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EERSTE DEEL

TRACTATUS VENERABILIS MAGISTRI
GHERARDI MAGNI

DE MATRIMONIO*

а) В : Tractatus Venerabilis Magistri Gerardi Groot, de matrimoniali statu.
L : Tractatus Magistri Gerardi Groet, de matrimonio non leviter contrahendo.
Ρ : Tractatus Venerabilis Magistri Gerardi, dicti Groet, dyaconi, de matrimonio.

INLEIDING
Het zesde eeuwfeest van G e e r t G r o ó t e ' s geboortejaar was
voor wijlen Professor W . M u l d e r S.J. aanleiding mij te belasten
met een nieuwe uitgave van De matrimonio, een der grootste geschriften van den stichter der Moderne Devotie.
Dit tractaat werd reeds door J. C l a r i s s e in 1837 uitgegeven
in het Archief voor Kerkelijke Geschiedenis 1 ) .
Een nieuwe uitgave echter was om verscheidene redenen gewenst. Clarisse immers benutte alleen het handschrift van Groningen
en kende niet het bestaan van andere manuscripten 2 ).
Bovendien heeft hij ruim vierhonderd plaatsen van het Groningse
handschrift onjuist weergegeven, terwijl door een verkeerde interpunctie verschillende zinnen van de tekst onverstaanbaar werden.
Nu er meerdere handschriften van De matrimonio geraadpleegd
konden worden, werd het mogelijk, onduidelijke plaatsen van het
Groningse door vergelijking met de andere begrijpelijk te maken en
lacunes aan te vullen.
Ook heeft Clarisse verzuimd, de bronnen aan te geven, welke
Geert Groóte voor deze verhandeling gebruikte.
De handschriften van »De matrimonio"
a.
b.
c.
d.

V a n het tractaat D e matrimonio bestaan vier handschriften :
In de Universiteitsbibliotheek van Groningen, Cod. 21.
In de Universiteitsbibliotheek te Leiden, Cod. 127, y.
In de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, Cod. II, 176.
In de Bibliothèque Nationale te Parijs, Fonds latins, 10681.
Al deze handschriften werden door ons gecollationneerd.

») Archief i>. Kerkel. Gesch.. VIII (1837). 155-249. -

2

) Aldaar, p. 155-156.
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Beschrijving der Handschriften
GRONINGEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, COD. LAT. 21.

De Codex telt 271 bladzijden, papier, blad: 210 X 150, bladspiegel: 190 X 120, 35-38 regels, voluit beschreven; minuskelschrift
uit de tweede helft der vijftiende eeuw.
De initialen zijn rood en met figuren versierd ; het schrift is
duidelijk en regelmatig en slechts de gewone afkortingen komen er
in voor.
De titels der capitula zijn met grotere rode letters geschreven.
De codex is geheel van dezelfde hand.
De laatste veertien bladzijden zijn blanco en door brand beschadigd.
De band bestaat uit een omslag van karton met donker bruin leer
overtrokken en vertoont op voor- en achterzijde hetzelfde beeld : een
door drie lijnen gevormd opstaand ruitwerk, opleverend een middelstuk van vier hele en een buitenstuk van acht halve ruiten. In de
rechter hele ruit staat MARIA, en in de linker JHESUS. In de twee
boven- en onder halve ruiten ziet men een Franse lelie afgebeeld.
Op de voorzijde werd later een etiket geplakt, waarop het nummer
van de codex is aangebracht.
De band vertoont nog resten van koperen sloten.
Op het eerste schutblad is later aangetekend : „Liber domini et
magistri Alberti Bartholomei presbyteri ecclesiae S. Martini in Groningen".
De codex bevat de volgende tractaten :
1. Index capitulorum tractatus de matrimonio, fol. Ir.
2. Tractatus Venerabilis Magistri Gerardi Magni de matrimonio,
lv-40r.
3. Epistola ejusdem de statu moderno presbyterorum, 40v-42r.
4. Epistola alia ejusdem de quodam volente beneficium curatum
accipere, 42v-47v.
5. Materia de indulgentiis promerendis, 48r-56r,
6. Tractatus de presbyteris fornicaras et focaristis, 57r-117r.
7. Tractatus de contractibus emptionis et venditionis Joh. Gersonis,
117v-146r.
8. De contractibus reddituum Henrici de Oyha, 146v-205r.
9. Tractatus de pluritate beneficiorum an liceat etc, 205v-247r.
10. Tractatus de observatione festorum, 247v-253r.
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11. De processionibus ecdesiasticis, 253ν-265τ.
12. De superstitionibus resecandis, 265v-271r.
Op verschillende bladzijden van de codex komen watermerken
voor. In het tweede schutblad staat de bovenste helft van een
gothische Ρ met een kruis in top. Deze figuur komt, zowel wat de
Ρ als wat het kruis betreft, overeen met die van nummer 6801 van
B r i q u e t 1 ) en zou volgens dezen auteur wijzen op de jaren 14671469. Ook in fol. 8, 9, 12, 19 en 21 vindt men gedeelten van deze
figuur.
Het tractaat werd echter enkele jaren eerder afgeschreven dan
men zou moeten besluiten uit de gegevens van Briquet. De afschrijver
zelf, een zekere J o a n n e s N u s s y e uit Groningen, geeft ons op
twee plaatsen het jaartal aan. O p fol. 204 vermeldt hij : „Conscriptus
et finitus per manus Johannis Nussye in Groningen morantis anno
Domini 1462 in praefesto Mariae Magdalenae" en op fol. 243r:
„Conscriptus et finitus per me Johannem Nussye in oppido Groningen
anno 1462 in praefesto Mariae Magdalenae, Deo Gratias".
LEIDEN, UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, COD. B.P.L. 127 y.
Deze codex telt 216 folio's. Blad: 3 0 0 X 2 1 4 ; papier. De blad
spiegel is in twee kolommen verdeeld, ieder van ongeveer 45 regels
in minuskelschrift uit de tweede helft der vijftiende eeuw. De initialen
van ieder tractaat zijn met blauwe en rode tekeningen versierd. De
initialen der opschriften zijn rood. Overigens is er geen verschil in
schrift tussen de tekst en de opschriften. Het schrift is slecht en
klein en de afschrijver gebruikt veel afkortingen.
De band van deze codex vertoont sterke overeenkomst met die
van Groningen : hetzelfde ruitwerk op donkerbruin leer. In de vier
hele ruiten staat een Franse lelie, in de halve ruiten links en rechts
een kleine dolfijn en in de overige halve ruiten is een adelaar met
uitgespreide vleugels afgebeeld. De rug van de band is erg bescha
digd. De codex is voorzien van koperen sloten.
Op het eerste schutblad is een etiket geplakt met de woorden :
„Scripsit Joannes de Monte Carthusiensi" 2 ) .
*) C. Briquet, Les Filigranes, Dictionnaire historique des marques du papier III,
Leipzig 1923. n. 6801.
2
) Een klooster „Mons Carthusiensis" Is niet bekend. Cfr. L. Le Vasseur, EpAemerides Ordinis Carthasiani V, Monstrolii 1893, 239-291. Mogelijk wordt hier de
Karthuizerberg bij Kassel bedoeld.
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De inhoud van de codex is de volgende :
1. Fol. 1 geeft een register van de tractaten.
2. Scrutinium sciipturarum editum a domino Paulo episcopo Burgensi, 2г-149г; 2г: „Liber Chart. Wesaliensis".
3. Duo tractatus fratris Dyonisii Carthusiensis contra simoniacam
potestatem, НС -ІбЗ .
4. Tractatus magistri Gerardi Groet de matrimonio non leviter con
trahendo, 169г-187 .
5. Continentur in fine diversi Patrum sermones abbreviati, Originis,
Augustini, Joann. Chrysostomi, Leonis Magni, Maximi episcopi,
Fulgentii episcopi, 188r-216v.
Op het eerste schutblad is later bijgeschreven : „Bibliothecae
Academicae Lugd. Bat. publicae grati animi ergo hune codicem obtulit Ludovicus Tross Dr, Hammone ad Lupiam 1836". (Hamm a.d.
Lippe.)
De codex bevat verscheidene watermerken. In het eerste schut
blad staat een volledige gothische Ρ met kruis in top. Dit watermerk
komt overeen, ook wat de naden in het papier betreft, met n. 8601
van Briquet, dat wijst op de jaren 1467-1469. In de bladzijden van
D e matrimonio komt telkens eenzelfde watermerk voor : een gothische
Ρ met kruis, overeenkomend met n. 8655 van Briquet, waaruit men
zou concluderen tot de jaren 1462-1465. Deze jaren kloppen vrijwel
met de gegevens, welke de afschrijver geeft. Op pag. 149'" staat aan
getekend : „Explicit scrutinium sanctarum scripturarum scriptum per
fratrem Johannem de monte Carthusiensi domus insulae Reginae Celi
et completum anno Domini 1467. Deo gratias". Daar de codex overal
dezelfde vlugge slechte hand verraadt, mag men concluderen, dat ons
tractaat omstreeks 1467 geschreven is.

