de inspanning, die Christus zich getroostte bij Zijn prediking, aan de vermoeidheid op Zijn tochten,
de bekoring bij Zijn vasten, het waken bij Zijn bidden en aan de
tranen van Zijn medelijden. Ook zal ik blijven denken aan Zijn
62
вз
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Deze zelfde opvatting bij Geert Groóte, A. A. U. 49 (1924) 305.
Ed. Quaracchi, VIII, 120.
Ludolphus de Saxionia, Vita Jesu Christi, ed. L. M. Rigollot, Parisiis-Romae, 1870, IV, 463.

smarten, aan de scheldwoorden, de bespuwing, de kaakslagen, de
beschimping, de smaad, de spijkers en alle ellende, die Hij zo
overvloedig te verdragen kreeg. 6 5
Over het gebruik, dat de devoot maakte van de algemene medi
taties over de uitersten, de weldaden Gods en het leven en lijden
van Christus, leveren meerdere gegevens een getrouw beeld. Uit
het begin van de Generalis modus meditandi de morte en
uit het slot van de Generales modi cogitandi de gaudiis
superorum celestibus kan men gevoegelijk afleiden, dat Florens
de bedoeling heeft, dat de punten uit deze modi van buiten wor
den geleerd, om altijd en overal, ook als er geen boek voorhanden
is, meditatie-stof ter beschikking te hebben. 6 6 Een zelfde soort
bemerking maakt Zerbold, zowel voor de algemene meditaties
over de uitersten als voor de Fasciculi van Christus' lijden. 6 7
6 5

6 6
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O. 83, 61—66: Memor его, quamdiu fuero, laborum illorum quos
pertulit in predicando, fatigacionum in discurrendo, temptactionum
in ieiunando, vigiliarum in orando, lacrimarum in compaciendo.
Recordabor eciam dolorum, conviciorum, sputorum, collaphorum,
subsannacionum, exprobacionuin, clavorum horumque similium, que
in eum et super eum habundancius transierunt. — Bij Bernardus
komt deze tekst minstens drie keer voor: Sermo in feria IV hebd.
sanctae, Migne P. L. 183, 268; in de bekende Sermo De quadruplici
Debito, Migne P. L. 183, 597; Sermo 43 Super Cantica, Migne P. L.
183, 994; Bonaventura, De Perfectione Vitae, ed. Quaracchi, VIH,
122; Meditationes Vitae Christi, ed. Moguntiae, VI, 372; Ludolphus
de Saxonia, Vita Jesu Christi, ed. Rigollot, I, 4. Ook de Epistola de
Vita et Passione Domini heeft deze tekst. Ed. de Bruin, 16.
T. 225: Ut autem homo m e d i t a c i o n e s
t a l e s ubicumque
fuerit, in promptu habeat, nee semper indigeat subsidio librorum,
possunt aliqui generales modi talium meditacionem poni, secundum
quos homo leviter possit formare.
T. 229: Hü sunt generales modi, quibus homo ducitur in meditaciones de morte, de penis inferni et de extremo iudicio. Et secundum
hos modos potest homo multipliciter alios modos meditando invenire quibus homo utiliter occupatur et ad amorem dei inducitur.
R. 851 B: Ut autem de his cogitare eo promptius ad manum habeas,
aliqua generali a de unoquoque praemissorum unde tu valeas plura
elicere hic inseruntur, ut data occasione sapienti sapientior fiat, et
ex paucis plura eliciat, sicut ipsi congruit cogitanti. Esto igitur
animai mundum ruminans et revolvens ea et ipsis similia in corde
tuo, ut ita inutilia et vana possis a memoria removere.
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De formulering van Zerbold herinnert aan het bekende gezegde
van Florens, waarin hij de devoot aanspoort, zich er aan te gewennen, even gemakkelijk vrome gedachten te hebben als ijdele
en nutteloze. Daaruit volgt, dat de algemene meditaties moeten
dienen, om steeds door de dag goede gedachten bij de hand te
hebben en dat zij niet bedoelen stof te leveren voor een langere
oefening van meditatie. 68
Het Parvum et simplex exercitium spreekt over de algemene meditaties als „materia diei" en verdeelt de onderwerpen over een
weekschema: Onder het aankleden zal men de stof van de dag
in het geheugen roepen. Op Zondag, het rijk der hemelen; op
Maandag, de dood; op Dinsdag, Gods weldaden; op Woensdag,
het laatste oordeel; Donderdags, de hel; Vrijdags, leven en lijden
van Christus; op Zaterdag, eigen zonden. Overdag zal men, telkens wanneer het uur slaat, even denken aan deze stof van de
dag. 's Avonds zal men vóór het slapen gaan nog even denken
aan de stof van de volgende dag. 6 9 Zonder van „materia diei"
te spreken, noemt ook het Propositum cujusdam canonici deze onderwerpen der algemene meditaties als stof van vrome gedachten. 7 0 Johannes van Kessel legt zich ook 's avonds te slapen, in
gedachten bezig met een of ander goed punt uit de „materia

08

69

70
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R 861 A: Ut autem etiam tu quiconque memoriam tuam per meditationem mortis Christi reformare desideras, in promptu habeas
fascículos qui in memoria tua commorentur, passionem Christi hic
tactam solummodo ordine Evangelistarum inservimus compendiose,
ut ex Ulis paucis, secundum illa tria quae dicta sunt opus, modum
et causam, habeas materiam copiose meditandi, el de paucis plurima
colligas. Vgl. Sp. A. 80, 108, 188.
Vgl. Sp. A. 230: Ut faciliter assuescas bonis meditacionibus duo
debes diligenter considerare. Primum est, ut animo tuo de quibusdam utilibus materiis provideas. Vgl. ook Sp. A. 44.
Ed. Wüstenhoff, Archief voor Nederl. Kerkgesch. V (1895) 100,
103, 96: Deinde ulterius te vestiendo ad memoriam reduces materiam diei, scilicet Dominica die de regno coelorum; feria secunda
de morte; feria tertia de beneficiis dei; feria quarta de iudicio
extremo; feria quinta de inferno; feria sexta de passione domini
et de vita ejus; sabbato de peccatis tuis.
Ed. Collationes Brugenses, XIV (1909) 10—11, 19.

sancta" en als hij wakker wordt, richt hij terstond zijn gedachten
op de „materia devota". 71
De term „materia diei" is ontstaan in verband met de practijk, om
de meditatiestof volgens vaststaand schema te verdelen over de
dagen van de week. Florens kent deze practijk reeds en verdeelt
de meditatiestof betreffende Christus' lijden over de dagen der
week. Een zelfde schema als in het Parvum et simplex exercitium
komt voor in de Constituties."1'2 Aan het advies, om op Vrijdag
over het lijden des Heren te mediteren is hier toegevoegd: over
het lijden zult gij ook op de afzonderlijke dagen onder de H. Mis
mediteren, te beginnen met het leven des Heren op Zondag en
dan verder iedere dag een gedeelte van het lijden, zoals wij dat
hebben aangegeven. 73 Ditzelfde weekschema komt voor in een
handschrift van het Minderbroedersklooster te Reekhem in België
en met een kleine wijziging in het Chronicon van Busch, die
voor de stof van deze meditaties verwijst naar De Spiritualibus
Ascensionibus van Zerbold. 74
De EpistoL· de Vita et Passione Domini biedt eveneens een weekschema. Voor elke dag van de week worden drie punten genomi
72
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Ed. Pohl, VII, 312.
Ed. Schoengen, 241—42; ed. Hyma, 443.
Schoengen meent, dat het vrij zeker is, dat het weekschema uit de
Constituties van Dirk van Herxen stamt. Vgl. Jacobus Traiecti alias
de Voecht, Narratio de Inchoatione Domus Clericomm in Zwollis,
Amsterdam, 1908, CXL. Hij verwijst daarbij naar een tekst uit de
Narratio, die van Dirk van Herxen zegt: Nam et tune (i. e. circa
finem vite sue) composuit ilium tracttatum: „De duplici modo se
exercitandi", in ea ponens ibi septem puncta secundum septem dies
septimane et unumquidque cum quatuor articulis, sicut ipse signavit
in manu depicta, quam invenimus post mortem ejus. Vgl. Narratio,
ed. Schoengen, 112. De zin „zoals wij dat hebben aangegeven" uit
de Constituties kan, omdat de practijk zeker eerder bestond, even
goed slaan op het schema in het Tractatulus van Florens ; Vgl. ook:
P. H. J. Knierim, Dire van Herxen, Amsterdam, 1926.
Vgl. J. van Rooy O. Carm., Gerard Zerbold van Zutphen, NijmegenUtrecht, 1936, 380. Dit handschrift van Reekhem werd uitgegeven
door V. Becker S.J., De Katholiek, 85 (1884) 40-^17, 101—116;
ed. Grube, 243—44: Materiam inde habes in Beatus vir ! luxta hunc
modum fratres devotarum congregacionum se soient exercere.
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teerd. Het eerste punt is genomen uit het leven van Christus, het
tweede uit Zijn lijden, in het derde punt wendt men zich tot de
heiligen. 75 Op Maandag: de ontvangenis van Christus, het laatrte
avondmaal, de heilige engelen. Op Dinsdag: de geboorte van
Christus, Zijn gevangenneming, de heilige apostelen. Op Woensdag: de besnijdenis, de geseling, de patriarchen en propheten. Op
Donderdag: de openbaring aan de driekoningen, de kroning met
doornen, de heilige martelaren. Op Vrijdag: de opdracht in de
tempel, kruisdraging en dood, de heilige belijders. Op Zaterdag:
de vlucht naar Egypte, het leed van Maria, de heilige maagden.
Op Zondag: de doop door Johannes, een samenvatting van zijn
leven volgens de tekst in noot vijf en zestig van dit hoofdstuk
geciteerd, de verrijzenis en alle heiligen.
De auteur van deze brief laat in het overwegen dezer drie punten
grote vrijheid. Als het eerste punt niet aanspreekt, zal men het
tweede of het derde kiezen.7 6 Het voornaamste acht hij het punt
van het lijden, dat men geen enkele dag verzuimen mag. Bevalt
het aangegeven punt over het lijden niet, dan zal men een ander
kiezen uit de Honderd Artikelen van Suso. 77 Een voorstel, waaruit weer duidelijk blijkt, dat het hier gaat over korte, vrome gedachten en niet over lange meditatie-oefeningen. De artikelen
over het lijden in de Epistofo staan duidelijk onder invloed van
Suso's Horohgium, dat reeds bij Geert Groóte hoog in aanzien
75

76

77
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Ed. de Bruin, 11: Dat eerste vanden beghynne des levens ons heren.
Dat ander vanden eynde sijns levens, dat is sijns lidens. Dat derde
vanden toekeer totten heilighen.
Ed. de Bruin, 11: Aldus werden u alle daghe drie gherechten voergherechtet als men den siecken pleghen. Of ghi dat een niet verduwen en cont, soe smaeot dat ander of dat derde, op dat ghi niet
onghevoedet en blivet vander warigher spisen der sielen des heilighen levens ons heren Jhesu Christi, dal hi selve is.
N. Keller, Des Mystikers Heinrich Seuse Deutsche Schriften, Regensburg, 1926, 285—291; Vgl. H. Meyboom, Suso's Honderd Artikelen
in Nederland, Archief voor Nederl. Kerkgesch. I (1885) 173—207;
A. G. M. van de Wijnpersse, De dietse Vertaling van Suso's Horologium Aeternae Sapientiae, Groningen-Den Haag, 1926; J. Bühlmann, Christuslehre und Christusmystik des Heinrich Seuse, Luzern,
1942.

stond 7 8 en vooral ook in Windesheim grote achting genoot. 7 9
In het dagelijkse driepunten-program van de EpistoL·, valt het
gesprek met de heiligen a b derde punt het meeste op. Men mag
hier echter niet het oudste spoor in zien van „de samenspraak",
die later als element in de methodische meditatie wordt opge
nomen. Men treft deze gebedspractijk reeds bij Bemardus in zijn
twee en zestigste preek op het Hooglied. Deze tekst wordt later
weer opgenomen in de Meditationes Vitae Christi.80
Dit hoofdstuk besluitend kan men zeggen, dat de devoot medi
teerde over de traditionele onderwerpen. Zijn algemene meditaties
willen stof leveren voor vele vrome gedachten, niet voor een
lange meditatie-oefening. Er is een ordening in de onderwerpen,
die bemediteerd moeten worden. Deze ordening steunt niet alleen
op het voordeel van de variatie maar hangt ook samen met de
elkander opvolgende stadia van geestelijk leven. Er is een bij
zondere toeleg, om altijd stof voor vrome gedachten bij de hand
te hebben. Wanneer bij sommige onderwerpen een zekere sys
tematisering valt waar te nemen, zoals bij het mediteren over
Gods weldaden en over het lijden van Christus, wordt deze me
thodiek ontleend aan vroegere auteurs. De meditaties over Chris78

79
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M. Ep. 43: Similiter licet habeam, quod liber rubeus melior sit
„Orologio" teutonico, tarnen ad construccionem Ecclesie ego per
muto: sit vestra „Summa" et meum „Orologium", sed desiderarem,
quod sine vestro sumptu in honorem Dei et constructionem Ecclesie
faceretis unum „Orologium" scribi latinum, quia vos habetis correctum „Orologium". Vgl. ook M. Ер. 141; Pohl, VII, 98.
Busch, Chronicon, ed. Grube, 357: Dixit eciam pater noster [Jo
hannes Vos] coram nobis, quanto affectu cellam illius devoti fratris ordinis predicatorum, qui Horologium eterne sapiencie instinctu sancti spiritus ediderat, in Constancie civitate cum aliis devotis
patribus libenter visitavit.
Migne P. L. 183, 1076: Licebit itaque unicuique nostrum etiam hoc
tempore nostre mortalitatis cavere sibi quacumque parte volet ca
verna superne macerie: nunc quidem patriarchas revisere, nunc
vere salutare prophetas, nunc senatui immisceri apostolorum, nunc
martyrum inseri choris: sed et beatarum virtutum status et man
siones a minimo angelo usque ad Cherubim et Seraphim tota mentis
alacritate percurrendo lustrare, prout quemque sua devotio feret. —
Vgl. ed. Moguntiae, VI, 372.
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tus* leven en lijden beperken zich in het algemeen tot de gegevens
van het evangelie. Toch zijn zij aanschouwelijk en concreet. 81
81
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Florens Radewijns heeft zelfs het kerkelijk drama gekend, zoals blijkt
uit D. de Man, Hier beginnen sommige süchtige punten van onsen
oelden zusteren, 's-Gravenhage, 1919, 16—17: Doe brueder Gerlacus
noch een clerck was, soe plach hem h e r F l o e r e n s , o n s e
v a d e r , dicke wat guets te seggen, ende hadden alte geerne bekiert.
Soe gevyelt op een tijd — op onser Vrouwen lichtmissendach —
dat Gerlacus onse lieve Vrouwe solde wesen indie grote kercke,
want het was een recht suverlick persoen. Doe calde hem her Floerens an, ende segede hem wat guets, als hi altoe» plach te doen. Ten
lesten maecten si een overdracht mit malcanderen, als, weert zake
dat hi syne knyën buychde, als hi sijn kindekijn offerde, dat solde
her Floerens een teiken wesen, dat hi dan onsen lieven Heren sijn
reynicheit laefde. Ende doe het Floerens mercte, dat hi op sine
knyën viel, doe hi sijn kindekijn offerde, waert hi alsoe blide in
onsen lieven Heren, dat hi in sijnen herten sanck: „Te Deum, laudamus".
Geert Groóte spreekt van afbeeldingen (ymagines ligneas) als hulpmiddel tot meditatie, vgl. A. A. U. 49 (1924) 302.