BRUSSEL, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, COD. II,

176.

De codex telt 110 folio's; blad 220 X 190; schrijfvlak 200 X 120,
ongeveer 32 regels voluit geschreven in minuskelschrift van de
tweede helft der vijftiende eeuw. De initialen zijn rood en blauw ;
de opschriften zijn met rode inkt geschreven. Het schrift is regelmatig
en men treft er slechts de gewone afkortingen in aan. De codex be
staat uit papieren bladzijden, afgewisseld met perkament. Het papier
vertoont geen watermerken.
De band, van lichtbruin leer, is op de hoeken en op de rug met
verguldsel versierd. Op de voor- en achterzijde staat nog tamelijk
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duidelijk het wapen der abdij van Pare. Inderdaad vermeldt Sanderus
anno 1635 ook het tractaat De matrimonio onder de handschriften
van de abdij van Pare * ). Uit gegevens, ons door den tegenwoordigen
bibliothecaris der abdij verstrekt, blijkt, dat het daar bewaarde
manuscript van De matrimonio op 28 October 1829 door de abdij te
gelde is gemaakt.
Volgens de handschriftencataloog der Koninklijke Bibliotheek is
de tegenwoordige Brusselse codex in Juli 1875 door de erfgenamen
van De Ram voor één franc aan de koninklijke Bibliotheek verkocht.
Vanwege het wapen der abdij op de voor- en achterzijde van
de band ligt de conclusie voor de hand, dat de tegenwoordige codex
van Brussel dezelfde is als de door Sanderus vermelde.
De inhoud van deze codex is aldus :
1. Tractatus venerabilis magistri Gerardi Groot de matrimoniali
statu, valde religiosus et recte conscriptus. Qui Magister
G(erardus) fuit initium fere omnis devotionis citra montes a
centum annorum et ultra. Later is bijgeschreven : obiit 1384.
Hierna volgt de index capitulorum.
2. Tekst van het tractaat de matrimonio, 2r-29r.
3. 29v-35v zijn blanco.
4. Liber de consolatione Theologiae, ЗбМІО .
PARIJS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, COD. FONDS LATINS 10681.

De codex telt 96 bladzijden, maar 94-96 zijn blanco ; blad
140 X 100 ; schrijfvlak 90 X 60, ongeveer 20 regels voluit geschreven.
De codex is van perkament en bevat alleen het tractaat D e matrimonio
van Geert Groóte.
Het schrift is minuskelschrift van de tweede helft der vijftiende
eeuw, duidelijk en regelmatig. Men vindt er slechts de gewone afkortingen. De initialen en opschriften zijn met rode inkt geschreven.
Op het eerste schutblad staat in veel later schrift : „Pertinet ad mon.
canonicorum regularium vallis S. Martini in Lovanio".
Op pag. 3v: „Incipit tractatus venerabilis magistri Gerardi dicti
Groet dyaconi de matrimonio". Hierna volgt de index capitulorum,
welke loopt tot 6v. Op pag. 7r begint de tekst van het tractaat,
welke eindigt op bladz. 93v.
1
) A. Sanderus, Bibliotheca Belgica manuscripta, sive Elenchus universa codicum
M.S.S. in celeberrimis Belgii coenobiis, ecclesiis, arbium ас privatorum hominum
bibliothecis adhuc ¡atentium, Insulis, apud Fossanum Ie Qercq, 1644, II, 171.
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De band is van bruin leer. De rug is gebroken en in de achter
kant van de band zijn twee gaatjes door brand ontstaan.
De manuscripten van Groningen, Leiden, Brussel en Parijs zullen
geciteerd worden met de beginletters G, L, В en P.
Verhouding der handschriften
De handschriften zelf bieden geen externe gegevens, waaruit
men hun onderlinge verhouding zou kunnen vaststellen. Daarom
moeten wij naar interne argumenten zoeken.
Geen enkel der vier handschriften is de autograaf, hetgeen blijkt
uit het feit, dat elk der vier handschriften zinnen of stukken van
zinnen mist, welke de drie andere gemeenschappelijk bezitten :
G mist p. 47 „nubere - Dei", cfr. noot j ; p. 73 „ne suum timent", cfr. noot a. Deze stukken vindt men wel bij BLP.
В mist p. 51 „sine laesione - unguento", cfr. noot b ; p. 72
„leguntur - Tobiae", cfr. noot a. Deze stukken treft men wel aan
bij GLP.
Ρ mist p. 30 „secundum - formam", cfr. noot b ; p. 21 „fornicaretur vel", cfr. noot i. Deze stukken hebben BGL wel.
L mist p. 26 „similiter - postulare", cfr. noot a ; p. 40 „vel
solum - viribus", cfr. noot d. Dit wordt wel bij BGP aangetroffen.
In geen dezer gevallen is er ook maar een schijn van reden aan
wezig om aan interpolatie te denken.
W e kunnen de vier handschriften in twee groepen onder
scheiden : het handschrift G en de groep BLP.
B L P VERTONEN EEN STERKE OVEREENKOMST MET
GEMEENSCHAPPELIJK

ELKAAR

EN

STAAN

TEGENOVER G :