HOOFDSTUK

Χ

BESLUIT
De resultaten van dit onderzoek samenvattend, kan men omtrent
de meditatie-opvatting in de eerste tijd der Moderne Devotie het
volgende vaststellen: Het begrip meditatie wordt aangeduid met
verschillende termen. De voornaamste zijn: meditatio, cogitatio,
consideratio, memoria, ruminatio en contemplatie. Ofschoon me
ditatie in zijn eigenlijke zin niet zelfstandig voorkomt, maar practisch altijd een harmonisch passende phase is in de reeks lectio—
meditatio—oratio—contemplatio, kan men toch meditatie als
begrensd begrip omschrijven als: een nadenken of een zich voor
stellen.
De traditionele samenhang tussen lectio en meditatio wordt door
de Moderne Devotie volkomen gehandhaafd.
De meditatie verhoudt zich ongeveer tot het gebed als de lezing
tot de meditatie. Via de affectie wordt de overweging tot gebed.
Zowel het dagelijks als het bijzonder gewetensonderzoek wordt
als meditatie opgevat. Het belang van het gewetensonderzoek
wordt, juist omdat het volmaaktheidsstreven de zuiverheid des
harten beoogt, bijzonder benadrukt.
De compunctio, als blijvende zielsgesteltenis van rouwmoedigheid,
wordt als vrucht van meditatie ijverig nagestreefd.
De meditatie ontwikkelt zich mettertijd in normale uitbloei tot
contemplatie. In het bijzonder is dat het geval bij het overwegen
van Christus' leven en lijden.
Het doel van de meditatie is de zuiverheid des harten en de liefde.
Meditatie is een bron van affecties en motieven, die in vele vari
aties vooral neerkomen op vrees, hoop en liefde, ontbloeien tot
gebed en tenslotte daadwerkelijke vroomheid of deugdzaamheid
bewerken.
De devoot moet altijddoor vervuld zijn van en bezig zijn met
goede gedachten, speciaal echter 's morgens en 's avonds. Deze
bij het begin en bij het einde van de dag aanbevolen meditatie
is geen langdurige meditatie-oefening in de hedendaagse zin,
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maar slechts een moment van bezinning. Een meditatie-oefening
van langere duur heeft de moderne devoot uit de eerste periode
niet gekend. Men kan wellicht enig voorbehoud maken voor het
meditatief mishoren.
De onderwerpen zijner meditatie zijn bij voorkeur: eigen zonden,
de vier uitersten, Gods weldaden en leven en lijden van Christus.
Deze ordening van onderwerpen loopt enigszins parallel met de
zich ontwikkelende stadia van geestelijk leven.
Er is een bijzondere toeleg, om altijd goede gedachten bij de hand
te hebben. Daartoe dienen notities uit geestelijke lezing, rapiaria,
generales modi meditandi en fasciculi. Dit zijn verzamelingen
van losse overwegingspunten, die in de generales modi en fasciculi geordend zijn op eenzelfde onderwerp. Deze punten betreffende een bepaald onderwerp vormen de materia sancta of materia
diei, waaraan men, volgens een schema dat de onderwerpen over
de dagen der week verdeelt, door de dag veelvuldig denken
moest.
De wijze van mediteren toont slechts een minimale methodiek, die
qua methode door meerdere, vroegere auteurs overtroffen is. Een
bepaald schema, bruikbaar voor iedere meditatie is in deze eerste
tijd der Moderne Devotie geheel onbekend.
De meditatie-opvattingen uit de eerste tijd der Moderne Devotie
zijn volkomen traditioneel. Alleen de toeleg waarmee men zorgt,
dat altijd van te voren de meditatie-punten nauwkeurig bepaald
zijn, is eigen aan de Moderne Devotie.
De veel verspreide mening, dat de moderne devoten uit deze
eerste tijd, met name Radewijns, Gerard Zerbold en de auteur
van de Epistola de Vita et Passione Domini reeds een methodische
oefening van meditatie kenden, mist dus elke grond. Deze opvatting is vooral verspreid door H. Watrigant S.J., die de Moderne Devotie te zeer benaderd heeft vanuit Ignatius en dus vanuit de latere tijd. 1 Hij heeft het ware karakter der generales modi
meditandi en der fasciculi niet onderkend, zonder meer veronderstellend, dat hier sprake was van meditatie-oefeningen van lan1
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H. Watrigant S.J., La meditation méthodique et l'école des Frères
de L· vie commune, R. A. M. III (1922) 134^-155; Dezelfde, La
méditation méthodique et Jean Mauburnus, R. A. M. IV (1923)

gère duur. Hij werd in deze mening nog versterkt, toen hij bij
Florens en Zerbold over vaste tijden van meditatie las. Men moet
overigens toegeven, dat een vluchtige lezing van Florens' en Zerbold's tractaten deze indruk ook wekt. Vele auteurs zijn Watrigant
in zijn opvatting gevolgd. 2 Een raadsel is echter, hoe J. van Rooy
O. Carm., die voor zijn boek Gerard Zerbold van Zutphen de
twee tractaten van Zerbold bestudeerde, naar aanleiding van het
in elk dezer twee tractaten voorkomende hoofdstuk over de meditatie, waarin uitsluitend over tijd en onderwerp gesproken wordt,
tot methodische meditatie kan concluderen.
Een ander punt is, dat de tractaten uit deze eerste tijd der Moderne Devotie door hun practische tendens en door hun toeleg
om meditatiestof te ordenen zeker de weg hebben bereid en een
dispositie hebben geschapen, waaruit op het einde der XVe eeuw
meditatie-methoden konden ontstaan, zoals Wessel Gansfort in
zijn Scala Meditatoria (het negende hoofdstuk van zijn Tractatus
de cohibendis cogitationibus et de modo constituendarum
meditar
tionum) en J a n Mombaer in zijn Rosetum exercitiorum
spirüualium et sacrarum meditationum die gaven. 3 Vast staat ook dat
Garcia de Cisneros in zijn Exercitatorio en Ludovicus Barbo in
zijn Modus Meditandi invloeden van de Moderne Devotie ondergingen. Mogelijk is dat via hen de Moderne Devotie van invloed
was op de Exercitia van Ignatius. Zeker is dit stellig niet, omdat
de verwante gedachten tot het traditionele gemeengoed der vroomheid behoorden.

2

3

13—19; Het in dit verband steeds geciteerde werkje van H. Watrigant, Quelques promoteurs de la méditation méthodique au XVe
siècle, Paris, 1919, handelt uitsluitend over Ludovicus Barbo, Jan
Mombaer en Garcia de Cisneros.
J. de Jong, Een Nederfondsche godsdienstige beweging: de „Moderne Devotie", Nederl. Kath. Stemmen, 28 (1928) 139; Dezelfde,
Het karakter en de invloed der „Moderne Devotie", Hist. Tijdschrift,
IV (1925) 40; H. J. Denteneer O. Carm., Het Methodisch Gebed in
de Nederlansche en Spaansche Vroomheid, Ons Geestelijk Leven,
14 (1934) 131—144, 192—201; R. R. Post, De Moderne Devotie,
Amsterdam, 19502, 141—43.
Vgl. P. Optatus O.F.M. Cap., De Oefening van het Inwendig Gebed
in de Minderbroedersorde gedurende de vijftiende en de zestiende
eeuw, O. G. E. 21 (1947) 113—160.
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TEKSTUITGAVE

FLORENTIUS RADEWIJNS

TRACTATULUS DEVOTUS

HET TRACTATULUS DEVOTUS
VAN FLORENS RADEWIJNS
Inleiding
De tekst van het hier volgende Tractatulus werd reeds twee maal
gepubliceerd. In achttienhonderd twee en zestig werd de tekst
uitgegeven door H. Nolte bij Herder in Freiburg. Twintig jaar
later publiceerde J. F. Vregt dezelfde tekst, naar een afschrift
van F. J. van Vree, in het Archief van het Aartsbisdom Utrecht.
Beide publicaties steunen op hetzelfde handschrift, het enig bekende handschrift van deze tekst. Vregt—van Vree publiceerde
de tekst met enige bemerkingen, die wijzen op verwantschap tussen
het Tractatulus en De Navolging. Nolte geeft slechts aantekeningen, waarin hij de door Florens u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e c i t a t e n zoveel mogelijk verifieerd. Florens benut echter
doorlopend geschriften uit vroegere tijd zonder zijn bron te vermelden. In de hier volgende tekst zijn ook deze bronnen zoveel
mogelijk aangegeven. Daarin juist ligt het belang van deze tekstuitgave. Op deze wijze krijgt men immers een volledig overzicht
van de bronnen, waarop het eerste systematische tractaat van de
Moderne Devotie teruggaat. Dit is van te meer belang, omdat het
Tractatulus weer ten grondslag ligt aan Florens' tweede werkje
Omnes inquit Artes en aan de beide bekende werken van Gerard
Zerbold van Zutphen De Reformatione Virium Animae en De
Spiritualibus Ascensionibus.
De door Vregt—Van Vree gepubliceerde tekst vormt de basis
van de hier volgende uitgave. Op grond van vergelijking met de
door Nolte uitgegeven tekst en met de bronnen door Florens gebruikt, konden enkele tekstcorrecties worden aangebracht. Deze
correcties zijn gering in aantal en voor de inhoud van het tractaat
zijn zij nergens van wezenlijk belang. Daarom worden bij deze
uitgave geen tekstcritische noten gegeven.
Het handschrift waarop deze uitgave uiteindelijk teruggaat was
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lange tijd in bezit van de katholieke parochiekerk in Deventer.
Toen het in negentienhonderd en veertig in Rotterdam verloren
ging, was het eigendom van het aartbisschoppelijk museum in
Utrecht.
Voor gegevens over het verloren gegane handschrift is men aangewezen op wat Vregt in zijn inleiding vermeldt: Het was een klein
boekje in duodecimo met perkamenten omslag, waarop vooraan
te lezen stond: Liber domus Dni Florentii in Daventria; en achterin: Iste liber pertinet Daventriae in domo Dni Florentii. Vregt
colcludeert hieruit, dat het handschrift behoorde aan het fratershuis te Deventer ten tijde dat Florens prior van dat huis, was. Dit
laatste deel der conclusie van Vregt gaat echter te ver, omdat ook
na de dood van Florens de naam Heer Florenshuis in gebruik
blijft
Het handschrift bevatte naast het Tractatulus nog andere teksten.
Na het Tractatulus als eerste tekst (1—59) volgden een aantal
dicta met als opschrift: Incipiunt aliqua verba notabilia domini
Fhrentii et magistri Gherardi Magni (59—120). Daarna een
aantal onbeschreven bladen (120—129) het Exercitium van Lubbertus ten Bussche, waarvan een gedeelte onder de titel Collecta
quaedam ex devotis exercitiis domini Lubberti eveneens voorkomt
in de Dialogue Noviciorum van Thomas a Kempis. Daarop volgde
een kort ascetisch tractaatje, De laude bone Congregacionis, ontleend aan Sermo II ad Novicios van Thomas a Kempis. Tenslotte
de negen brieven door Florens, Zerbold en anderen tijdens de
pestepidemie van dertienhonderd acht en negentig geschreven aan
de fraters, die in Deventer waren achter gebleven. Deze zelfde
brieven komen voor in de Anaclecta van Dumbar. Door Vregt—van
Vree zijn tegelijk met het Tractatulus van Florens gepubliceerd
de in het handschrift voorkomende Verba notabilia en het Exercitium van Lubbertus.
De voornaamste bronnen van het Tractatulus zijn Cassianus, Bonaventura's De Triplici Via en David van Augsburg. Aan De
Triplici Via ontleende Florens voor het grootste deel het schema
van zijn Tractatulus. In het navolgende schematisch overzicht van
het Tractatulus is het aan Bonaventura ontleende deel van het
schema cursief gedrukt.
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I Inleiding:

1
2
3
4

II Weg der
zuivering:

Quod veraciter volens proficere debet omnia diri·
gère ad duo tamquam ad fines.
De vera via ad Caritatem.
Quid sit cor purificare: et quit sit virtutis acquirere.
In quo consistit vera virtus.

1 De lectione.
2 De oracione.
3 De cotidiana exercitatione sui ipsus in meditacione.
A Debet stimulum consciencie exasperare.
Examinado.
В Debet stimulum consciencie exacuere.
Generalis modus meditandi de morte, de
penis inferni, de extremo iudicio et de gaudiis superorum celestibus.
С Debet stimulum conscientiae dirigere.
a
b

с

HI

IV Weg der
verlichting:

1
2
3

De strenuitate contra negligenciam.
De severitate contra concupiscentiam.
Remedia concupiscentiarum.
De labore mannum. De fidelitate in officio.
De triplici concupiscentia.
1 De Concupiscentia voluptatis.
De gula. De luxuria.
2 De concupiscentia curiositatis.
De avaricia.
3 De concupiscentia vanitatis.
De vana gloria. De duplici superbia,
De benignitate contra nequiciam.
De unione et caritate mutua.
De ira, invidia, tristicia, accidia.
De benignitate inter alios exterius exbibenda.
De pietate in admonendo proximum. De modo
correpcionis.

De perseverantia in isto proposito.
De perseverantia in uno loco.
De discussione exerciciorum cum aliquo experto.
A
В
С

Debet radium intelligentie protendere ad mala
dimissa.
Debet radium intelligentie dilatare ad bona
commissa.
Debet radium intelligentie reflectere ad premia
promissa.
De meditacione passionis dominice.
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T R A C T A T U L U S DEVOTUS
I

INCIPIT TRACTATULUS DEVOTUS DE EXTIRPACIONE VICIORUM
ET PASSIONUM ET ACQUISICIONE VERARUM VIRTUTUM
ET MAXIME CARITATIS DEI ET PROXIMI ET VERE
UNIONIS CUM DEO ET PROXIMO.

5

¡J

5

10

Multum valet ad perfectionem sanctitatis scire intencionem dirigere ad eam querendam, et studium suum ad hoc
ordinare in tantum, ut aliquis faciliori labore quoad corporale exercicium maiores mentales virtutes obtineat, qui seit
prudenter disponere gressus suos, quam alius difficiliori labore. Exemplum de quolibet perito artifice, qui melius et
cicius et levius operatur opus quodeumque quam alter imperitus cum labore multo.
QUOD VERACITER VOLENS PROFICERE DEBET OMNIA DIRIGERE
AD DUO TAMQUAM AD FINES.

Ut ergo modus aliquis brevis habeatur quern homo continue in moribus et ante oculos habeat, ac secundum quern
in vita spirituali gressus suos dirigat, est sciendum quod
veraciter volens proficere, in vita scilicet spirituali, omnem
intencionem suam et conatum et omnem laborem / ieiunia,
vigilias, lectionem et meditacionem sacrarum scripturarum,
et alia exercicia debet dirigere ad duo, et faceré propter
duo tamquam fines: ut videlicet per ilia exercicia possit
purgare cor suum a vicijs et passionibus noxijs, et ut vieijs
extirpatis possit acquirere veras virtutes et maxime caritatem dei et proximi, et veram unionem cum deo et proximo.
Нес duo, id est, puritas cordis et caritas dei sunt duo fines
in humana hac vita quibus quantum homo appropinquat,
tantum appropinquat veraciter sue perfection!. Caritas autem
I, 1— 8, Multum valet — labore multo: David ab Augusta,
De Exterioris et înterioris Hominis Compositione, ed.
Quaracchi, 220.
II, 1—23, Ut ergo — male sagittant: ia de samenvatting van een
gedeelte uit de Colhtio I van Cassianus, G. S. E. L.
13, 8—14.
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vera non est nisi in corde puro a viciis, et ipsa in se omnem
comprehendit virtutem. C a r i t a s e n i m n o n e m u l a tur, non i n f l a t u r , non est a m b i c i o s a , non que·
r i t q u e s u a s u n t , ut scribit apostolus in prima ad chor.
xiij 0 . Ad hec igitur duo homo in omni actione et exercicio
oculum intencionis tamquam ad metam vel destinacionem
habeat: recte sicut sagittarij in .sagittando oculum semper
habent ad signum constitutum et penes hoc signum cognoscunt utrum artificialiter bene vel male sagittant.
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DE VERA VIA AD CARITATEM.

/ Porro quantum homo plus purgaverit cor suum a vicijs
et concupiscentijs inordinatis, tanto amplius impletur virtutibus seu cantate. Unde augustinus in 3° libro de doctrina
Christiana: Quanto magis regnum cupiditatis destruitur tanto caritatis augetur.
Quod autem propter hec duo omnia alia agere debemus,
aperte et pulchre déclarât abbas moyses prima collacione
patrum, ubi inter cetera dicit: Incassum molitur hec exercicia quisquís hijs velud summo bono contentus intencionem
cordis hucusque defixerit, et non ad capiendum finem, propter quem hec appetenda sunt, omne studium virtutis extenderit. Finem autem dicit puritatem cordis.
Item de hoc dicit: augustinus 3°. libr. de doctrina Christiana. Omnia, inquit, in sacra scriptura valent ad caritatem
nutriendam et corroborandam et cupiditatem vincendam et
extinguendam. Et vocat caritatem, sicut ibi post dicit, motum
IH,
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16-18, I Cor. XIII, 4 ^ 5 .
4 - 5, Quanto magis — caritatis augetur: Augustinus, De
Doctrina Christiana, Migne P. L. 34, 72.
6, Quod autem — agere debemus: Cassianus, Collatìo I,
С S. E. L. 13, 13.
8-12, Incassum molitur — virtutis extenderit: Cassianus,
CoUatio I, С S. E. L. 13, 14.
13, Finem autem — cordis: Cassianus, Colhtio I, С S.
E. L. 10—13, passim.
14-16, Omnia — et extinguendam: Augustinus, De Doctrina
Christiana, Migne P. L. 34, 71—72.

25

animi ad fruendum deo propter ipsum, et se et proximo
propter deum: cupiditatem autem motum animi ad fruen
dum se et proximo et quolibet corpore non propter deum. /
F i n i s e n i m p r e c e p t i et s c r i p t u r e e s t c a r i t a s
d e c o r d e p u r o e t c . Et hec est excellentissima et veris
sima via ad deum. Qui autem hijs duobus pretermissis ad
aliud intencionem suam dirigit, quamvis magnum et altum
videatur, videat ne cadat vel erret.
Нес est via sanctorum.

IV

QUID SIT COR PURIFICARE ET QUID SIT VIRTUTES ACQUIRERE.
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Ut autem in generali sciatur quid sit cor purificare, et
quid virtutes acquirere, est sciendum quod primo homini
potencie et vires vel affectiones anime date erant et ordinate
instigantes ad bonum. Nam erant sibi primo dati intellectus
et affectus, memoria et alie affectiones, sicut amor, timor,
odium, spes, gaudium et meror etc. ut videlicet deum per
intellectum cognosceret, per affectum vel voluntatem amaret,
et per memoriam in eo quiesceret; timor ut timeret deum
offendere et ab eo separari; spes ut homo confiderei de dei
bonitate; amor vel dilectio ut deum diligeret super omnia,
et se et proximum propter deum, et creaturarum delectacionem / referret ad deum; gaudium ut in deo summe delectabili iocundaretur. Sed in casu primi hominis sicut humanum genus incurrit culpam originalem, sic eciam harum
16-18,

Et vocat — propter deum: Augustinus, De Doctrina
Christiana, Migne P. L. 34, 72.
2 0 - 2 1 : I Tim. I, 5.
21—24, Et hec est — vel erret· herinnert aan Suso, Horologium Sapientiae, ed. Strange,, Monachii, 1923, 373:
Quidquid autem ab hiis diversum est, quamvis mag
num videatur, sicut corporis castigacio, ieiunium vel
vigilie, et similia virtutis exercicia, quasi secun
daria et inferiora iudicanda sunt, et tantum expediencia quantum ad cordis proficiunt puritatem. Su
so steunt hier op Cassianus, CoUatLo I, С. S. E. L.
13, 14.
IV, 4-14, Nam erant — iocundaretur: David ab Augusta, 215,
88, 112, 111, 110, 106.
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virum et affectionum naturalìum incurrit desti tucionem et
deformacionem ut sint jam proclive et inclinate ad malum.
Nam racio ceca facta per peccatum sepius recipit falsum
pro vero; voluntas curva eligit deterius pro bono; memoria
instabilis facta et vaga occupât se illis quibus inquietatur,
quia unum et summum bonum deseruit, in quo omnia poterai habere. Sic eciam modo solum timet adversa temporalia,
corporis incommoda, et honoris detrimentum. Sic eciam
spes deformata est, quia aut homo minus sperat quam debet,
aut plus quam justum est, quia quidam tantum confidunt
de dei bonitate ut eos eciam salvet in peccatis, et ceteris affectionibus suo modo.
In hijs viribus et affectionibus cor hominis consistit, et in
harum purgacione et reformacione consistit purgacio vel
puritas cordis. Unde dicit bernardus in quodam sermone de
ascensione domini: Duo, inquit, in nobis p u r / g a n d a sunt,
intellectus et affectus: intellectus ut noverit, affectus ut velit.
Et sicut in eodem sermone tangit: In hoc solum consistit perfecta religio vel religiosa perfectio.
IN QUO CONSISTIT VERA VIRTUS.

Et in harum reformacione consistit vera virtus. Nam virtus nichil aliud est quam secundum veritatis iudicium mentis
affectus. Vel sicut dicit basilius: Virtus est bene uti motibus
a deo naturaliter nobis insitis; verbi gratia, cum predicte
affectiones, amor, timor etc. sunt ordinate ad id quod debent
et secundum quod debent iuxta racionis et veritatis iudicium,
tunc est virtus. Et tunc est homo virtuosus, cum hijs affectionibus bene utitur, cum scilicet sola timenda timet, et magis
17-26, Nam racio — suo modo: David ab Augusta, 88, 112.
27-29, In hiis — puritas cordis: Vgl. David ab Augusta, 104.
29—33, Unde dicit — perfectio: Bernardus, In Ascensione
Domini Sermo III, Migne P. L. 183, 305 en 306.
V, 1 - 3, Nam virtus — mentis affectus: David ab Augusta,
215.
3— 4, Virtus — nobis insitis: Basilius, Regulae Fusius
Tractatae, Migne P. G. 31, 910.
4— 9, verbi gratia — dolet etc.: David ab Augusta, 216.
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timenda, id est magis mala, plus timet et dolenda dolet etc.
Et secundum istud virtus nichil aliud est quam viciorum
carentia. Et quanto quis ab omni vicio purior fuerit, tanto
et virtuosior et perfectior est. Et est recte simile in proposito
de instrumento musico, cuius chorde sunt indisposite, licet
non destructe, quod non potest reddere bonam melodiam.
15 Sic eciam vires et affectiones anime / deordinate seu deformate sunt, licet non destructe. Has autem reformare, sicut
iam dictum est, est cor purificare. Et in hoc eciam consistit
vera conversio et spiritualis, ut scilicet amor convertatur seu
reformetur, ut nichil diligat nisi deum vel propter deum;
20 ut eciam timor convertatur ad ipsum, quia perversus est timor omnis, quo metuis aliquid prêter eum at non propter
eum. Sic eciam et gaudium et tristicia eque convertantur ad
ipsum. Et in hijs quatuor affectionibus totum cor hominis
consistit. Et de hijs intelligitur quod dicitur per prophetam :
25 C o n v e r t i m i n i a d m e i n t o t o c o r d e v e s t r o , ut
dicit bemardus in quodam sermone de ieiunio. In harum
reformacione eciam consistit pietas, que secundum apostolum
ad omnia valet, h a b e n s p r o m i s s i o n e m e i u s v i t e
q u e n u n c e s t e t f u t u r e ; quam pietatem qui non
30 habet, i n v a n u m a c c e p i t a n i m a m s u a m , ut dicit
bernardus ad fratres de monte dei. In huiusmodi eciam virium restauracione et purgacione affectionum consistit vera
10

10-11, Et secundum istud — carentia: David ab Augusta,
114: virtus non aliud sit quam vitiorum perfecta
curatio vel carenila vitii.
12—14, Et est — non destructe: David ab Augusta, 93.
17—26, Et in hoc — de ieiunio: Bernardus, In Quadragesima
Sermo II, Migne, 183, 171—174.
25: Joël II, 12.
27-31, pietas, que — de monte Deiì Willem van SintThierry, Epistola ad Frates de Monte Dei, ed. M.
Davy, Paris, 1940, 77.
28-29: I Tim. IV, 7—8.
30: Ps. XXIII, 4.
31—35, In huiusmodi — coUacione XX: Deze gedachte is
ontleend aan Collado XX van Cassi anus, С. S. E. L.
13, 558: indicium vero satisfactionis et indulgentiae
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penitentia, ut videlicet affectus viciorum de corde nostro
excludamus et extirpemus, ut déclarât abbas pinufius col·
lacione XX. In hijs consistit vera spirìtualitas et / in hijs
homo vere consolatur et recipit consolationes a deo. Nam
alie consolaciones, sicut necessarie non sunt, sic sepe suspecte sunt. In hijs vera perfectio. Ad hoc tendere est spiritualiter terre promissionis propinquare.
DE TRIPLICI MODO SE EXERCENDI Ш VIA PURGATIVA,
SCILICET: LEGENDO, MEDITANDO ET ORANDO.
Jam vero in speciali descendendo: sciendum quod homo
in hac via purgativa viciorum potest se tripliciter exercere
secundum bonaventuram in parvo bono, scilicet: legendo,
meditando et orando.

VU

5

10

DE LECTIONE ET DE SEX CONSIDERANDIS CIRCA LECTIONEM.
Qui autem legendo in hac via voluerit proficere, debet
ante omnia primo et principaliter omne studium et lectionem
ad hoc dirigere, ut possit vicia extirpare et virtutes inserere,
et ea que legit opere adimplere, vel accendi ad devocionem,
ieiunium, penitentiam, laborem manuum et consimilia que
sunt adminicula ad virtutes. Et non debet simpliciter studere
propter scire, vel propter scienciam; alioquin sicut dicit
augustinus in libro de vera religione: Talis est sine opere
intelligencia, qualis sine timore sapiencia, cum scriptum
s i t r l n i c i u m s a p i / e n c i e t i m o r d o m i n i . Item ibi:
Non est vera sciencia nisi ad hoc comprehendatur, ut agatur.
Et sic patet quod debet omne studium et lectionem divine

VI,

VII,
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est affectus eorum quoque de cordibus nostris expulisse. Vgl. ook: 560, 568.
1— 4, sciendum — et orando: Bonaventura, De Triplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 3: Sciendum est igitur, quod
triplex est modus exercendi se circa hanc triplicem
viam, scilicet legendo et meditando, orando et con
templando.
1— 6, Qui autem — ad virtutes: herinnert aan Cassianus,
Collatie I en Coüatio XII, С. S. E. L. 13, 13 en 338.
7—11, alioquin — ut agatur: Prosper van Aquitanie, Ex-
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scripture referre ad caritatem et virtutes predicto modo.
Unde augustinus in primo libro de doctrina Christiana:
Quapropter f i n e m p r e c e p t i e s s e c a r i t a t e m d e
c o r d e p u r o , c o n s c i e n c i a b o n a et f i d e n o n
f i c t a , omnem intellectum divinarum scripturarum ad ista
tria, fidem, spem et caritatem relaturus, ad tractacionem
librorum divinorum securus accedit. Et sic homo no debet
querere alta, curiosa aut questiones in scripturis, saltem
propter se; quia tota sacra scriptura est propter virtutes;
et si homo haberet virtutes et inconcusse servaret, no indigeret scriptura quantum ad se, ut dicunt augustinus et crysostomus, quia multi sine codicibus sánete vixerunt in solitudinibus.
2°. Eciam non sit lectio fortuita vel raptim, ne ex casu
studeatur; sed debet homo studere integrum librum, non
hic unum folium, et ibi aliud.
3°. Eciam debet studere certis temporibus ad hoc deputatis, sicut docet Bernardus ad fraZres de monte dei.
4 ° . Unum eciam punctum, quod sibi pro suo proposito
magis conveniat, homo debet excipere, /-quod postea ruminet, et memoriam per illum occupet. Unde augustinus in
libro de vera innocencia: Auditor verbi similis debet esse

10:
14-19,
15-17:
19-25,

26-41,

positio Psalmorum, Migne P. L. 51, 322, 347. Deze
teksten staan ook in Prospers' Sententiae ex Augustino delibatae, Migne P . L. 45, 1860 en 1861. Dit
werk begint met de woorden: quae est vera innooentia. Citerend heeft Florens zich waarschijnlijk
vergist en innocentia door religione vervangen.
Ps. 110, 10.
et sic homo — solitudinibus: Vgl. Augustinus, De
Doctrina Christiana, Migne P . L. 34, 36.
I Tim. I, 5.
et sic homo — solitudinibus: Vgl. Augustinus, De
Doctrina Christiana, Migne P. L. 34, 36; Johannis
Chrysostomus, De Lázaro Concio III, Migne P. G. 48,
992.
Eciam non — et studium: de punten twee tot en met
vijf zijn ontleend aan Willem van St. Thierry, Epistoh, ed. Davy, 105.
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animalium, que ob hoc quod ruminant, munda esse dicuntur; ut non pigeat cogitare de hijs que in alvo cordis accepit, ut cum audit sit similis terenti, cum vero audita in
memoriam revocai, sit similis ruminanti.
5°. Eciam debet homo ad hoc niti secundum Bernardum, aliquando de lectione faceré affectum, de affectu oracionem, ut oret infra lectionem et studium. Quia autem,
ut dictum est, homo debet simpliciter studere propter puritatem cordis; ergo si tempore studii occurrit vel iubetur
aliquid faciendum quod est magis vicinum virtuti, non
debet merito contristari, sed debet eciam, si potest, studendo
se exercere opere ad caritatem vel virtutem, ut propter communem utilitatem librum quem studet corrigere, vel aliquid consimile.
6°. Debet eciam niti principaliter studere libros tales,
qui magis docent hominem venire ad puritatem cordis et
caritatem, sicut libros morales et devotos. Et si quando
causa relevacionis alios perlegere voluerit, semper redeat /
ad huiusmodi libros devocionis, iuxta illud senece: Probatos itaque libros semper lege: et si quando ad alios diverti libuerit, ad priores redi.
DE ORACIONE.