1. BLP hebben dezelfde lange opschriften, welke sterk verschillen
van de opschriften van G ; zie p. 13-16.
2. BLP wijken op ongeveer vijfhonderd plaatsen gemeenschappelijk
af van G en zeer vele dezer afwijkingen vertonen een bijzonder
karakter :
a. BLP hebben gemeenschappelijk dezelfde typische fouten en weg
latingen van woorden, waardoor de zin vaak onverstaanbaar
wordt. Zie p. 18, noot j ; p. 25, noot g ; p. 57, noot g ; p. 73,
noot f ; p. 75, noot b ; enz.
b. BLP gebruiken gemeenschappelijk andere woorden als G :
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BLP hebben telkens „Vitae Patrum" ; G : „Vitae Sanctorum".
BLP : „sancta Syncletica" ; G : „sancta Sara" ; Zie p. 43, noot h.
BLP : „luxuriae lubricum" ; G : „luxuriae barbaricum" ; p. 83,
noot d.
BLP : „a recto ordine" ; G : „a recto tramite" ; p. 55, noot е.
c. BLP hebben gemeenschappelijke zinswendingen, welke ver
schillen van die van G : p. 13, noot f; p. 18, noot f en o ; p. 19,
noot b : p. 21, noot f; p. 27, noot e en g ; p. 28, noot m ; p. 29,
noot с ; enz.
d. BLP hebben dezelfde verbeteringen, waar G duidelijke ver
gissingen begaat of woorden uit citaten van Kerkvaders en
Schriftuur overslaat : p. 26, noot g ; p. 26, noot m ; p. 27, noot d ;
p. 33, noot о ; p. 37, noot h ; enz.
Deze overeenkomst tussen В en L en Ρ kan ontstaan zijn, door
dat ze van elkander zijn afgeschreven of doordat ze alle drie recht
streeks terug gaan op het origineel of op een ander gemeenschappelijk
archetypon.
Deze drie mogelijkheden willen we nader onderzoeken.
BLP KUNNEN NIET VAN ELKANDER ZIJN AFGESCHREVEN :
Van deze drie manuscripten immers zijn er, welke combinatie
men ook neemt, telkens twee, die zinnen of stukken van zinnen
bezitten, welke men in het derde niet vindt,
n.l. BL hebben stukken, die Ρ mist ;
BP hebben stukken, die L mist;
LP hebben stukken, die В mist, zie boven.
BLP ZIJN ECHTER EVENMIN RECHTSTREEKS VAN HET ORIGINEEL AFGE
SCHREVEN :
W a n t in G is (p. 43) sprake van een heilige abdis Sara, welke
dertien jaar lang door den duivel gekweld werd en nooit om ver
lossing van deze kwelling bad.
BLP hebben dezelfde geschiedenis, maar zij verhalen ze van een
heilige Syncletica.
In de levensgeschiedenis der abdis Sara wordt dit feit inderdaad
vermeld 1 ), maar men zoekt het tevergeefs in het leven der H. Syn!) De Vitis Patrum, V, sive verba seniorum, P.L. 73, 876. Cfr. AA.SS. Boll.,
13 Juli III. 484.
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cletica 1 ). Daaruit volgt, dat deze geschiedenis slaat op de abdis Sara
en niet op de H. Syncletica. Geert Groóte heeft derhalve in het
origineel „Sara" moeten schrijven. Dat hij werkelijk „Sara" geschreven h e e f t , mogen we wel als zeker aannemen. Geert Groóte
immers toont in al zijn werken, en heel bijzonder ook in De matrimonio een grote kennis van de Vitae sanctorum. Bovendien citeert
hij deze geschiedenis bijna woordelijk uit de Vitae. Hij zal dus die
passage vóór zich hebben gehad en dan is het niet aan te nemen,
dat hij de naam Sara vervangen heeft door die van Syncletica.
Het handschrift G geeft dus het best de tekst weer, gelijk die
in het origineel had moeten staan en waarschijnlijk ook gestaan heeft.
BLP wijken gemeenschappelijk af van de lezing van het origineel.
Zij kunnen derhalve niet rechtstreeks hiervan afgeschreven zijn, daar
het ondenkbaar is, dat drie afschrijvers onafhankelijk van elkander
dezelfde verandering aanbrengen.
Een tweede bewijs voor de stelling, dat BLP niet rechtstreeks
afgeschreven zijn van het origineel, kan men putten uit het volgende :
G heeft enkele radicale en rigoristische uitingen, welke in BLP
enigszins verzacht of verklaard worden, b.v. :
G : „nullus enim diu in sollicitudine perseverare a tentatore permittitur". Zie p. 52, noot m-n.
BLP verzachten echter deze zin door: „nullus f e r e " en „ p e r
s e perseverare".
G : „ u n d e . . . . non habebis fortitudinem resistendi". Zie p. 60,
noot j .
BLP kiezen de minder krasse vraagvorm: „Unde habebis fortitudinem" etc.
G : „Quantum autem peccatum sit, ultro et sponte vitae scandalum e t . . . . obstaculum poneré, ponderet" etc. Zie p. 21, noot e.
BLP beperken de zin door te zeggen : „t o t i vitae". Hierdoor
wordt de strekking van deze passus aanmerkelijk verzacht 2 ).
Nu is Geert Groóte, gelijk wij hem kennen uit zijn andere werken,
vooral uit de Sermo contra Focaristas, uit zijn strijd tegen de ketters 3 )
en ook uit de getuigenissen van zijn levensbeschrijvers 4 ), een man
!) Vita S. Syndeticae. auctore S. Athanasio, AA.5S. Boll., 5 Jan. I, 242-257.
a
) Zie ook p. 63, noot e ; p. 64, noot i.
3
) Cfr. Gerardi Magni Epistolae, ed. W. Mulder S.J., Antverplae 1933, p. 133-136 ;
149-151; 152; 190-193.
*) Thomas a Kempis, Vita Gecardi Magni, in Opera Omnia, ed. M. Pohl, VII,
Friburgi Brisigavorum 1922, 57.
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met sterk radicalistische en rigoristische neigingen.
Weliswaar verklaart hij in een zijner brieven aan Salvarvilla,
dat hij geen austeritas maar temperantia wil ι ) . Doch uit zijn werken
blijkt, dat zijn praktijk op dit punt in strijd is met deze bewering.
Bovendien verliezen die woorden aan Salvarvilla veel van hun
waarde, omdat Geert Groóte hier antwoordt op een verwijt, dat hem
door Salvarvilla gemaakt was. Geert Groóte heeft dus die woorden
niet spontaan maar enigszins geforceerd neergeschreven. Het gezegde
in bovengenoemde brief bewijst derhalve niets tegen de stelling, dat
Geert Groóte rigoristisch is, integendeel, het feit, dat hij zich tegen
een verwijt van Salvarvilla in dit punt moet verdedigen, bewijst te
meer, dat hij reeds toen als rigoristisch bekend stond.
De meer radicale lezing, dus die van G, beantwoordt derhalve
beter aan het karakter van Geert Groóte dan de lezing van BLP.
Daarom is het niet waarschijnlijk dat BLP rechtstreeks van het origineel zijn afgeschreven.
Een derde bewijs kan men vinden in de opschriften der capitula.
De opschriften van G zijn kort en eenvoudig. Die van BLP zijn lang
en geven meer verklaring van ieder capitulum.
Nu is het aannemelijker, dat iemand korte opschriften verandert
in lange, dan omgekeerd : een bewerker immers heeft neiging tot
expliceren. Dit explicerende element komt sterk uit in de opschriften
van BLP. In deze laatste zijn de opschriften van G woordelijk opgenomen, maar men heeft getracht ze door allerlei toevoegingen
duidelijker te maken. Hieruit volgt, dat de opschriften van G vermoedelijk de originele van Geert Groóte zijn, als deze tenminste
opschriften gemaakt heeft, of althans, dat die van G ouder zijn dan
die van BLP.
Uit deze argumenten blijkt, dat BLP niet rechtstreeks teruggaan
op het origineel, want het is uitgesloten, dat de drie afschrijvers, onafhankelijk van elkander, precies dezelfde correcties op het origineel
aangebracht hebben.
Derhalve moeten BLP teruggaan op een ander gemeenschappelijk maar reeds geretoucheerd archetypen.
Bewezen zijnde, dat BLP teruggaan op een geretoucheerd archetypen, moet men aannemen, dat ook de verschillen in zinswendingen.
) Guardi Magni Epistolae, ed. Mulder, p. 73.