De oracione sciendum eciam quod sicut dicit bernardus
in quodam sermone: Quamvis nobis eciam sit orandum pro
necessitatibus temporalibus, verumptamen pro necessitatibus anime orandum est nobis frequencius et ardencius,
5 id est, pro obtinenda gracia dei animeque virtutibus.
Sic patet quod homo oracionem suam amplius et ardencius
debet emitiere pro expurgacione viciorum et pro virtutibus.
Et maxime debet continue, in oracionibus precipue pri34-38, Auditor verbi — similis ruminanti: Prosper van
Aquitanië, Sententiae ex Angustino deUbatae, Migne
P. L. 45, 1875.
53-55, iuxta illud senece — redi: Seneca, Epistoh II ad
hucilium, ed. О. Hense, Lipsiae (Teubner) 1914, 3.
VIII, 3— 5, verumptamen — virtutibus: Bernardus, In Quadra·
gesima Sermo V, Migne P. L. 183, 181.
220

30

vatis et peculiaribus, cum desideriis et gemitibus extinctionem vicij quo magis infestatur, vel contra quod ipse plus
pugnai, sicut dicitur in quinta соІЫсіопе patrum. Debet
autem homo ante oraciones, maxime longas, sicut horas
canónicas, cor suum preparare scopendo spiritum aliqua
devota cogitando, sicut de peccatis proprijs vel beneficijs
dei, vel de morte, vel de iudicio, sicut postea patebit.
Et maxime nobis agendum est in oracione, secundum
Bernardum, quod dicit apostolus: P s a l l a m s p i r i t u , /
p s a l l a m et m e n t e .
Breves autem oraciones debet homo continue emitiere,
ubicumque fuerit, in labore, in agro etc. ad deum pro expurgacione viciorum, liberacione penarum et temptacionum. Unde dicit cassianus, quod sancii patres oraciones
breves quidem, sed creberrimas utilius fieri censuerunt. Ne
autem homo has breves oraciunculas in labore, vel in alijs
occupacionibus negligat, potest sibi ipsi homo tempora constituere, vel aliqua signa, vel incitamenta, quibus incitetur
ad oracionem, sicut in pulsu campane vel signo horologij,
vel cum exierit domum, seu cameram, vel cum temptatur
vel increpatur de aliquo vicio, seu quando debet ire comestum, vel per similia.

IX

DE COTIDIANA EXERCITACIONE SUI IPSIUS IN MEDITACIONE.
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Meditaciones eciam nostras semper debemus dirigere
ad expurgacionem viciorum et concupiscenciarum et acquisicionem virtutum, sicut superius est positum, ex collacione
abbatis moysis. Unde dicit eciam augustinus in libro de
8—11, Et maxime — patrum: Vgl. Cassianus, Cottatio V,
C. S. E. L. 13, 137—38.
11—18, Debet autem — et mente: Vgl. Willem van St.
Thierry, Epistola, ed. Davy, 102—103.
19—30, Breves autem — per similia: vgl. Cassianus, De In·
stitutìs СоепоЫогит, C. S. E. L. 17, 26; CoUatio IX,
С S. E. L. 13, 283; Hieronymus, Epktola XXII ad
Eustochmm, C. S. E. L. 54, 201.
IX, 1— 4, Meditaciones — abbatis moysis: Florens doelt hier
op de regels, II, 5—9.
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vero innocencia: Inutiliter meditatur legem dei, qui labo
ral ut memoria teneat quod actione non implet.
DE TRIPLICI STIMULO CONSCIENCIE QUIBUS / HOMO
CIRCA MEDITACIONES DEBET SE EXERCERE.

Potest autem homo secundum bonaventuram in hac via
meditando tripliciter se exercere, ut scilicet primo stimulum consciencie exasperet, secundo exacuet, tercio dirigat.
XI
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DE STIMULO EXASPERATO.

Primo ergo debet stimulum consiciencie exasperare in recordacione peccatorum; et hoc potest in examinacione defectuum in quibus homo cotidie excedit, et discussione
consciencie. Et sic debet homo cotidie se examinare de negligencia sua: si fuerit negligens cordis custodiendi in devotis meditacionibus et oracionibus; temporis expendendi,
utrum scilicet ne ocióse se habuerit, vel diligens fuerit in
labore manuum et consimilibus. et utrum fuerit negligens
finis intendendi, et referendi omnia sua ad deum. Eximanet se de oracione, lectione et operis implecione, utrum in
illis se habuit, sicut est prius scriptum. Et tunc debet homo,
ut dicit bemardus, a seipso exigere preterite diei exactionem, et future sibi ipsi statuere caucionem, et iterum proponere. Et in quibus tunc homo se invenit deliquisse, proponat confiten tempore suo; et in quibus sepius / excedit
et plus impugnatur, debet sepius consulere cum alijs spiritualibus et conqueri, et aperire suis temporibus, et querere remedia, et fortiter proponere quod velit contra ista
pugnare; et signare talia ad cedulam, vel in tabulam ut
5 - 6, Inutiliter — non implet; Prosper van Aquitanië,
Sententiae ex Angustino delibatae, Migne P. L. 45,
1861.
X, 1 - 3, Potest autem — dirigat: Bonaventura, De Triplici
Via, ed. Quaracchi, Vili, 4.
XI, 1—11, Primo ergo — se habuit: Bonaventura, De Triplici
Via, ed. Quaracchi, 4.
12-14, A seipso — proponere, Willem van St. Thierry, £pistola, ed. Davy, 101.
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eo minus negligat et ut sepius memorie occurant, et de illis
sepius ad minus bis vel ter in die cogitet, et proponat pugnara.

XU

DE EXAMINACIONE IN GENERALI TOCIUS STATUS.
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Debet eciam se homo aliquando examinare de toto proposito et exercicio suo, et de operibus et officijs sibi commissis, utrum scilicet sic facial sicut debet pro communi
utilitate et sui; utrumne possunt aliqua meliorari, addi vel
dimitti cum Consilio alicuius spiritualis. Et pro qualibet
istorum examinacione tempus se determinet, ut omnia fiant
ordinate. Nam sicut dicit augustinus in libro de opere
monachorum: Optima est gubernacio, ut omnia suis temporibus distributa gerantur ex ordine, ne animum humanum turbulentis implicacionibus involuta perturbent. Et
bemardus: Deus qui omnia fecit in pondere numero et
mensura, nichil acceptât inordinatum. / Secundum hec ergo
habeat, tam pro studio quam 'oracione vel opere manuum
tempora deputata. Ut verbi gracia, proponat semper de
mane quando audivit missam, velie studere per horam, et
postea laborare monibus. En in labore manuum semper in
hora semel vel bis orare breviter. Et de vicijs contra que
proposuit pugnare, semper in die bis vel ter cogitare et remedia opponere. Et post completorium vel de vespere quando sibi convenit, se examinare; quia sicut dicit bernardus:
Fidelis servus jhesu christi post completorium singulis diebus
capitulum sibi teneat etc. Item semel in septimana quando
sibi convenit, de omnibus generalibus exercicijs suis vel operibus sibi commissis vel officijs feria sexta vel secunda diligenter cogitare. Unde de ista examinacione et'iudicio loquitur bernardus in quodam sermone de adventu domini: Nichil
XII, 8—10, Optima est — perturbent: Augustinus, De Opere
Monachorum, Migne P. L. 40, 566.
11-12, Deus qui — inordinatum: Vgl. Bernardus, Epistola
IX, Migne P. L. 182, 111.
21—22, Fidelis servus — teneat etc.: pseudo-Bernardus (Arnulfus de Boeriis), Speculum Monachorum, Migne
P. L. 184, 1176.
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XIII

5

XIV

5

deus quod in se est a nobis exigit; tantum dicamus iniquitates nostras et iustif icabit nos gratis, ut gracia commendetur.
Diligit enim animam, que in conspectu eius 'et sine intermissione considerai et sine dissimulacione diiudicat seip·
sam: quia si nosmetipsos iudicaverimus, non utique iudicabimur a domino.
QUALITER HOMO MEDITANDO DEBET STIMULUM
CONSCIENCIE EXACUERE.
Secundo debet homo meditando stimulum consciencie
exacuere in circumspectione sui. Debet autem homo tria
circa se conspicere, id est, diem mortis imminentem, sanguinem christi recentem, et faciem iudicis presentero, vel
horum consìmilia, sicut tormenta dampnatorum et gloriam
beatorum.
Q U 0 D HOMO TRANSIENS DORMITUM PRIUS DEBET
LEGERE ALIQUID DE MORTE, IUDICIO ETC.
Ex quo videtur expediré, ut homo in aliqua hora diei, et
maxime de nocte antequam vadat dormitum, quia ista hora
est ad hoc conveniencior, meditetur vel legat aliquod punctum de morte, vel passione christi, vel inferno etc. et in talibus se exerceat, ut talibus se occupans puriora habeat
sompnia; surgenti eciam vel expergiscenti idem de quo de
vespere cogitavit, occurat, ut alienas et vagas cogtaciones,
que cor hominis tunc magis infestant, facilius abjiciat.

XV QUIBUS HOMO DEBET SE DE MANE PREPARARE AD MATUTINUM.
Et cum tali meditacionç preparet se ad oracionem, et facial sibi / inde affectionem. Et in talibus cogitacionibus,
26-32, Nichil deus — a domino: Bernardas, De Adventu
Domini Sermo III, Migne P. L. 183, 47.
XIH, 1— 4, Secundo debet — presentem: Bonaventura, De Triplici Via, éd. Quaracchi, VIII, 5.
XIV, 1— 8, Ex quo — abjiciat: Vgl. David van Augsburg, ed.
Quaracchi 12 en Willem van St. Thierry, Epistola,
ed. Davy, 109.
XV, 1— 2, Et cum — affectionem: Vgl. Willem van St. Theirry,
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quando utiliora non occurrunt, occupet cor suum per diem
in labore, et de isto sepius loquatur cum alijs, et ruminet,
ut per tales meditaciones accendatur contra vicia et timeat
peccare. Unde salomón: M e m o r a r e n o v i s s i m a t u a
et i n e t e r n u m n o n p e c c a b i s .
Quantum autem huiusmodi cogitaciones valent contra concupiscencias viciorum et motus, ostendit Bernardus in sermone quodam de festo omnium sanctorum super ista verba:
B e a t i m i t e s e t c . dicens: Sed jam fortasse ad hanc
domini vocem desiderio mansuetudinis estuas, et conquereris
super asperitate cordis tui, et beluinis quibusdam motibus
atque indomita feritale. Attende ergo quod sequitur: B e a t i
q u i l u g e n t e t c . Equum indomitum flagella domant,
animam immitem contricio spiritus et assiduitas lacrimarum.
Ergo i n o m n i b u s o p e r i b u s m e m o r a r e n o v i s s i m a t u a , mortis hororem, iudicii tremendum discrimen
valde. Ardentis gehennae metum ab oculis tuis elongari nullatenus paciaris. Cogita peregrinacionis tue miseriam. Recogita annos tuos in amaritudine / anime tue, et cogita vite
humane pericula. Cogita fragilitatem propriam; et in huiusmodi cogitacionibus si perseveraveris, dico tibi: parum senties quidquid foris esse videtur molestum, dum toto corde
circa interiorem molestiam occuparis.

XVI

GENERAUS MODUS MEDITANDI DE MORTE.

5

Ut autem homo meditaciones tales ubicumque fuerit, in
promptu habeat, nee semper indigeat subsidio librorum,
possunt aliqui generales modi talium meditacionum poni,
secundum quos homo leviter possit formare. Et primo de
morte.
Epistola, ed. Davy, 105 en David van Augsburg, ed.
Quaracchi, 7.
7 - 8: Eccli. VII, 40.
11—25, Beati mites — occuparis: Bernardus, In Festo Omnium Sanctorum Sermo I, Migne P. L. 183, 458. —
Vgl. Matth. V, 4—5.
XVI,
Voor de generales modi meditandi, vergelijke men
Hoofdstuk III van het inleidende gedeelte, blz. 70 vv.
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Quomodo mors improvise sicut fur quasi subito veniet,
quando homo minime putavit et minime disposuit.
Quantus terror et horror nature. Et de magna iniirmitate
que tanta est, ut omnes alie infirmitates non sint nisi nuncij
eius.
Quantus erit remorsus consciencie de malis commissis et
bonis omissis, quum tunc omnia hec ad memoriam venient.
Et quantum econtra gaudium erit bonis de puntate consciencie.
Quomodo videns tempus negligenter transactum / deside·
rabit moriens inducías ut valeat penitere: Econtra iüstus
optât ire, quia purgatus est et penituit prius.
Quam breve videbitur sibi tunc omne tempus vite transactum, quasi momentum. Et tota vita apparebit quasi iter
unius brevissimi passus.
Quantum dolebit considerans sempiterna gaudia que amisit propter parvam delectacionem. Econtra letatur iustus
quia ilia possidebit.
Quam gravis erit malis separacio a dilectis, id est, amicis
camalibus, bonis temporalibus, honoribus etc. Et quomodo
veniet in regionem ignotam. Econtra dulcís illi qui nichil
hie vicióse dilexit.
De dispositione hominis morientis. Oculi contabescunt,
pectus palpitât etc.
Quomodo sepelitur et traditur eterne oblivioni. Sed in memoria eterna erunt iusti.
De adventu demoniorum per choros, quia demon superbie
inquire! si quid in nobis invenerit de quo accusare nos poteDeze eerste generalis modus herinnert aan: Geert
Groóte, Epistola ad Johannem ten Water, M. Ep.
124—131; Petrus Damianus, Institutio Monialit,
Migne P. L. 145, 737—38. In oudere edities heeft
deze tekst als titel: Ad Blancam Abbatissam, De Terroribus Mortis; Suso, Horologium L. I. C. Il: De
scientia utiUissima homini mortali, que est scire mori, ed. Strange, 338—368.
6: Vgl. I Thess. V, 2: dies Domini sicut fur in noeta,
ita veniet
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rit. Similiter spiritus fomicacionis inquiret, et sic de demonijs aliorum viciorum. Sed iusto occurrent angeli vel sancii,
qui défendent, пес / timebit demones viciorum qui purgatus
est a vicijs.
Postea accusatur a iudice et dicitur sentencia irrevocabilis.

XVII

5

lo

15

20

DE PENIS

INFERNI, MODI MEDITANDI.

De penarum duracione et etemitate, quia in etemum et
ultra manebit sine fine.
De penarum acerbitate, que patet ex f l e t u , s t r i d o r e
d e η с i u m, planctu, manducacione linguarum, blasphemia
dei etc.
De penarum multitudine, quia ibi erit frigus intollerabile,
ignis inextinquibilis, vermes immortales fetor intollerabilis,
tenebre palpabiles, flagella cedentium, visio demoniorum.
Quam horribiliter torquent daemones, quia sine miseri
cordia crudeles, quomodo insultabunt.
Quomodo habebunt ibi signa sua dampnationis peccata,
sicut fur portât furtum in collo suo.
Quomodo vicia et passionis animae in eis remanebunt.
Unde erunt maxime iracundi, superbi, severi et inde miserabiliter punientur.
De interiore remorsu conscientiae, quia hoc potuissent
evadere.
Quomodo recordabuntur priorum / delectationum ad
poenam, unde dicunt: Q u i d n o b i s p r o f u i t s u p e r b i a etc. De carcere.
Quomodo per quae quis peccabit, per haec et punietur.
XVH,

De penis inferni, modi meditandi herinnert aan Geert
Groóte, Epistola ad Johannem ten Water M. Ер.
124—131; Bonaventura, Soliloquium, ed. Quaracchi
Vili, 54—56; en vooral aan Jan van Ruusbroec, Van
den Kerstenen Ghelove: Jan van Ruusbroec, Werken,
III, Tielt, 1947 2 , 73—77.
3 - 4: vgl. Mattb. XXII, 13.
19: Sap. V, 8.
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XVIII

GENERALES MODI COGITANDI DE EXTREMO lUDICIO.

De intollerabili ira iudicis supervenientis contra omnes,
qui eum offenderunt.
Quomodo accusabit nos diabolus ostendens omnia mala
commissa et bona dimissa, tempus et locum etc. et proprium
scelus et totus mundus dabit contra nos testimonium.
Quomodo contra nos insignia dominice passionis ostendentur, et quomodo per illas exprobrabit Christus, quia sprevimus et contempsimus ea.
Quomodo tunc iusti levabunt capita et stabunt in magna
constantia. Et mali dicunt: H i s u n t , q u o s a l i q u a n d o
etc.
De ilio horribili tonitruo et irrevocabili sentencia contra
malos: I t e m a l e d i c t i i n i g n e m a e t e r n u m .
Item de exprobratione malorum, quia opera misericordie
non exercuerunt. Quam dulciter Christus loquitur iustis, quia
opera misericordie fecerunt.
Item quomodo post hoc erunt duo loca procul a se invicem
separata per chaos interpositum, in aeternum non coniungenda. /
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XIX

GENERALUS MODI COGITANDI DE GAUDIIS
SUPERCELESTIBUS.

De visione sanctissime et dilectissime trinitatis et huma·
nitatis Christi.
'
De jocunda, concordi et dulcissima societate sanctorum,
beate virginis, apostolorum, martyrum, confessorum et virginum.

5

XVIII,

Generales modi cogitandi de extremo indicio herinnert aan Geert Groóte, Epistola ad Johannem ten
Water, M. Ер. 124—131; Bonaventura, Soliloquium,
ed. Quaracchi VIII, 54—54; vooral aan Jacobus de
Voragine,¿egencía Aurea, Caput I: De Adventu Domini, ed. Graesse, 3—12.
10-11: Sap. V, 3.
13: Matth. XXV, 41.
XIX,
Generales modi cogitandi de gaudiis supercelestibus
herinnert aan Geert Groóte, Epistola ad Johannem ten
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De securitate: non eicientur, non infestabit temptacio, non
pugnabunt contra vicia.
De loci amenitate: ex auro purissimo et margaritis.
Quomodo corpus erit immortale, impassibile, agile, pulchrum multum.
Quod anima nostra erit plena omni sciencia, iusticia, et
leticia, et habebimus quidquid volumus, et quidquid nolumus, non habebimus.
Hij sunt generales modi, quibus homo ducitur in meditaciones de morte, de penis inferni et de extremo iudicio. Et
secundum hos modos potest homo multípliciter alios modos
meditando invenire quibus homo utiliter occupatur et ad
amorem dei inducitur.
DE STIMULO CONSCIENCIE DIRECTO ET QUALITER
RECTIFICATUR.

Tercio autem meditando debet homo in hac via purgativa / stimulum consciencie 'dirigere, sive rectificare. Rectificatur autem stimulus consciencie in consideracione boni.
XXI

5

DE'TRIBUS BONIS IN QUIBUS RECTIFICATUR STIMULUS
CONSCIENCIE. DE STRENUITATE CONTRA NEGLIGENCIAM.

Et sunt tria bona, in quorum acquisicione rectificatur stimulus consciencie.
'
Primum est strenuitas contra negligenciam. Est autem
strenuitas quidam vigor animi excuciens omnem negligenciam, et disponens animam ad faciendum bona opera vigilanter, confidenter et eleganter. Valet autem contra negligenciam, quod homo omnibus agendis certa tempora conWater, M. Ep. 124—131; Bonaventura, Soliloquium,
ed. Quaracchi, VIII, 56—58 en vooral Jan van Ruusbroec, Vanden Kerstenen Ghelove: Jan van Ruusbroec, Werken, III, Tielt, 19472, 69—73.
8: Vgl. Apoc. XXI, 15—27.
XX, 1— 3, Tercio autem — boni: Bonaventura, De Triplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 4 en 5.
XX, 1 - 6, Et sunt — eleganter: Bonaventura, De Triplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 5.
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stituat, et utrum agenda/quando et sicut debet, facial, se·
pius diligenter examinet.
XXII

DE

SECUNDO BONO IN QUO RECTIFICATUR STIMULUS
CONSCIENCIE, ID EST, SEVERITATE CONTRA
CONCUPISCENTIAM.

Secundum 'in quo rectificatur stimulus consciencie, est
severitas contra concupiscenciam. Est autem severitas quidam vigor animi habilitans animam ac ferventem reddens
earn ad amorem asperitatis, paupertatis, et vilitatis. Maxime
est autem homini necessarium,'ut continue pugnet et armetur
contra concupiscencias, quia concupiscencie sunt radices
tocius mali. Et si homo aliquando cadat, iterum surgat et /
iterum proponat pugnam. linde augustinus in libro de vera
innocencia: Actio, inquit, in hac vita pia est deum colere,
et eius gracia contra vicia intema pugnare, eisque usque
ad illicita instigantibus cogitacionibus non cedere; et ubi
ceditur, indulgenciam atque, ut non cedatur, adjutorium dei
affectu religiose pietatis exposcere. In paradiso si nemo
peccasset, non esset actio pietatis expugnare vicia, quia felicitatis esset mansio vicia non habere.
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XXIII

REMEDIA CONCUPISCENCIARUM.

De pugna autem in generali contra concupisencias est
sciendum, quod summe necessarium est contra concupiscencias quod homo sit in continuo labore et numquam ociosus;
quia in desiderio et concupiscencijs est omnis ociosus. Non
enim novit ociosus nisi de hijs, que sunt ventris cogitare,
ut dicit Cassianus.

5

XXIV

DE LABORE MANUUM.
Et quia homo fragilis non potest iugiter Sanctis meditacio-

XXII,

1— 4, Secundum — vilitatis: Bonaventura, De Triplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 5.
9-15, Actio — non habere: Prosper van Aquitanië, Serttentiae ex Augustine delibatae, Migne P. L. 51, 472.
XXIII, 4 - 5, non enim — cogitare: Cassianus, De Institutis Coeno·
biorum, C. S. E. L. 17, 177.
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nibus vel oracionibus inherere, necesse est ut homo cotidie
laboret manibus in aliquo opere vel aliqua actione, sicut
patres nostri in egipto, qui quanto studio die et nocte / ma5 nibus laboraverunt, vix potest scribi vel exprimi. Et specialiter, sicut bemardus dicit, debet homo opus faceré quod
cum spiritualibus maiorem habeat similitudinem, sicut ad
edificacionem spiritualem meditari quod scribatur, vel seribere quod legatur. Sicut igitur homo suo tempore debet
10 studere et oraciones faceré; ita eciam debet deputatis temporibus manibus laborare. In quo labore primo videat ut
laboret fideliter quantum poterit. M a l e d i c t u s e n i m
q u i f a c i t o p u s d o m i n i n e g l i g e n t e r. Secundo,
eciam caveat, ne importune laborans spiritum extinguat.
15 Unde debet moderate et discrete laborare, ut ita possit in
labore perseverare. Et hunc externum laborem sepe debet
ad cordis puritatem et caritatem dei referre.
Nee tarnen debet homo infra opus cessare ab oracionibus
vel Sanctis meditacionibus; sed infra tempus sepe breviter
20 et ferventer debet orare, et ne negligat, per tempora vel signa
distinguere, per que recordetur. Unde Bemardus: Cessante
manu ab opere, spiritus laboret vel orando vel meditando, /
quamvis in ipso labore idipsum faceré teneatur. Nec eciam
labor manuum impedii sanctas meditaciones, ymmo ad eas
XXIV,

4 - 5, sicut patres — vel exprimi: steunt waarschijnlijk op
Cassianus, Coüatio X en op Willem van St. Theirry
Epistola, ed. Davy, 116.
5— 9, Et specialiter — quod legatur: Willem, van St. Thierry, Epistola, ed. Davy, 94.
11—14, Vgl. Opuscula Sancii Patris Francisci Assisie/isis,
Quaracchi, 1941 2 , 68: Fratres illi, quibus gratiam
dedit Dominus Iaborandi, laborent fideliter et devote,
ita quod, excluso otio animae inimico, sanetae orationis et devotionis spiritum non exstinguant.
12-13, Jer. 48, 10.
15—16, Unde debet — labore perseverare: Vgl. Willem van
St Thierry, Epistola, ed. Davy, 107.
18—21, Nec tarnen — recordetur: Cassianus, De Institutis
Coenobiorum, C. S. E. L. 17, 34.
231

25

habendas multum iuvat, sicut patet cuilibet experto, et multi
sancii communiter dicunt, et maxime habetur in collacionibus, in institutis et vitis patrum. Unde eciam sic dicit beatus
augustinus in libro de opere monachorum: Cantica vero divina cantare eciam manibus operantes facile possunt, et
ipsum laborem tamquam divino celeumate consolari. An
ignoramus opifices, quibus vanitatibus et plerumque turpitudinibus theatricarum fabularum donent corda et linguas
suas, cum manus ab opere non recèdent? Quid ergo impedii
servum dei manibus operantem in lege dei meditari, et
psallere nomini domini altissimi ; ita sane ut ad ea discenda
que memoriter recolat, habeat seposita tempora?
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DE FIDELITATE IN OFFICIO COMMISSO TAMQUAM
MEMBRUM ORDINATUM PRO SUO OFFICIO.

Et quamvis homo in omni labore suo fideliter debet agere,
tarnen specialiter debet sollicitari pro specialiter sibi commisso vel suo officio tamquam / membrum pro isto opere
vel officio ordinatum, et maxime niti, si vivit in congregacione, pro communi utilitate, ut sit plus universo expediens
et utilis. Sed quantum in ipso est, nitatur ad officia et opera
magis despecta et viliora, sicut docet beatus Jeronimus in
regula sua ad eustochium et ad alias sacras virgines. Nullum tarnen opus sibi iniunctum vel commissum pertinaciter
recuset.
21-23, Cessante manu — teneatur: pseudo-Bernardus (Arnulfus de Boeriis), Speculum Monachorum, Migne P.
L. 184, 1175.
23-25, Nec eciam — multum iuvat: Vgl. Willem van St.
Thierry, Epìstola, ed. Davy, 95.
27 : Vitae patrum duidt op de vitae, die bijzonder in onze
streken op naam van Hieronymus verbreiding hadden gevonden. Vgl. Migne P. L. 73, 89—1066.
28-36, Cantica vero — tempora?: Augustinus, De Opere Monachorum, Migne P. L. 40, 565.
XXV, 6-10, Sed quantum — recuset: Vgl. pseudo-Hieronymus,
Regala Monacharum, Migne P. L. 30, 396.
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XXVI

5

In labore autem valde expedit, ne homo impediatur a b
internis meditacionibus et exercicijs, quod p o n a t o r i
s u o c u s t o d i a m, et teneat silencium. Unde dicit p a u l u s :
C u m s i l e n c i o o p e r a n t e s . Et non solum debet homo
tenere silencium in labore, sed semper quantum potest rationabiliter, quia in silencio loquitur deus anime interius.
Et maxime de vespere antequam transit dormitum, quia
tunc magis debet esse sine tumultu et in silencio, et ut eo
melius se ad ista poterit dare, de quibus est prius scriptum.

XXVII

5

REMEDIUM GENERALE CONCUPISCENCIE VOLUPTATIS.

Secundo de istis concupiscencijs in generali est sciendum
quod, sicut dicitur in coUacionibus patrum, in concupiscen
cijs voluptatis / sive vicijs carnalibus plurimum confert ut
homo camalium passionum materias penitus sibi subtrahat,
quibus potest occasio vel recordacio eorum egrotanti adhuc
anime generari.

XXVIII

5

REMEDIUM GENERALE CONCUPISCENCIE LOQUACITATIS

REMEDIUM GENERALE CONCUPISCENCIE
CURIOSITATIS VEL VANITATIS.

In concupiscencijs vel vicijs vero alijs, id est, curiositatis
vel vanitatis, humana consorcia nichil obsunt, quum eciam
plurimum confertur hijs qui carere eis in veritate desiderant; quia frequencia hominum magis arguuntur, et d u m
lacessita crebrius manifestantur, celeri medicina perveniunt
ad salutem.

XXIX

DE TRIPLICI CONCUPISCENCIA.
DE CONCUPISCENCIA VOLUPTATIS.

Sed iam in speciali dicendum est d e singulis concupis
cencijs.
XXVI,
XXVII,
XXVIII,

2 - 3: Ps. 140, 3.
4: II Thesa. Ili, 12.
2 - 6, in concupiscenciis — generari, Cassianus, CoUatio V,
С S. E. L. 13, 123.
1- 6, In concupiscentiis — ad salutem: Cassianus, CoUatio
V, С S. E. L. 13, 124.
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Sciendum quod triplex est concupiscencia, id est, voluptatis, curiositatis et vanitatis.
Concupiscentia voluptatis est appetitus dulcium vel saporosorum ciborum, vel appetitus mollium vestimentorum, vel
appetitus oblectamentorum luxuriosorum. Et ex hac con·
cupiscencia voluptatis procedunt vicia camalia, id est, gula
et luxuria.

5

XXX

DE GULA.