12
waarover boven is gesproken, op rekening moeten komen van den
afschrijver van dit archetypen.
Uit de gegeven uiteenzetting is duidelijk geworden, dat de lezing
van G beter het origineel weergeeft. Ofschoon nu G geen positieve
tegenstrijdigheden met het origineel bevat en dus wel rechtstreeks
van het origineel k a n afgeschreven zijn, is dit vanwege het groot
aantal slordigheden van G toch niet waarschijnlijk. Aangezien met
de vermeerdering der afschrijvingen ook het aantal slordigheden en
fouten vermeerdert, moet men concluderen, dat er vermoedelijk tussen
het origineel en G nog één of meerdere afschrijvingen gelegen zijn.
Als men nu het origineel X, het G-archetypon Q en het BLParchetypon R noemt, dan kan men volgens de bovenstaande uiteenzetting deze stamboom der manuscripten opzetten :

QX

Het bovenstaande verklaart, waarom ik bij deze uitgave de tekst
van het Groningse handschrift zal volgen. Hij zal alleen daar
aangevuld en veranderd worden met de gegevens der andere
manuscripten, waar hij blijkbaar corrupt is. In de overige gevallen
worden de varianten van BLP in voetnoten aangegeven.

INDEX CAPITULORUM
G : Quae sunt cavenda in cuiuscumque status mutatione. Cap. I.
BP : Primum capitulum est prologus et docet quae sunt advertenda in cuiuscumque status mutatione, et quod de meliori statu, praecipue de statu continentiae, sine periculo, ad inferiorem non descenditur nee in casu licet
descendere a).

G : Quod inexpediens sit uxorem ducere, etiam quibus licitum est,
et quando licitum, si inexpediens est, fit illicitum. Cap. II.
BP : Secundum capitulum. Quod uxorem ducere sit valde inexpediens etiam
quibus est licitum et quomodo aut quando quid licitum inexpediens fit valde
illicitum et unde perpenditur gravitas peccatorum diversorum.

G : Quibus cavendum est a conjugio propter indecentiam et scandalorum aliorum. Cap. III.
BP : Quod el, qui continenter In via arcta Dei (P: via Del arcta) vixlt,
etiam si expediret sibi uxorem ducere et liceret, propter indecentiam tarnen
et scandalum aliorum teneretur dimitiere, et quod maxime cavendum est si
sic quls faceret, quod tamen sic non deceret faciendum.

G : Quam dificile verae sapientiae seu Philosophiae simul et uxori
quis vacare potest. Cap. IV.
BP : Quartum capitulum. Ostendit quod nee verae sapientiae Christianorum
immo nee philosophiae mundanae potest homo simul servire vel vacare et
uxori, nisi cum magna dlfficultate et quod hoc faceré vel fecisse est et fuit
omnlno grandium.

G : De quattuor praecipuis conjugatorum impedimentis in via Dei.
Cap. V.
BP : Quintum capitulum. Ostendit secundum Apostoli doctrinam quattuor impedimenta et difficultates quattuor praedpuas in via Dei esse in matrimonio ;
ad quas attlngendas et frangendas omnls conjugatus, qui est rectus corde,
debet suo posse niti et laborare.
a) L heeft geen Index capltulorum.
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G : Num quis agnoscere possit in actibus suis, si a Deo vel a Dia
bolo agitetur. Cap. VI.
BP : Sextum capitulum. Ostendit sibi, quod ducitur a concupiscentia propria
et Diabolo, et unde potest quis cognoscere in actibus suis si a Deo vel Dia
bolo agitetur et per quid et quomodo ducuntur homines a malo spiritu.

G : Propter quid matrimonium sit contrahendum, et quae mala ex
hoc sequantur si carnaliter contrahatur. Cap. VII.
BP : Septimum capitulum. Ex quibus causis et propter quos fines matrimonium
potest vel debet vel solet contrahi et unde potest cognosci si matrimonium
carnaliter contrahatur, et quae mala et pericula sequuntur secundum scripturas
(P : scrip tores) matrimonium carnaliter contractum et quod multum peccat
quis sic contrahendo et vivendo, quamvis matrimonium in se sanctum sit.

G : De verbis Apostoli „melius est nubere quam uri", et quando
magis vel minus peccatur in cogitationibus citra consensum.
Cap. VIII.
BP : Capitulum Octavum. Quid sit uri et quomodo intelligitur quod „melius
sit nubere quam uri", item quod non omnls tentatlo camalis sit ustio et unde
sint et quae sint principia et initia carnalium (P mist „camallum") delectationum mentalium et cogitationum, et quando magis vel minus peccatur in eis (Ρ :
in eis peccatur) cltra consensum et citra morosam delectationem, et quomodo
progrediuntur et augmentantur et captivant nos.

G : Quod violentis cogitationibus resistens multum meretur ex hoc.
Cap. IX.
BP : Nonum capitulum. Est de violentis cogitationibus quasi contra voluntatem hominl incussis a Diabolo vel a consuetudine coitus praeterita vel alus
causis ; quod eis resistens multum meretur et lucratur val de, et quod non debeat homo propter tales tentatlones nubere et quod debet se tunc sentire,
quod omnia etiam mala praeterita, cooperantur sibl in bonum, si restiterit.

G : De ustione et quando est nubendum propter ustionis flammam
refrigerandam. Cap. X.
BP : Decimum capitulum. De duobus modis ustionis et aliis modis ustioni propinquis, et quando peccatum est in eis vel gravius vel levius, et quando et
quomodo et qua forma est nubendum propter ustionis flammam refrigerandam,
et quod continuo in matrimonio illum modum legitimum continuare oportet et
quod communiter omnes illum modum non observant ut contrahant in flammae
remedium, et quae mala et pericula ex hoc sequantur.

G : De veris remediis contra flammam urentem, sine quibus matri
monium etiam non est verum remedium. Cap. XI.
BP : Capitulum undecimum. Quae sunt facillora et
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et secundaria contra flammam urentem sine qulbus etiam matrimonium non
est verum remedium et quomodo serena concupiscentia attraxit Augustinum
ad se et de cantico laudis cum jam esset liberatus a volúntate contrahendi
matrimonium.
Quod excepto periculo fomicationis praedicto, nubere stultum
est propter quamcumque causam ; et quod bonum prolis in hoc
tantum est ut instruatur ad serviendum Deo. Cap. XII.
BP : Capi tul um duodedmum. Quod causa prolis stultum est jam nubere, et
quod naturali desiderio ferri ad prolem sit pecorinum, et quod ratione ad
posterioritatem absolute habendara moverl sit inane valde, et quod bonum
prolis est tantum in hoc ut Domini gloria in ea quaeratur et ut sánete Infor'
metur ad servitium Del, et quam difficile et rarum est tale desiderium, et quam
arctissime hoc exigitur a parentibus, quod tamen communiter et viliter negllgitur.
De malis quae currunt in conjugali coitu, et ad quos fines est
intendendum in actibus conjugalibus, et quae difficultates sunt
in observatione horum. Cap. XIII.
BP : Capitulum tredecimum, gelijk bij G.
Quod stultum est pro nunc propter prolem, ad solam Dei gloriam habendam, nubere. Cap. XIV.
BP : Capitulum quartum decimum. Quod stultum est pro nunc propter prolem ad solam Dei gloriam quaesitam, nubere, et quod impedit a majorlbus
bonis et quod omne meritum, quod est in ea, magis habent vel possunt habere quam conjugati continentes (Ρ : continentes quam conjugati) et quod
continentes Christo fructuosius quam in conjugio possunt glgnere.
Quod raro impletur intentio ordinans prolem ad vitam sanctam,
et quod ad talem vitam leviter filii instruí non valent. Cap. X V .
BP : Capitulum quintum decimum. Quod intentio ordinans prolem ad Del gloriam et vitam sanctam non potest nisi raro adimplere quod intenditur, et quod
in multiplicitate hominum Ht saepe Deo (Ρ : Deo saepe) contumelia, et quod
non valent leviter jeun instruí filil in vita sancta.
Volens nubere propter sanctam vitam prolis, ante omnia habet
eligere mulierem sanctam, intentioni suae conformem ; alioquin
vita sua erit in turbatione praesentium et periculo futurorum.
Cap. XVI.
BP : Sedecimum capitulum. Quod qui propter vitam sanctam (P : sanctam
vitam) prolis vult matrimonium contrahere ante omnia et omni solllcitudlne
habet slbl eligere mulierem sanctam cum qua sánete possit vivere et moribus
suis et intentioni suae conformem, quod si non fecerit, tota vita sua erit in
turbatione praesentium et in periculo futurorum.
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G : Quod pulchrum est cum sancta muliere Christiana conversari et
quam difficile sit infantulam ducere et contrariam moribus.
Gap. XVII.
BP : Septimum declmum capitulum. Quod non invemtur vel rarissime muller
Del vitara integre praeellgens, quae veilt nubere, et quam pulchrum est cum
sancta muliere Christiana conversari et quam difficile sit infantulam ducere vel
contrariam moribus Christi, et quod mala mulier citius hominem avertit quam
homo ipsam converta t.
G : De sex conditionibus mulierum, quarum si una deficit, omne
gaudium absorbetur. Cap. XVIII.
BP : Capitulum decimum octavum. Quod raro bona mulier (P : mulier bona)
mveniatur, et quod bona non potest cognosci et quod bonae puellae fiunt
malae mulleres et de sex bonis conditionibus mulieris, quarum si una deficit,
omne gaudium absorbetur.
G : De diversis periculis mulierum in forma et aetate, in fortuna et
in aliis. Cap. XIX.
Β Ρ : Decimum nonum capitulum. Quod imminet periculum quacumque forma
aut in quacumque aetate, quacumque fortuna mulier existât aut qulbuscumque
cibls nutriatur aut moribus conversetur.
G : De dubio perseverandi in bonitate et castitate ; de fastidio alterius ad alterum ex satietate. Cap. XX.
BP : Capitulum 20. Quod si bona et casta habeatur, dubium est si perseveret et
ex satietate generatur fastidium alterius ad alterum et quod qullibet conjugum
mente alium appétit nisi per Christum conservetur.
G : De custodienda muliere et malis quae inde sequuntur et suspicionibus. Cap. XXI.
BP : Quod non potest custodir! mulier et quae mala sequuntur sive custodiatur sive non custodiatur, et de suspicionibus inevitabilibus et de periculosissima conversatione mulierum in terra nostra.
G : De multis tribulationibus carnis inter conjugatos et quod actus
conjugalis nocet corpori et vivacitati, et quod sancti multum suadent suis quod nuptiis non concilient. Cap. XXII.
BP : Capitulum 22. De multis tribulationibus carnis Inter conjugatos praeclpue
de complacentiis quibus virum oportet mulierì compiacere et parere sibl in
multis et quomodo arctatur vir per mulierem In multis et tribulatur et quibus
modis nocet mulier viro multo nocumento et vario, et quomodo pericula even«
tuum fortuitorum hominem conjuga tum latius invadunt et profundius penetrant
et quod actus conjugalis nocet corpori et vivacitati sensuum et libertatl, et
quod sancti multum suadent suis ut nuptiis non concilient

INCIPIT HIC PROLOGUS
VENERABILIS E T EGREGII MAGISTRI
GERARDI GROET,
DIACONI TRAJECTENSIS ECCLESIAE.

IN TRACTATU DE MATRIMONIO a)
Carissime, qui diu coelebs et lucensb) venerabiliter et populo
exemplariter vixisti, nunc, ut timeo, refrigescente interno serio, ad
nuptiarum compedes diceris anhelare, et non sine tuo magno periculo
ad ima inclinare; undec) tibi condoleo, si tamen tu doles. Quodsid)
non doles tu, te tamen doleo, non tibie) sed Matri Ecclesiae, quae
te tanto f) labore et tanto tempore tam suaviter genuit et educatg).
sanctisque, quibus notus es, dolentibus condoleo. Quamquam non
festinanter, ut fama volat, te ad captivitatem spero properare, sed
longe mitius „de te meliora et saluti propriora confido" 1 ) . Sic sperans
et timens, si liceat sperare timenti, dolens condolensque tibi, ut ignoto
mihi secundum faciem, ad tuam et aliorum doctorumh) abundantiorem, secundum jam praesens saeculum, cautelam scribere cogor.
a) Opschrift В : Incipit tractatus Venerabllls Maglstri Gerardl, dictl Groet, de matri
monio.
L : Incipit tractatus Magistrl Gerardi Groet de matrimonio seu conjugio.
Ρ : Incipit tractatus Venerabilis Maglstri Gerardi, dicti Groet, diaconi, de matri
monio.
De titel boven de proloog luidt in BL : Primum capitulum est prologus et docet quae
sunt adhibenda (В : advertenda) in cuiuscumque status mutatione et quod de mellori
statu, praecipue de statu continentlae, sine periculo ad inferiorem non descenditur
nee in casu licet descendere.
Ρ : Primum capitulum est prologus et docet quae sunt advertenda in cuiuscumque
status mutatione et quod de mellori statu continentiae sine periculo ad inferiorem non
descendatur nee in casu licet descendere ad matrimonialem. Ergo primum capitulum
est prologus.
b) BLP : lucens Domino venerabiliter. — c) BLP : inde. — d) BLP : Et, si non. —
e) BLP : et non tibi. — f) Ρ : te de tanto labore. — g) BLP : educavit. — h) L :
„doctorum" ontbreekt.
!) Cfr. Hebr. VI, 9.
2
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CAPITULUM I
Quae sint advertenda in cuiuscumque status mutationea)
In omni re incipienda. etb) maxime in mutatione status facienda,
quattuor prìncipaliterc) et praecipue respiciendad) nemo prudens
dubitat. Quae ne negligas in tuum discrimen, plurimum admoneo.
Réspice ergo quattuor haec: a quo statu ad quem statum, qua via
seu mutatione, quo impellente, ad quem finem movearis. Haec in
sequentibuse) tibi et aliis in Christo dilectisf), pertractandag)
distinctius, juvante Domino, declarabo.
Nee omniumh), puto haec cognoscere, sed eorum dumtaxat, qui
aures audiendi habenti) et quorum aures in via Domini)) audienda
et cognoscenda Deus aperuit, nee aliis puto haec revelanda. Omnis
enim gratiae et naturae, prudentiae aut artis non mendacis, recta
operado semper к) per se tendit ad quid melius constituere, licet per
accidens aut praeter intentionem aut ex errore sequatur melioris vel
corruptio vel diminutio. Quid ergo est, quod tu, qui totis his quattuor,
scilicet 1) gratiae, naturae, prudentiae et artis instrumentis juvaris
prae ceteris, [contra] m) usum eorum debitum et ordinem, de longe
meliori et incomparabili bono altae et serenae continentiae ad longe
minus et inferius bonum, si ven) ad vallem conjugalem bassam,
densam et umbrosam descendis, ad quam creberrime crassa concupiscentia lumen rectae rationis tegente vel obscurante praeceps
carnis saepe latens impellit suavitas, „ut tu, qui spiritu incepisti, jam
carne consummare videaris" ? 1 ). Audi Hieronymum: „Non mediocriter," inquit, „errat, qui magno bono praefert mediocre b o n u m " 2 ) .
Cui dicto ego addo simile : non mediocriter, inquam, peccat, qui in
via morum vel in electione bonorum vel in mutatione status, et con
sequenter in tota vita, voluntarle errat et non mediocriter. Audi, in
secando Pastoralium. de conjugio et continentia sic dicentem Gregoriumo): „Quisquís bonum majus subire proposuit bonum minus,
a) BLP : hebben hier geen nieuw opschrift. — b) BLP : „et" ontbr. — с) В : prin
cipia et praecipua ; Ρ : prindpaliter et praedpua. — d) BP : „resplcienda" ontbr. ~e) BLP: sequentibus singulariter tibi. — f) BLP: dllectis in Christo. — g) BLP:
pertractando. — h) В : пес omnlno puto. — 1) BLP: habeant — )) BLP: In via
sua audienda. ^ k) BLP : „semper" ontbr. — 1) BL : „scilicet" ontbr. — m) G :
„contra" ontbr. — η) BLP : „sive" ontbr. — o) BLP : audi et in secundo Pastoralium
Gregorium de conjugio et continentia sic dicentem.
1
a