Primo ergo est nobis guie conculcanda concupiscencia,
et eo usque extenuanda / non solum ieiunijs, verum eciam
vigilijs, lectione quoque et creba compunctione cordis, quibus se forsitan illusam vel victam reminiscitur, ingemiscit;
nunc horrore viciorum, nunc desiderio perfectionis et integritatis accensa, et donec huiusmodi curis ac meditacionibus
mens occupata pariter et possessa, ipsius scilicet cibi refectionem non tam iocunditate concessam quam onere vite sibi
impositam recognoscat, magisque earn necessariam corpori
quam desiderabìlem anime senciat esse attributam. Non
autem potest omnibus modus vel mensura poni uniformis;
sed in omnibus potest iste esse continencie finis, ne quis
iuxta mensuram capacitatis sue, saturitatis, oneretur ingluvie.
Possunt eciam distingui gradus sobrietatis. Primus potest
esse, posse pacienter et sine tristicia carere cibo delectabili,
dum abest vel non potest haberi. Secundus est, velie carere
eciam hijs, que possunt haberi, amore paupertatis. Tercius,
posse sine difficultate abstinere ab habitis delectabilibus.
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XXIX,

Sciendum — luxoriosorum: Bonaventura, De Triplici
Via, ed. Quaracchi, Vili, 4.
XXX, 1-10, Primo — attributam: Cassianus, De Institutis Coeno·
Ыошт, С. S. E. L. 17, 91—92.
11—14, Non autem — ingluvie: vgl. Cassianus, De Institutis
СоепоЫотит, С. S. E. L. І7, 84—85.
15-19, Possunt — delectabilibus: Oavid van Augsburg, ed.
Quaracchi, 281—82.
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DE LUXURIA.

Secundum vicium quod procedit de concupiscencia voluptatis, est luxuria.
Primum / autem remedium contra hoc vicium est, equale
moderatumque semper tenere ieiunium. Deinde contricio
spiritus et oracio et continua meditacio scripturarum. Тегcium, opus manuum, et ante omnia humilitas vera, sine qua
nullius vicij poterit umquam triumphus acquiri. Et tam diu
necesse est hominem hoc vicio impugnari, donee se bellum
gerere super vires agnoscat. Item custodire exteriores sensus,
visum, auditum etc. Item patiencia. Quanto enim longius
iraeundie propulerit passionem, tanto castitatem tenacius
obtinebit.
Primus gradus castitatis, ne quis vigilans impugnacione
carnali elidatur; secundus ne mens voluptarijs cogitacionibus immoretur; tertius ne femíneo nee tenuiter ad concupiscencias moveatur aspectu; quartus ne vigilans simplicem
carnis perferat motum; quintus ne ex causa de tali materia
conferens moveatur ad hoc, sed loquatur quiete sícut de lateribus vel alijs rebus; sextus не dormiens illecebrosis fantasmatibus elidatur.

XXXII

D E

SECUNDA SPECIE CONCUPISCENCIE QUE EST
CURIOSITAS / ID EST APPETITUS SCIENDI
OCCULTA, VIVENDI PULCHRA,
HABENDI CARA.

Concupiscencia autem curiositatis est, quando homo appétit scire occulta, videre puchra, habere cara. Scire occulta;
XXXI, 3 - 7, Primum autem — acquiri: Cassianus, De Institutis
Coenobiorum, C. S. E. L. 17, 115.
7— 9, Et tam — agnoscat: Cassianus, De Institutis Coenobiorum, C. S. E. L. 17, 118.
9-10, Item — auditum etc.: David van Augsburg, ed. Quaracchi, 157.
10-12, Item — obtinebit: Cassianus, Collatio XII, C. S. E. L.
13, 341.
13—20, Primus gradus — elidatur, Cassianus, Collatio XII,
C. S. E. L. 13, 345-^6.
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sicut quidam qui ex curiositate nimis inordinate appetunt
interesse consilijs et tractatibus aliorum, et tristantur et
murmurant, si non vocantur. Contra hoc homo maxime debet
niti, ut sit contentus, nec curet de rebus aliorum sibi non
commissis: et maxime ubi sunt alij qui melius ipso intelligunt. Nam melioribus et sapiencioribus velie consulere,
magna superbia est, ut dicit gregorius in moralibus. Non
ergo contristetur de hoc, sed tantum nitatur fideliter adimplere opus sibi commissum; ymmo quantum in seipso est,
appetat semper magis in secreto sibi vacare quam esse in
tumultuositate causarum et consiliorum. Unde bernardus in
sermone de assumpcione beate virginis: Felix semper illa
domus, in qua de maria martha conqueritur. etc.
Si tarnen aliquando racio exigit, ut intersit tractatibus
sive consilijs vel collocucionibus, humiliter, benigne et breviter / bono modo det consilium, et dicat suum videre, et
secundum doctrinam bernardi ad interrogata paucis respondeat verbis.
Secundo eciam videat quod id quod sibi visum fuerit,
quamvis multas scripturas pro se habuerit, non tarnen defendat pertinaciter contra alios vel multos; sed humiliter nitatur acquiescere et finaliter alijs consentire. De quo sic dicit
cassìanus collacione XV: Memini, inquit, nobis huiusmodi
intelligenciam vel in moralibus disciplinis, vel in scripturis
sacris insertara, ut nichil ea verius nichilque racionabilius
crederemus, sed cum in unum convenientes sentencias nostras promere cepissemus, quaedam communi examinacione
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1— 2, Concupiscentia — habere cara: Bonaventura, De Triplici Via, ed. Quaracchi, Vili, 4.
8— 9, Nam melioribus — superbia est: Gregorius, Moralia
in Job, Migne P. L. 76, 24: Dare stulto consilium,
charitatis est; dare sapienti, ostentationis; dare vero
ipsi Sapientiae, perversitatis.
14-15, Felix — conqueritur: Bernardus, In Assumptione B.
Mariae Virginis Sermo III, Migne P. L. 183, 422.
25-35, Memini — seduci: Cassìanus, Coüatio XVI, C. S. E.
L. 13, 446.
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discussa, primum ab altero falsa ac noxia notabantur, mox
deinde ut perniciosa communitati pronunciata iudicio dampnabantur. Quare, ut ibi dicit, legali quadam sanxione a
Sanctis patribus prescriptum est, ut nullus plus suo iudicio
quam fratris credat, si numquam velit dyaboli calliditate
seduci. Quia in nullo dyabolus cicius decipit hominem quam
cum in suo videre steterit, ut pulchre / déclarât abbas
moyses collacione 2a. Non ergo homo defendat suum videre
arguendo aut disputando; sed humiliter moveat et proponat
raciones suas, et nitatur semper cum alijs finaliter concordare et consentire. Unde bernardus in sermone de septem
lepris: Que maior superbia quam ut unus homo suum videre
toti congregación! preponat quasi ipse solus habeat spiritum
dei. ítem tercio humiliter et diligenter attendai alios quamvis minimos, nullum abiciendo aut vilipendendo corum consilia, quia multa a b s c o n d i t d e u s s a p i e n t i b u s e t
r e v e l a t e a p a r v u l i s . Item quod illa de quibus tractatur cum alijs, sive sit de vicijs vel! peccatis vel alijs rebus,
nulli revelet, nisi sciat ipsis, quos talia tangunt, piacere;
quia quod homo revelat temptaciones aliorum, vel vicia, ex
hoc oritur quod alij temptaciones aperire verentur, ut in
collatione 2a dicitur. Et alia mala veniunt ex hoc. Unde
dicit quidam philosophus: Non committas ei consilium tuum,
qui secretum proprium non cela vit. Item non loquatur secundum passionem vel inclinacionem, id est, quia est sibi
aliquid contrarium, vel quia ipse est ad aliquid / inclinatus ;
sed in omnibus consulat racionem, gloriam et honorem dei.
Unde Chrysostomus super mattheum: Nescit zelus sapere,
35—36, Quia in — steterit: Cassianus, CoUatio II, C. S. E. L.
13, 51.
41—43, Que major — spiritum dei: Bernardus, In Tempore
Resurrectionis Sermo III, Migne P. L. 183, 290. —
Florens ontleent zijn aanduiding van deze preek aan
de inhoud ervan.
45-46: Vgl. Matth. XI, 25.
51: Vgl. Cassianus, Colhtio II, С S. E. L. 13, 52—58.
51-62, Unde dicit — festinancia: deze teksten heeft Florens
kennelijk overgenomen uit een of ander Florilegium.
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et ira nescit Judicium. Et quidam philosophus: Amancium,
inquit, ceca sunt iudicia. Item quod magna et ardua non
leviter ac cito determinet, sed cum moderamine ас delibe·
racione. Unde séneca: Diu deliberato, cito facito. Unde
alius: Duo sunt, inquit, contraria Consilio: ira et festinancia.
DE

XXXIII

5
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PHILARGIRIA VEL AVARICIA.

Curiositas eciam, sicut dictum est, appétit habere cara,
et sic ab ea procedit philargiria vel avaricia. Et hoc vicium,
quanto facilius caveri potest ас respui, tanto neglectum et
intromissum semel cordi fit perniciosius cunctis, difficilliusque propellitur. Нес est autem eius perfecta victoria,
ut parvissime cuiusque stipis in corde nostro residere non
permittamus igniculum. Quam virtutem non alias valebimus
obtinere, nisi in congregacione aliqua existentes, secundum
apostolum: h a b e n t e s v i c t u m e t v e s t i t u m , h i j s
c o n t e n t i s i m u s et nichil omnino proprij possideamus./
DE

XXXIV

TERCIA SPECIE CONCUPISCENCIE QUE EST
VANITAS, QUE SUB SE HABET VANAM
GLORIAM ET SUPERBIAM.

Est adhuc alia concupiscencia, id est, vanitatis, scilicet

52-53,
57-58,
58-59,
61,
62,
XXXIII,

2— 5,
5—10,
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Misschien benutte hij Thomas Hibernicus, Dictionarium omnium pene Patrum et Doctorum.
Non committas — non celavit: Vgl. Cato, Dùticha,
Liber II, 22: Consilium arcanum tacito committe sodali.
Nescit — iudicium: Volgens Thomas Hibernicus, ed.
Neapoli, 1846, 346: Chrysostomus, Super Mattheum
II.
Amancium — iudicia: Vgl. Plutarchus, Moralia, ed
Bär, 1829, 141.
Diu — facito: Volgens Thomas Hibernicus, ed. Nea·
poli, 140: (pseudo) Seneca, In Proverbiis.
Duo sunt — festinancia: Volgens Thomas Hibernicus,
ed. Neapoli, 139: Seneca, Liber De Ira.
Et hoc — propellitur: Cassianus, De Institutis Сое
nobiorum, C. S. E. L. 17, 130.
Нес est — simus: Cassianus, De Institutis Coenobm
rum, С S. E. L. 17, 148; I Tim. VI, 8.

appetitus favoris, laudis et honoris; sub qua comprehenduntur vana gloria et superbia.
XXXV

5

Vanam autem gloriam possumus taliter evadere vel vincere, ut cogitantes illud davidicum: D o m i n u s d i s s i p â t
o s s a e o r u m q u i p l a c e n t h o m i n i b u s . Primitus
nichil proposito vanitatis et inanis glorie captande gracia
nosmetipsos faceré permittamus. Deinde que bono inicia
fecerimus, observacione simili custodire nitamur. ítem vitare omnem singularitatem. Item contra vanam gloriam valet
custodia oris. Item ut cum nos laudare incipiunt seductores,
celeriter memoremus multitudinen iniquitatum nostrarum.

XXXVI

5

10

DE VANA GLORIA.
REMEDIA CONTRA EAM.

DE

DUPLICI SUPERBIA, ID EST, SPIRITUALI
ET CARNALI.

Superbia est duplex, id est, spiritualis et carnalis. De
spirituali sic dicit Cassianus: nullum est aliud vicium, quod
ita omnes virtutes exhauriat, cunctaque justicia et sanctitate
expoliet atque denudet, ut superbie malum. Itaque hunc
nequis/simi spiritus laqueum taliter poterimus evadere, si
in singulis, quibus senserimus nos virtutibus prof ecisse, illud
apostolicum dixerimus: N o n e g o , s e d g r a c i a d e i
m e c u m , et: G r a c i a d e i s u m i d q u o d s u m et
consimilia. Item: Q u i d h a b e s q u o d n o n a c c e p i s t i ?
Item attendere quod bona mentis nostre non sunt nostra,

XXXIV,

1 - 3, Est adhuc — superbia: Bonaventura, De Trìplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 4.
XXXV, 1— 6, Vanam autem — nitamur: Cassianus, De Institutis.
СоепоЫогит, С. S. E. L. 17, 203.
2- 3: Ps. 52, 6.
8- 9: Item ut — nostrarum: Climacus, Scala Paradisi, Mig~
ne P. G. 88, 955.
XXXVI, 1— 9, Superbia est — accepisti: Cassianus, De Institutis
СоепоЫотет, С. S. E. L. 17, 207—208.
7- 9: I Cor. XV, IQ en IV, 7.
10-17, Item attendere — que facimus: David van Augsburg,
ed. Quaracchi, 123.
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sed sunt dona dei, et racionem inde reddituri sumus; ut
sciencia, ingenium, virtutes. Mala nostra pure mala sunt et
ex pluribus circumstancijs gravia, et gravibus supplicijs
digna. Bona nostra non pure bona sunt, sed multipliciter
imperfecta: pigricia, desidia, vana gloria, ypocrisis, tepiditas et vane cogitaciones, et imperseverancia et cetera vicia
sepe viciant bona que facimus. Item sicut Climacus dicit:
Exquirere nosmetipsos semper et examinare et diiudicare
ad patres et luminaria que fuerunt ante nos, non cessemus,
et tune nosmetipsos omnino neque diligenter calcasse vestigium, sed adhuc in seculari constitucione seu consistencie
commorantes deprehendemus.
Camalis autem superbia hijs indicijs cognoscitur. Inest
primitus in loquela eius clamor, in tacitur/nitate amaritudo;
excelsus et effusus in leticia, risus irracionabilis, in reprehensione rancor. Facilitas in sermone, verba passim sine
ulla gravitate cordis erumpencia. Expers paciencie. Caritatis aliena. Audax ad contumelias irrogandas. Ad toleran·
das pusillanimis. Ad obediendum difficilis, etc. ut dicit
Cassianus in XXIJ 0 Zi6ro de institutis patrum. Possumus
autem earn sic vincere, ut primo fratribus nostris humilitatem veram ex intimo cordis affectu exhibeamus, in nullo
acquiescentes eos contristar! vel ledere quod non fit sine
nuditate omnium rerum.
Deinde si obediencie iugum et subiectio simplici corde
ac sine ulla simulacione fuerit susceptum, ita ut prêter abbatis mandatum nulla penitus vivat voluntas in nobis. Item ut
cogitemus nos in brevi de hoc seculo migraturos. Item sicut
climacus dicit, coram deo nos vituperare et inculpare. Item
consideracio proprie vilitatis tam in corpore quam in anima.
Item exercere se in operibus vilibus et despectis et rusticanis
18-22, Exquirere — commorantes: Climacus, Scaia Paradisi,
Migne P. G. 88, 970.
23—29, Carnalis autem — difficilis: Cassianus, De Institutis
СоепоЫотт, С. S. E. L. 17, 228.
30-38, Possumus — migraturos: Vgl. Cassianus, De Institu
tis Coenobìorum, C. S. E. L. 17, 230.
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laboribus, humili habitu incedere, / humiles mores et verba
habere, et consimilia. Nam hec et hijs similia, cum in consuetudinem versa fuerunt, mentem ad humilitatem inclinant.
Item superiores se attendere.
Нес generalia remedia viciorum vel hijs similia, que homo
per se in Sanctis libris potest invenire, debet in promptu
scire, et in hijs continue se exercere, et ex continua frequentacione mores et affectus transformare.
Primus humilitatis gradus est, ut homo se cognoscat quid
est, scilicet: vilem, inopem e t c ; secundus ut pacienter accipiat ab alijs vilis putari; tertius ut homo in magnis virtutibus et honoribus non extollatur, sed totum deo asscribat.