) S. Hleronymus, Adversos fovinianum I, P.L. 23, 276 ; cfr. Gal. Ili, 3.
) Dit citaat heb ik bij Hieronyraus niet gevonden.
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illicitum sibi fecit. Qui ergo fortiori studio tenderai a) ad aratrum,
retro convincitur respicere, si, relictis amplioribus bonis, ad minima
retorquetur" 1 ) . „Nemo," ait Christus, „mittens manum ad aratrum et
respiciens retrob) aptus est regno coelorum" 2 ). Nam in Vita Sancti
Antonü scribit Athanasiusc): „Antonium docuisse, quod respicere
retro nihil aliud est quam in eo poeniteri quod ceperis et mundanis
rursum desideriis obligari" 3 ).
4
О Christe, „via et v e n t a s " ) , iste misit manum ad „duke jugum
5
Tuum", supposuit humeros suos „levi oneri T u o " ) et serenae continentiae Tuae. Non eum retro sinas respicere, cuid) jam non licet,
quod ante acceptam viam Domini licuisset. Transivit jam dudum
multum viae Tuae, appropinquans fini vitae suae. N e e ) sinas eum
retrogredi. Non revertatur, quia nullo modo licet, rogo, in Egyptumf),
quia terram promissionis hic ingressus est, qui se plurimum a consortiis alienigenarum et pollutorum, nec non a turbis abstraxit, qui
conversatione Christiana, gestu et habitu, Sanctis et humilibus signis,
se Egyptiis filium Israel, a mundanis pie circumcisum, monstravit
atque se clare mundo servitorem Tuumg) ostendit. Et, si forte retro
mentis oculo respexerit in desiderio animae suae, oro Te, ne piene
corpore et opere retrospiciens perseveret h ), ut non veluti uxor Lothis
in salis vertatur statuam 6 ), ut non a Te nec a populo Tuo sancto
nec a turbis hominum quasi sai infatuatum habeatur. Scio namque.
Domine, ex verbis Tuis : „Si sal evanuerit, quod ad nihilum utile est,
nisi ut conculcetur ab hominibus" 7 ) . Sed Tu, summa misericordia,
si mente cecidit, non „dimittas eum in desideriis i ), ne vadat secun
dum adinventiones s u a s " 8 ) , sed potius eas pie ulciscaris et „suppone
manum Tuam, ut justis faceré soles, ne collidatur" β ), ut non recédât
a via Tua „neque inique agat in testamento T u o " 1 0 ) .
a) LP : Incesserat ; В : Incederai. — b) BLP : retro respiciens. — e) G : Anastasios ;
В : beati Antonll ; Ρ : in vita sancti Antonil beati Athanasll scribit Athanasius. —
d) BLP : quia jam non licet. — e) BLP : non sinas. — f) L : licet ingredl in
Egyptum ; В : licet In Egyptum ire. — g) BLP : tuum servitorem. — h) LP : per
severet retrospidens ; В : retro perseveret respiciens. — i) BLP : desideriis suis.
1

)
*)
*)
e
)