XXXVII

5

TERCIO BONO IN QUO RECTIFICATUR STIMULUS

CONSCIENCIE, ID EST, DE BENICNITATE
CONTRA NEQUICIAM.
Tercium autem in quo rectificatur stimulus consciencie
est benignitas contra nequiciam. Benignitas autem est qui
d a m dulcor animi, excludens omnem nequiciam, et habilitans anima mad benevolenciam, toUeranciam, et intemam leticiam. Nequicia autem dicitur hic iracundia, invidia, accidia.

XXXVIII

5

D E

D E

UNIONE ET CARITATE MUTUA.

Volens igitur in hac via proficere, scire debet quod sicut
nichil preponendum est cantati, / sicut est in principio dic
tum, quia propter caritatem, pacem et unionem omnia alia
sunt agenda; ita dissencioni, iracundie vel furori nichil est
econtrario postponendum. Omnia namque, quamvis utilia et
necessaria esse videantur, spernenda sunt tarnen, ut ire per-

39, coram — et inculpare: Climacus, Scala Paradisi, Migne P. G. 88, 971.
39—45, Item consideracio — attendere: David van Augsburg,
ed. Quaracchi, 122—24.
50-53, Primus — deo asscribat: David van Augsburg, ed.
Quaracchi, 247—250.
XXXVII, 1— 5, Tercium — leticiam: Bonaventura, De Trìplici Via,
ed. Quaracchi, 5.
XXXVIII, 2 - 7, sicut nichil — devitetur: Casaianus, Coüatio XVI, С
S. E. L. 13, 445.
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turbacio devitetur, ut dicit Abbas Joseph collacione XVIa.
linde supplicai paulus philippensibus: S i q u a c o n s o l a c i o i n v o b i s , si q u o d s o l a c i u m c a r i t a t i s , s i
q u a s o c i e t a s s p i r i t u s , si q u a v i s c e r a m i s e 
r a с i o η u m, i m p i é t é g a u d i u m m e u m , u t i d e m
d i c a t i s omnes, eamdem c a r i t a t e m h a b e n t e s ,
u n a n i m u s i d i p s u m s e n c i e n t e s , n i l p e r с o nt e n c i o n e m , ñ e q u e p e r i n a n e m g l o r i a m, s e d
in humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, non que sua sunt s i n g u l i consider a n t e s , s e d q u e a l i o r u m . Pax autem et unió, sicut
dicit Bernardus, maxime servatur in congregacione, si quis
se et omnia sua interiora et exteriora nititur subjicere et conformare voluntati alterius. Unitatem autem et pacem maxime
exigunt a nobis angeli pacis. Et hoc est madatum novum
christi quod dedit nobis. M a n d a t u m , inquit, n o v u m /
do vobis, ut d i l i g a t i s i n v i c e m s i c u t d i l e x i
v o s etc.

XXXIX

5

DEIRA

·

Contra iram autem valet provida meditacio illorum que
possunt occurrere tam verborum quam factorum contrariorum, ut ante pugnam se homo ad pacienciam preparet, et
hostem quasi in insidijs paratus expectet. Item, os comprimere tacendo, et accensam flammam ire in corde suffocare.
Item, convertere se ad alia negocia quibus occupetur, loquendo vel alia tractando, ut obliviscatur commocionis sue.
Item assuescere se, statim cum sentitur commocio, admitiere Consilia prudencie, perpendendo quam nociva sit ira-

8-17: Phil. II, 1—4.
17—20, Pax autem — alterius: vgl. Bernardus, In Vigilia
Nativitatis Domini Sermo III, Migne P. L. 183, 97.
20-21, Unitatem — angeli pacis: Bernardus, In Festa S.
Michaelis Sermo I, Migne P. L. 183, 450.
22-24: Joh. XIII, 34.
XXXIX, 1-12, Contra iram — sanctum effugaU David van Augsburg, ed. Quaracchi, 129—131.
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cundía que ledit conscienciam, famam confundit, alios scandalisât, puritatem mentis perturbât, spiritum sanctum effugat, preces ad deum effundere prohibet. Sic ergo isla benignitas debet animam habilitare ad benivolenciam contra
iram et rancorem, debet eciam habilitare ad benivolenciam
contra invidiam.

XL

DE INVIDIA.

5

Valet autem contra invidiam, ut homo cogitet, quod si
alius non / haberet unde ei invidet, tarnen ipse non haberet.
Unde ergo cupit illud alterius quod sine suo dampno habet?
Item timere vindictam dei, qui non remittit homini peccata
sua, quamdiu tenet odium contra proximum suum.
Item ut studeat illi, qui sibi magis contrarius est, obsequiosior et affabilior esse. Debet eciam ista benignitas ho
minem habilitare ad tolleranciam et internam leticiam,
contra accidiam et tristiciam.

XLI

DE TRISTICIA.

5

10

Tristicia autem est duplex: una que est secundum deum;
sed illa est obediens, affabilis, mansueta, suavis etc. Alia
est secundum seculum, que est asperrima, plena rancore etc.
Possumus autem tristiciam, quacumque de causa venerit,
sic vincere ut eternarum rerum ас futurarum intuitu sem
per leti ас immobiles perdurantes, пес casibus deiecti presentibus, пес prosperis fuerimus elati, utraque velut caduca
ас mox transeuncia contemplantes. Item contra tristiciam
valet frequens memoria beneficiorum dei. Item quod si
libenter cum bona societate, maxime qui de deo loquuntur
XL, 1— 3, Valet autem — habet?: David van Augsburg, ed.
Quaracchi, 126.
XLI, 1— 3, Tristicia — rancore etc.: Cassianus, De InstitiUis
СоепоЫогит, С. S. E. L. 17, 170—71. — Vgl. II
Cor. VII, 10.
4- 8, Possumus — contemplantes: Cassianus, De Institutis
СоепоЫогит, С. S. E. L. 17, 171.
8-13, Item contra — tristibus: David van Augsburg, ed.
Quaracchi, 135.
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sepe devote. Item illud J a c o b i : / T r i s t a t u r a l i q u i s
i n v o b i s , o r e t e q u o a n i m o e t p s a l l a t . Осей·
pació eciam predet tristibus.
XLII

5

10

DE ACCIDIA.
De tristicia autem nascitur accidia, que curn'mentem obsederit, horrorem loci, celle fastidium, et fratrum cum eo commorancium gignit contemptum. Experimento probatura est
accidie impugnacionem non declinando fugiendam, sed resistendo superandam.
Pigris eciam utilis est laboris exercitacio cogente strenuo
magisterio, ut non possit remissius agere pre tedio laboris,
nisi debilitas sit in causa.
Item contra tedium cordis valet varietas actionis. Efficacius autem remedium contra accidiam est, cogère se ad ea
spiritualia que maxime fastidii homo.

XLIII

DE

BENIGNITATE INTER ALIOS EXTERIUS EXHIBENDA.

Debet eciam ista benignitas exterius in moribus redundare,
et tamquam oleo dulcedinis et pietatis perfusos estendere,
ut scilicet homo inter próximos et fratres suos exhibeat se
affectuosum, gratum, humilem etc. Unde sic dicit beatus
5 benardus super cantica: Tu si donum quod desuper accepisti, / contubemalibus tuis libenter impertiris, si te exhibes
inter fratres officiosum, gratum, humilem, tractabilem etc.
si talia operaris, bonum odorem conspergis inter fratres, et
manus tue distillaverunt tocius suavitatis liquorem. D e u s
10 e n i m m e m o r e r i t o m n i s s a c i i i f i c i j t u i e t
h o l o c a u s t u m t u u m p i n g u e f i e t. Et quamvis bona
11-12: Jac. V, 13.
XLII, 1— 3, De tristicia — contemptum: Cassianus, De Institutis
СоепоЫотит, C. S. E. L. 17, 173.
3— 5, Experimento — superandam: Cassianus, De Institutis
СоепоЫотит, С. S. E. L. 17, 193.
6-11, Pigris — homo: David van Augsburg, ed. Quaracchi,
135 en 134.
XLIII, 5-11, Tu si — pingue fiel: Bernardus, Sermo XII in Can
tica, Migne P. L. 183, 830 en 828.
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et moderata tristicia est valde laudabilis suo tempore, ta
rnen in conventu aliorum expedit earn simulan ut homo
ostendat se benignum, et affabilem, quia hoc magis auget
caritatem et unionem. Unde Bernardus in speculo suo: Tristiciam animi et maxime in conventu simulare te decet,
quamdam hilaritatem in facie permittens. Sit facies com
munis cum ceteris, intus vero dissimilis, hoc est non nimia
gravitate contracta, пес allocucione dissoluta.

XLIV

5

lo

15

DE

PIETATE IN ADMONENDO PROXIMUM.

Maxime autem debet homo esse benignus et compaciens
intrinsecus super próximos et fratres, quos videt laqueis
peccatorum irretitos, et debet niti verbis et factis secundum
suam mensurara, si forte possit aliquos trahere ad ovile /
christi et eripere de presenti seculo. Et de hoc debet sepius
cogitare et maxime hijs diebus quibus homines magis vacant, id est, festis, admomendo, colloquendo. Et debet cogitare quod si converti fecerit aliquem a sua mala conversacione, quod caritas o p e r i t m u l t i t u d i n e m p e c c a t o r u m. Nam nichil sic placet deo, nee sic plaçât deum,
quomodo zelus animarum, ut dicit Richardus. Et idem:
Nescio, inquit, si potest homo a deo maius aliquid accipere
quam ut eius ministerio perversi homines in melius mutentur. Et per hoc multum delet homo de purgatorio, ut dicitur
in quadam colfocioTie patrum. Нес est optima conversacio,
ut homo se a vicijs castiget; insuper eciam alios ad dominum
trahat, ut dicit Beda.
10-11: Ps. XIX, 4.
15—19, Tristiciam — dissoluta: pseudo-Bernardus, Formula
Honestae Vitae, Migne P. L. 184, 1169; vgl. Specu
lum Monachorum, Migne P. L. 184, 1177.
XLIV, 9-10: Jac. V, 20.
10-14, Nam nichil — mutentur: Richard van Sint Victor,
Benjamin Minor, P. L. 196, 30 en 33.
14, Et per hoc — purgatorio: Vgl. Cassianus, Collado
XX, С. S. E. L. 13, 561—565.
15—17, Нес est — trahat: deze tekst, een zinspeling op I
Petr. II, 12 heb ik bij Beda niet gevonden.
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Q U 0 D UNUMQUEMQUE SECUNDUM SUUM STATUM
ADMONEAT.

XLV

5

10

Ut autem homo sit fructuosus saluti proximorum, secundum statum et condicionem cuiuslibet unumquemque studeat
admonere. Et nondum conversis studeat timorem incutere
proponendo districtum examen extremi iudicii, penas malorum et gloriam bonorum, brevitatem vite et mortem imminentem etc. / Ulis vero qui bonam iam habent voluntatem,
premuniat de temptacionibus futuris, et admoneat ut non
stent in proprio videre, sed aliorum consilijs acquiesçant,
et quod sepius temptaciones et cogitaciones suas alijs revelent, et sic de alijs huiusmodi unumquemque secundum
suum statum admonere, atque in suis dirigere exercicijs et
informare.

XLVI

5

10
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DE

MODO CORREPCIONIS.

Sciendum tarnen quod sicut prius dictum est, quod homo
sibi ipsi debet esse severus et suis proprijs concupiscencijs,
sic eciam sine dubio debet esse severus vicijs et concupiscencijs proximorum et non ita diligere proximum, quin eius
vicia odiat nee palliât. Sed debet eum admonere et corripere pro defectibus, quandocumque videtur sibi opportunum et sperat emendare. Videat tarnen quod ipse corripiat
ex benignitate et compassione, et non ex passione vel rancore, seu leviter quasi ridendo vel quasi docendo, sed humiliter et benigne attendens seipsum ne et ipse temptetur. Et
ista est vera benignitas et caritas, eciam in quibuscumque
minimis fratrem corripere, ut dicit Jeronimus. Pocius esset
severi/tas, si fratrem permitteremus tacendo perire, ut dicit
augustinus in Regula. Quantum autem iste zelus valet, patet
ex dicto Richardi prius, quod de isto zelo eciam loquitur.
Caveat tarnen ne superiores suos et meliores ex presumtione
iudicet vel reprehendat, ne cum Oza percuciatur, qui voluit
XLVI, 10—12, Et ista — corripere: Vgl. pseudo-Hieronymus, Regula
MonachoTum, Migne P. L. 30, 337.
12-13, Pocius — perire: Augustinus, Regula ad Servos Dei,
Migne P. L. 32, 1381.
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archam domini erigere, id est, superiores emendare, ut dicit
Gregorius in moralibus.
Sciendum eciam quod ista via purgativa incipit a stimulo
consciencie, et exercetur in dolore, pudore et timore, sed
terminatur in leticia et spe. Et hoc est maxime quando venerit ad hanc benignitatem, quia iste est terminus purgacionis
secundum via meditacionis, ut dicit Bonaventura.

XLVH

5

10

DE

PERSEVERANCIA IN ISTO PROPOSITO.

Sed sciendum quod volens proficere, debet in istis et
consimilibus et sancta vita, sicut semel proposuit, perseverare, et non omni vento doctrine circumferri, nec velit quodcumque audiverit laudari, ymitari. Medicina enim sepius
mutata non adiuvat, sed turbat, sicud de hoc dicit Bernardus ad fratres de monte dei, et de / isto notabiliter loquitur
abbas nesteron in coüacionibus patrum, sic dicens: Unicuique utile est, ut secundum propositum quod elegit, summo
studio ac diligencia ad operis incepti perfectionem perseverare festinet, et nequáquam a sua quam semel elegit, perfectione discedat. Impossibile namque est unum eumdemque
hominem simul universis fulciri virtutibus, quas si voluerit
quis simul attemptare, in id incidere eum necesse est, ut dum
omnem insequitur, nullam consequatur.

XL Vili

DE

PERSEVERANCIA IN UNO LOCO.