S. Gregorius Magnus, Regula Pastoralis III, 26, P.L. 77, 104.
Luc. IX, 62. — s ) S. Athanasius, Vita S. Antonü XX, P.G. 26, 871.
Joan. XIV, 6. - β ) Cfr. Matth. XI, 30. - e ) Gen. XIX, 26. - T ) Matth. V, 13.
Ps. LXXX, 13. - ») Ps. XXXVI, 24. - *>) Ps. XLIII, 18.
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C A P I T U L U M II
Quam inexpediens sit uzorem ducere, etiam quibus lidtum est; et
quando lidtum est, si inexpediens, fit illidtuma)
Rursum, si liceret teb) uxorem ducere, non tarnen expediret, sed
ad salutem tuam esset tibi dispendium et minus honestum salutisque
facultatem removens et impedimentum praestans. Et hoc habeo ex e)
verbis Apostoli, qui prima sua Epistola ad Corinthios sic cohortaturd)
ad continentiam : „Existimo ergo," inquite), „hoc, scilicet non ligari
nuptiis, bonum esse propter instantem necessitatem, quoniam bonum
est hominem sic esse. Alligatus es uxori, noli quaerere solutionem,
solutus es ab uxore, noli quaerere u x o r e m " 1 ) . Et subditf) porro:
„ad utilitatem vestram dico, non ut laqueum vobis injiciamg), sed
id h), quod honestum est et quod facultatem praebeat, sine impedimento Domino serviendi" 2 ). Undel) discipuli Christi cum hujusmodi
impedimenta et difficultatem non ignorarent et audissent a Christo
matrimonium non nisi propter fornicationem esse solubile, hanc verissimam sententiam protulerunt : „Si talis," inquiunt, „est causa hominis
tum hominem)) non expedit n u b e r e " 3 ) . Quis ergo servorum Dei,
sine magno peccatok), potest in salutis suae itinere!) ex proposito
poneré offendicula 4 ) et rectum cursum viae 5 ), aut per difficultatem
aut per impedimenta sponte retardare vel impedire ? Nam quamvis
multa secundum genus in universali a Christo et a Sanctis [dis]suasam) sunt, secundum eandem generalitatem dicuntur et sunt licita.
Verumtamen secundum speciem, quando quis ex recta scientia, circumspectis singulis cum eorum circumstantiis, quameumque rem, mutationem vel viam sciverit suae saluti non expediré, aut difficultatem
aut impedimentum praebere, omnis talis est sibi veraciter facta illicita η) in specie. Sicque, quod erat consilium in genere, specificatum
crebro fit praeceptum. Omne namque peccatum illicitum et inhibitum
a) BLP : Quod ижогеш ducere slt valde inexpediens etlam quibus est llcltum et quomodo aut quando quid llcitum Inexpediens (it valde illicitum et unde perpenditur
gravitas peccatorum dlversorum.
b) BLP: si te liceret. — e) LP: Hoc habes in: B: Hoc habens In. — d) BLP:
hortatur. — e) BLP: alt. — f ) В : et infra subjlcit porro; L: Et porro; P: Et
subjidt porro. — g) L : Injiciam vobis. — h) BLP : sed ad ld. — i) BLP : Unde
et discipuli. — ]) L: tum uxorem. — k) P: sine magno potest. — 1) BLP: potest
salutis suae itlnerl. — m) G : suasa ; BLP : „sunt" ontbr. — n) L : talis via est
veraciter ; В : talis est veraciter.
!) I Cor. VII, 26-27. - *) I Cor. VII, 35. - 3) Matth. XIX. 10.
4
) Cfr. Prov. XV, 19. — e ) Cfr. Prov. IV, 27.
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est et praeceptum est ne fiat sive verbum sive factum otiosum sive
etiam mendacium officiosuma) fuerit. Quanto magis verbum vel
factum b), omnibus attentis, vanum vel nocivum, inexpediens vel
impediens, contra praeceptum est, quia quidquid est contra ordinem
naturae purgatae et gratiae purgantis et finis recti с ) intenti ab
homine, peccatum est. Nee est putandum, ut quidam minus docti
aestimant, quod faciens contra praeceptum vel Dei vel Ecclesiae,
etiam voluntarie, non tamen ex contemptu, [non] mortaliter peccet, sed
dumtaxat faceré contra praecepta Decalogi aut contra praecepta
amorem Dei et proximi jubentia vel indudentia aut contra alia praecepta faceré ex contemptu mortale est. Quantum autem peccatum
sitd) ultro et sponte vitaee) scandalum et, ne rectius serviat Domino,
obstaculum poneré, ponderet, qui ponderare voluerit et aurem
audiendi habuerit 1 ). Exemplum doctorum capiamus. Accipiens uxorem, secundum Apostolum 2 ), non peccat, sed revera accipiens mala
intentione uxoremf) vel libidine pulchritudinis vel divitiarum principaliter illectus, peccat. Sic et 9) accipiens uxorem, sciens salutem suam
impediri vel tardari vel non expediré sibi, simul singulis attentis, vel
ultro retro respiciens, peccat. Eth) forte in casu peccat gravius, meo
videre, quam si libidine ductus impetuoso motu carnis, Dei leges
aeternas non consulens, fornicaretur vel nubereti). Nam sponte sic
averti a salute vel salutis parte secundum supremam rationem, aeternas leges consulentem, est ab ultimo fine averti, quod nullo casu
bene fieri potest ; пес Deus пес creatura potest hoc praecipere, ut
déclarât beatus Bernardus in libro De praecepto et dispensatione3 ),
quamvis et fornicatio et adulterium solius Dei praecepto, ut in Osee
propheta, bene fieri ) ) potest et potuit 4 ). Licet etiam omnis mortaliter
peccansk) secundum lapsuml) inferioris saltem rationis avertit se a
Deo, tamen hoc ut plurimum est mediate et per consequentiam, convertendo se ad creaturam commutabilem sub intìmatione gratiae et
amicitiae sibi inhibitaem). Secundum haec, ceteris paribus, unum peccatum alio gravius est, quo in eo superior ratio aeternas leges Dei
magis advertens, ab Eon) consultius se avertit aut quo leges illae
a) BLP : officioslssimum. — b) В : „vel factum" ontbr. -~ e) BL : recte Intenti. —
d) В : quantum autem slt. — e) BLP : sponte toti vìtae. — f) BLP : uxorem mala
intentione. — g) BL : Sic accipiens. — h) BLP : „Et" ontbr. — i) Ρ : „fornicaretur
vel" ontbr. — j) В : ut in Osee bene propheta fieri. — k) LP : peccans mortaliter. —
1) BLP : lapsu l.pl.v. secundum lapsum. — m) BLP : inhibitam. ·— n) BLP : ab eis.
!) Marc. IV, 23 ; VII. 16. - 2 ) I Cor. VII, 28.
) S. Bernardus, De praecepto et dispensatione III, P.L. 182, 864-865.
*) Osee I. 2-4 ; III. 1.
3
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directius tendunt ad finem ultimum, quas illea) contemnit vel impedii
vel retardât. Haec ideo dixerim, ut in vita sua ordinanda vel mutanda
omnis haec legensb) fiat doctior vel cautior. Quin immo inter multa,
quae exilio in hoce) nos infirmes vir tu te et faciles ad decipiendum
etd) a via Dei rapiunt, nullum licitorum in genere, meo videre, регseverantius hominem impedit, longius hominem divertit, latius dispergit et profundius animam corpori et mundo immergit, quam carnale
conjugium. Unde et ipsi hominie) Dei unum de inexpedientissimis
judico, nec video quidquam in genere tam sanctum et licitum, et
aliquando in facto seu specie, licet rarissime, tam magna puritate
subnixum, quodf) in divinis libris Spiritu Dei tam aperte et multi'
pliciter tamquam inexpediens et impediens dissuadetur. In cuius
signum nec ad vitae spirituale g) proelium videtur recenter contrahens
admittendus; sich) пес in Lege olim admissus est ad bellum ilio i)
anno, quo volavit ad nuptias * ). Hinc in parabola evangelica 2 ) ille ) )
qui villam et ille qui juga boum emit, uterque quidem probabiles
causas vel occasiones assignans se excusat, sed ille qui к) uxorem
duxit sine excusatione solam impossibilitatem allegai.
C A P I T U L U M III
Quibos cavendtun est a conjugio propter indecentiam
et acandalum alioruml)
Amplius tertio perpende, si tem) liceret et tibi expediret uxorem
ducere, adhuc tamen non deceret nec aliis expediret. Et vere inepta
pars est suo toti non congruens, magisque quodlibet membrum toti
quam sibi ipsi est et esse debet η). Nunquam manus sibi soli manus
aut oculus sibi soli oculus est, sed potius toti corpori et membrorum
cuilibet. Nec hoc manum песо) oculum nec totum corpus decet in
decore totius, ut sibi soli ρ ) sint manus et oculus. Ideo nec expedit
a) BLP: „ve!" ì.pl.v. „ille". — b) L: omnls qui haec legit — e) BLP: in hoc
exilio. — d) BLP : „et" ontbr. — e) LP : ipsum hominl. — f ) L : subnixum, quod :
BGP: subnixum quid. — g) L: splritualls. — h) BLP: sicut. —- 1) В : „Ulo"
ontbr. — j) BLP: et Ille. — k) BLP: sed qui uxorem.
1) BLP : Quod el qui contlnenter in via arcta Del vixlt, etlamsl expedlret slbl uxorem
ducere et liceret, propter indecentiam tamen et scandalum aliorum teneretur dimitiere,
et quod maxime cavendum est si sic quls faceret, quod tamen sic non deceret
faciendum.
m) L : si tibi liceret. — η) BLP : et debet — о) BLP : aut oculum. — p) BLP sibi solum.
^ Deut. XXIV. 5. -