Valde eciam impedii spirituale exercicium loci mutacio.
16—18, Caveat — emendare: Vgl. Gregorius, Moralia in Job,
Migne P. L. 75, 691—92; Vgl. II Kon. VI, 6—7.
20—24, Sciendum — meditacionis: Bonaventura, De Triplici
Via, ed. Quaracchi, Vili, 6 en 5.
XLVII, 4 - 5, Medicina — sed turbat: Willem van St. Thierry,
EpistoL·, ed. Davy, 98. Dit gezegde stamt uit Seneca,
Epistolae ed. Lucilium, ed. Hense, 3; Vgl. J. M. Déchanet O.S.B., Seneca Noster, Des Lettres à LuciUus
à L· Lettre aux Frères du Mont-Dieu in Mélanges
Joseph de Ghellinck S.J., T. H, Gembloux, 1951,
753—766.
7-14, Unicuique — consequatur: Cassianus, Collatio XIV,
С S. E. L. 13, 401 en 402.
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Unde Bemardus: Impossibile est eum figere animum suum
in uno, si non alicui loco perseveranter affixerit corpus
suum. Et primum indicium animi compositi est, posse in
eodem loco consistere, ut dicit séneca. Caveat ergo ne hec
et hijs similia incipiat agere cum tedio et nausea, nec cogitet
sub aliquo pallio quod posset altiera agere et alibi utilius
se regere; et hec, quia parva et puerilia, sunt deo minus
accepta. Has enim cogitaciones solet subsequi accidia, /
fera pessima, quam dum quis percipit, scilicet si sentit tedium in huiusmodi exercicijs vel nauseam super fratres suos,
prineipijs obstet, et maxime Consilio aliorum (acquiesçât).

5

10

XLIX

5

10

15

DE DISCUSSIONE EXERCICIORUM CUM ALIQUO EXPERTO.

Valde eciam expedit unicuique et maxime inexperto et
iuniori, ut totam vi tam suam, exercicia, meditaciones et quecumque alia exponat alicui viro spirituali, qui non ignoret
versucias sathane, cum quo eciam sepius postea, bis vel ter
in anno, loquatur de profectu et defectu suo, de temptacionibus, et modum suum vivendi ostendat ei in scriptis, et eius
tunc consilijs in omnibus acquiesçât, nec maneat perlinaciter in suo proposito, si non velit dyaboli calliditate seduci.
Et de hoc pulchre et prolixe loquitur abbas moyses collacione 2a. Et ad istud nos docendum misit dominus samuelem ad hely, ut eius doctrina instrueretur, qui tarnen deum
offendit. Hinc misit paulum ad ananiam. Hinc paulus postea
ascendit iherosolimam, ut conferret evangelium cum petro /
et iohanne, ut scribit ad galathas. Omnia ergo agat cum
Consilio, et post factum non penitebit.

XIVIII,

XLIX,
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2— 4, Impossibile — corpus suumi Willem van St. Thierry,
Epistola, ed. Davy, 98.
4— 5, Et primum — consistere: Seneca, Epistolae ad Luedium, ed. H?nse, 3.
9-14, Et de hoc — galathas: vgl. Cassianus, Collatio II,
C. S. E. L. 13, 49—59; Gal. II, 2.
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DE VIA

ILLUMINATIVA, SCILICET DE MEMORIA

BENEFICIORUM

DEI, IN QUA SE HOMO DEBET EXERCERE AD
RADIUM INTELLIGENCIE.
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Secundo loco post viam purgativam sequitur via illumi
nativa, in qua se debet homo exercere ad radium intelligen
tie hoc modo:
nam
ί primo protendendus est ad mala dimissa.
radius \ secundo dilatandus est ad bona commissa.
iste:
\ tertio reflectendus ad premia promissa.
Protenditur autem radius intelligencie, dum considerantur mala sollicite que dominus induisit, que fecimus vel
que faceré potuimus. Et tune meditacio debet esse coniuncta
gratitudini.
2°. Videndum est qualiter iste radius dilatetur in consideracione beneficiorum concessorum.
Que quidem sunt in l ad complementum nature,
triplici genere. Quedam < ad adiutorium gracie,
sunt vel spectant
[ ad donum superexcellentie.
Ad complementum
Í membrorum integritatem,
nature dédit deus ex l sexus nobilitatem,
parte corporis,
[ complexionis sanitatem.
visum perspicuum,
/ Ex parte sensuum dédit \ auditum acutum,
sermonem disertum.
ingenium darum,
Ex parte anime dédit
l iudicium rectum,
animum bonum.
Ad adiutorium
l
I deletur culpa,
gracie spectat, quod \ Baptismalem \ restituitur innodedit graciam
\ id est, qua ) cencía, defertur
' iusticia.
Et per hoc dignum fecit vita eterna.
Secundo quod dédit
Í animi voluntatem,
graciam penitencialem l temporis oportunitatem,
quantum ad
( religionis sublimitatem.
L, 1—47: Bonaventura, De Trìplici Via, ed Quaracchi, Vili,
6.
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LI

5

/ Tercio quod dédit gra- ( doctrine,
ciam засеЫоіакт, per j indulgencie,
quam fecit nos dispen- \ Eukaristie.
satores
\
In quibus omnibus secundum plus vel minus dispensavit
verba vite.
Ad donum superexI inferiora ad obsequium,
cellencie spectat quod \ paria ad meritum
dedit totum mundum j superiora ad patrocinium.
seil.
\
in fratrem et amicum— primum in
incamatione,
2°. Quod dedit 1 in precium nostrum— secundum in
filium suum.
]
passione,
et cotidie in cibum— tercium in altaris
consecracione.
3°. Quod dedit / in signaculum acceptacionis,
spiritum san- < in Privilegium amoris,
ctum, et hoc \ in annulum desponsacionis.
Fecit enim
t
ι amicam,
animam
<
suam
< filiam, et
humanam
\
\ sponsam.
Нес enim omnia mira sunt, et ineffabilia; et in eorum
meditacione debet anima deo esse grata.
DE MEDITACIONE PASSIONIS DOMINICE.

Sed sicut dicit augustinus in meditacionibus suis:
Unum est quod plus omnibus accendit, viget et movet, et
promovet ad diligendum deum, id est passio christi; quum
consideracio passionis christi excitât ad amorem. Super
omnia, inquit, amabilem te mihi reddit, bone ihesu, ignominiosissima et amara mors, quando sustinuisti, opus nostre
redemptionisi etc. Ergo expedit, ut homo cotidie aliqua hora
recordetur de hoc beneficio redemptionis sue.
LI, 2— 7, Unum est — redemptionis etc.: Pseudo-Augustinus,
Liber de Diligendo Deo, Migne P . L. 40, 860.
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Sequuntur ergo generales materie de passione christi secundum evangelia.

LH

FERIA SECUNDA DE MANE: DE MEMORIA PASSIONIS DOMINICE.
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Ymno dicto exiit ihesus colloquendo et predicando:
o m n e s in me s c a n d a l i z a b i m i .
Peturm predixit se negaturum.
Postea re/lictis alijs discipulis, assumpto petro etc. ait:
t r i s t i s est a n i m a mea.
De trina oracione eius et de reditu ad discípulos, et quid eis
dixit.
De sudore eius sanguineo.
De angelo confortante.
Postea capitur a ministris sacerdotum.
Quomodo propter verba christi: e g o s u m ceciderunt retrorsum.
Quomodo iude osculanti se dixit: A m i c e a d q u i d venisti.
De fuga omnium discipulorum.
Et hic considera quare christus passus est; quia pro humano corde excitando, et pro eodem abluendo, et pro ipso
mollificando. Considera eciam quis est qui patitur, et ei
subdere per racionis assensum ut credas firmissime ipsum
esse veraciter dei filium, omnium principium, salvatorem
omnium, retributorem omnium.

LUI

FERIA TERTIA MEMORIA PASSIONIS DOMINICE.
Deinde ducitur primo ad annam, ubi percutitur a servo
pontificis.
Et deinde ad domum cayphe, ubi scribe et pharisei collecti
erant.
LII,

2:
5:
11:
13-14:

Me. 14, 27.
Matth. 26, 38; Me. 14, 34.
Joh. 18, 6.
Matth. 26, 50.

18-21, considera — omnium: Bonaventura, De Triplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 12.
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LIV
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Ibi falsum testimonium contra eum querunt.
Postea adiuratus a pontífice confitetur se filium dei.
Et tunc quasi blasphemus conspuitur, / colaphizatur, ceditur
et irridetur: p r o p h é t i s a , inquunt, q u i s e s t q u i t e
percussit?
A petro ter negatur; Sed cum christus respexit, recordatus
petrus flevit amare.
Mane autem vinctus ducitur ad pilatum.
Judas se suspendit.
Precia ager emitur.
Accusatur multipliciter coram pilato; sed stat humiliter
agnus innocens.
Mittitur ad herodem et illuditur ab eo quasi fatuus, indutus
veste alba.
Hic secundo considera, qualis est qui patitur, et ei configurare, ut compacieris innocentissimo, mitissimo, amantissimo, nobilissimo.
FERIA QUARTA DE PASSIONE.

Postea propter peticiones iudeorum dimittitur barrabas
latro.
Et pilatus lavans manus, sentencialiter tradii christum crucifigendum.
Tunc a militibus indutus chlamide coccínea irridetur.
Quasi regi corona spinea capiti imponitur. Adoratus et
consputus; caput eius arundine fortiter percutitur.
Vadens crusifigi portât patibulum suum.
Respiciens dicit mulieribus: n o l i t e f i e r e . In monte
calvarie crucifigitur in medio latronum.
Hic tertio considera, quantus est qui patitur, et ad / ipsum egredere per admiracionis aspectum, quia immensus
8 - 9, Matth. 26, 68; Lue. 22, 64.
19-21, Hic secundo — nobillissimo: Bonaventura, De Triplici Via, ed. Quaracchi, Vili, 12.
LIV,
9: Lue. 23, 28.
11-15, Hic tertio — mori: Bonaventura, De Triplici Via,
ed. Quaracchi, Vili, 13.
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est potestate, speciositate, ielicitate, eternitate. Admirare
igitur maiestatem annichilari, speciositatem decolorar!, f elicitatem tormentar! eternitatem mori.

LV

FERIA QUINTA MEMORIA PASSIONIS DOMINI.
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Pendens in cruce bibit vinum feile mixtum.
Oral pro crucifixoribus: P a t e r , d i m i t t e i l i s l etc.
Blasphematur et irridetur a pretereuntibus, a principibus et
a latronibus.
Titulus indelebilis scribitur.
Vidit matrem sub cruce.
Fiunt tenebre.
Destitutus quodammodo a pâtre clamât: h e l y, h e l y etc.
Cum accepisset acetum, ait: c o n s u m m a t u m e s t ; e t
t r a d i d i t s p i r i t u m.
Hic quarto considera, qua de causa patitur, et teipsum
obliviscere per devocionis excessum, quia pro tua redempcione, illuminacione, sanctificacione et glorificacione.
Item quinto considera, quali forma patitur, et ipsum intuere assimilacionis amictu. Passus est enim sicut verus
agnus, libéralissime respectu proximi, severissime respectu
sui, obedientissime respectu patris, prudentissime respectu
adversarii, Stu/de igitur ad habendum habitum secundum
effigiem imitacionis christi i.e. benignitatis, severitatis, humilitatis, perspicuitatis.

LVI

FERIA SEXTA MEMORIA PASSIONIS DOMINICE.
Deinde franguntur latronum crura, sed os christi под minuitur.
Latus eius aperitur.
Velum templi scinditur.
LV,

1: Is chronologisch niet juist, omdat dit reeds vóór de

2:
8:
9-10,
11—19,

kruisiging gebeurde.
Luc. 23, 34.
Matth. 27, 46; Mc. 15, 34.
Joh. 19, 30.
Hic quarto — christi: Bonaventura, De Trìplici Via,
ed. Quaracchi, VIII, 13.
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Sepulchra aperiuntur.
Centuno timet et confitetur: v e r e f i l i u s d e i etc.
Turba cum planctu redit.
Hic sexto considera quanta patitur, et crucem amplectere
per passionis desiderium, ut sicut ipse passus est iniuriam,
convicia, ludibria, supplicia, sic et tu passionem christi imitando, amplectere pro eo omnem passionem plenam iniurijs
convicijs, ludibrijs, supplicijs.

10

LYII

SABBATO DE PASSIONE.

Deinde sepelitur.
Ponuntur custodes.
Magdalena préparât aromata.

10

i

l Deus admirabilis,
I Spiritus intelligibilis,
\ Mundus sensibilis,
i.e. < Paradisus desiderabilis,
j Infernus horribilis,
I Virtus laudabilis,
\ Reatus culpabilis.
Explicit tractatulus de spiritualibus exercicijs magistri
ac domini Florencij primi patris, nec non et institutoris congregacionis in Daventria.
Orate pro scriptore.
LVI,

6: Matth. 27, 54.
8—12, Hic sexto — suppliciis: Bonaventura, De Trìplici Via,
éd. Quaracchi, VIII, 13.
LVII, 4- 8, Sunt autem — Reatus culpabilis: Bonaventura, De
Triplici Via, éd. Quaracchi, VIII, 13—14.
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STELLINGEN
I Cassianus heeft door zijn De Institutis Coenobiorum
en zijn Collationes de leer en de practijk van de ascese tot op onze dagen beïnvloed.
II Dom C. Butler O.S.B, in zijn Sancii Benedicti Regula
Monasterium, Freiburg i. Br. 1927, 160, zich beroepend op Gregorius' Liber Dialogorum, II, 4, concludeert ten onrechte tot het bestaan van een aan tijd en
plaats gebonden, langere meditatie-oefening in de
vroege, benedictijnse traditie.
III De geschiedenis van de in druk verschenen werken
van Thomas en Bonaventura leert, dat Dominicanen
en Franciscanen deze principes Scholasticorum vooral als hun grootmeesters beschouwden.
IV De Laatmiddeleeuwse devotie-literatuur in de Nederlanden kende, in vergelijking met de sacramentele
communie, een te grote waarde toe aan de geestelijke
communie.
V In de Laatmiddeleeuwse devotie-literatuur in de Nelanden had het ontvangen van de Pax onder de H.
Mis dikwijls de betekenis van een geestelijke communie.
VI De toeschrijving van de Meditationes Vitae Christi
aan Johannes de Caulibus geschiedt op onvoldoende
gronden.
VII De toeschrijving van het Cordiale de quatuor Novissimis aan Gerardus van Vliedershoven geschiedt op onvoldoende gronden.

Vili De Moderne Devotie steunt meer op een bepaald
genre van geestelijke geschriften, dan op bepaalde
auteurs.
IX Verschillende geschriften van de Moderne Devotie
vonden een extra ruime verbreiding, omdat zij werden
opgenomen onder de werken van Bonaventura.
X Geert Groote's geschrift Contra Turrïm Utrajectensem
mag niet worden geïdentificeerd met de Sermo contra
Focaristas.
XI Het verdient aanbeveling, om te komen tot een Bibliotheca Devotionis Modernae, waarin de voornaamste
geschriften der Moderne Devotie op wetenschappelijk
verantwoorde wijze worden uitgegeven.
XII Het geweten is niet een daad van de deugd van verstandigheid.
XIII Bij de toenemende geloofsvervlakking is juist de katholieke zielzorg in het leger van bijzonder groot belang.
XIV In de huidige zielzorg voor katholieke militairen
wordt de betekenis der R.K. militaire Tehuizen overschat.
XV De aanwezigheid van de vele Oostvluchtelingen in
West-Duitsland en in Oostenrijk is uit godsdienstig
oogpunt van bijzondere betekenis.
XVI De nationale, katholieke organistaties op het terrein
van de Caritas werken internationaal onvoldoende
samen.