a

) Matth. XXII, 5 ¡ Luc. XIV. 18-20.
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sibi ipsi nee licet, п а т а ) citius oculus offenderei si sibi soli et non
cuilibet membrorum praevideret, citiusque manus interimeret si non
magis ventri et alus quam sibi ipsi laboraret, ut in quadam fabula Ь)
1
Aesopi confingitur ). Quodsi sic este), cur non times in sancta
sanctorum via scandalum poneré, nam spiritum divinum d) in via
Domini ambulantium, aversionem tuam audientium, contristabis, debiles et novitíos, ceu „calamum quassatume), confractumf), aut
linumg) fumigans franges h ) aut extingues" 2 ), et quibusi) dudum
positus eras in exemplum, nunc eris in lapidem offensionis 3 ) et scandalum. Peccator qui te noverai ad viam Domini accessisse j ), ex te
magis horrebit vel tardabit accedere, proselytus vero vel pusillus
ef fici tur к) pusillanimior, cum te, tam probatum et senem et doctum,
diu in magna via Domini permansisse et ex proposito ab ea declinasse
audierit. Heu, hoc tuo facto dicis et signas toti populo nil magni
vel gloriosi, nil pretiosi vel praecipui, nil vel suavis et dulcís te in
via Dei invenisse, quii) earn propter apparentem et momentaneam
voluptatem, etiam multis mundanis despectam, vel propter prolem
incertam aut aliud quodeumque temporale tarn leviter relinquis, cum
tarnen revera temporalia centupla et longe centuplis ampliora in via
Domini sint, ut quotidie experimur, quam in quibuscumque mundi
oblectamentis valeant cogitan, etiam si videantur maxima et altissima
suis amatoribus. Sed „vae mundo a scandalis, vae mundo m) per
quem scandala veniunt, melius enim esset illin), si in hoc permanserit,
quod natus non fuisset, natus, inquam, пес carne nee spiritu. Et
mitius illi esset, secundum verbum Veritatis, quod suspenderetur, pro
suavi jugo Christi, quod abjeeit, mola asinaria in collo ejus et mergeretur in profundum maris, quam unum scandalisaret de pusillis his
aut minimis, qui in me credunt'O) •*). Terror verborum Filii hominis
sit super omnes filios hominum. Jamp) non differt quo signo quis
Deum aut viam Dei q) sive voce sive facto blasphemet. Absit longe
a) BLP : „nam" ontbr. — b) L : In fabula quadam. — c) BLP : „est" ontbr. —
d) BLP : spiritum divinum recte in via. — e) BLP : „quassatum" ontbr. — O L :
confractum calamum. — g) GP : aut linum lignum ; BL : aut lignum. — h) Ρ :
frangens. — i) BL : „et" ontbr. — j) BLP: „accessisse" ontbr. — k) L: efficietur. — 1) BLP : quod eam. — m) BLP : vae hominl. — n) BLP : melius Uli esset. —
0) BLP : „qui In me credunt" ontbr. — p) BLP : Nam. — q) L : vlam ejus :
Ρ : viam Domini.
1

) Deze fabel is niet van Aesopus. We vinden hem echter bij Livius, in de rede
voering van Menenius Agrippa ; Livius, Lib. II, cap. 32. Cfr. Quintllianus, Institutiones oratoriae. Lib. V, cap. 11.
2) Cfr. Is. XLII, 3 ; cfr. Matth. XII, 20. - a ) Is. VIII, И ; Rom. IX, 32.
*) Cfr. Matth. XVIII, 6-7; Marc. IX, 41.
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illam prophetiam et apostolicam vocem tuo reatu impleri : „Nomen
1
Dei per vos blasphematur inter gentes" ), linde ait Augustinus in
libro De vita Christiana: „Deus etiam a nobis nihil magis desiderai
et requirit, quam ut per actus nostros nomen suum sanctificetur ab
hominibus, sicut scriptum est: „Sacrificium laudis honorificabita)
2
m e " ) . Hoc est sacrificium, quod Deus praeter omnes hostias quaerit
et diligit, ut per justitiae nostrae opera nomen suum ubique laudetur
3
et Deus verus ex suor um actu et opere servorumb) comprobetur ).
UH vere e) Deum diligunt, qui non aliud, quam unde nomen Dei
4
glorificetur, exercent" ). Haec Augustinus. Deinceps, quod absit, si
abieris ind) Consilio impiorum et in via peccatorum steteris, longissime tarnen cave, quod summum malum est, ne in cathedra pestilentiae
5
sedeas ) ; ut sic tuis verbis, sicut factis tuis magister vel praeco
erroris fias, quod etiam de te verendum est, cum quilibet pronus sit,
vel amore privato vel timore vituperii, facta sua defendere. Veren
dum, inquam, est, ne contra Christi et apostolicam doctrinam persuadebis et asseres omninoe) utile fore hominibus nubere et expediensf)
et salubre properantibus viam Domini nubere, ne tu vel stulte vel
damnabiliter agere videaris. Hic cantus toti Ecclesiae dissonus, eo
tibi et tuis auditoribus periculosior est, quo dulciorg) et libentius et
avidius a carnis malo infectis hauritur, quorum copiosus est numerus,
quo laudaretur peccator in desideriis suis et iniquus benediceretur.
Inde, ut aestimo, lex Mahometi tam multas et ampias terras cito
pervasit, quae h) verba illecebris carnis per nuptiarum multitudinem
congrua propinavit. Audi beatum Augustinum Deo confitentem et
conquerentem, quod Alipio venenosos scripsit suis verbis laqueos,
cum nuptias, ad quas aestuaretl), nimium commendaret: „Insuper,"
ait, „per mei) Alipio serpens loquebatur atque innectebat atque
spargebat dulces laqueos in via ejus, quibus illi honesti pedes et
expediti implicarentur" 6 ). Haec ille. Cave ergo dulcem hanc cathedram pestilentiae, quia sermones tui, ut docti hominis, ut expertik)
in via Domini, ceteris multis erunt probabiles, ne sciential) et praecedens vita et devotio tua, sicut diligentibus m) omnia cooperantur in
a) В : honorablt — b) BLP : Deus verus ex servorum suorum actu et opere com
probetur. — e) L : vero. ~ d) Ρ : abieris Consilio impiorum. — e) BLP : „omnino"
ontbr. ,— f) L: expediensque i.pl.v. et expediens. — g) BLP : dulcius et libentius. —
h) L: quia verba. — i) BLP: aestuavit. — j) BLP: per me Ipsum. — к) В :
expert! veri in via Domini. — 1) В : scientia tua. — m) L : diligentibus Deum.

i) Is. LH. 5 ; Rom. II, 24. 4

2

) Ps. XLIX, 23. -

3

) Cfr. Is. LII, 5 ; Rom. II, 24.

) Pseudo-Augustinus. Líber de Vita Christiana IX. P.L. 40. 1039.
e
) Ps. I, 1. — e ) S. Augustinus, Confessiones VI. e. XII, 21. P.L. 32, 730.
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1

b o n u m ) , tibi et Ecclesiae Christi ex [te] a) cooperentur, quod absit,
ad malum, ut solet in reprobis, quod est infernale praeambulum.
„Pessima," ait Aristoteles, in primo Politicae. „est injustitia, habens
2
arma'" ).
C A P I T U L U M IV
Quod difficile verae sapientiae seu philosophiae simul et uxori
quis vacare possit Ь )
Ceterum mirandum est, quod jam vis propter uxorem non solum
perfectionis viam, sed etiam sapientiam Christianorum et etiam scientiam litterarum, quibus a juventute assuefactus es, relinquere. Quodsi
sic, cur tam multo sudore vacasti devotae doctrinae ? Cur tam longo
itinere studia litterarum pertraxisti, si, propter tam ínfimas et rusticas
feminas carnease), adeo regalibus uxoribus tanto aevo et tanta
tranquillitate tibi conjunetis, inverecunde das libellum repudii ? Querelas suas non est dubium quind) contra te apud suos parentes
aeternose) deponent brachiumque divini judicii, ut timeo, invocabunt.
Nec in hoc blandieris tibi, ut eas placa tas f ) efficias, quia simul
et illis et istis thori fidem servabis. Nescis quod apud Christianos
non nisi una uni uxor esse potest legitima, ceterae, si adsunt, adulterae sunt? Nescis a) quod „duobus dominis Christianus servire non
p o t e s t " 3 ) , nec mundum simul et Deum diligere? Inde est, quod, qui
aeternam sapientiam sibih) spiritualiter desponsant, tunc fugiunt
carnale commercium alienigenae. Verum secundum plura testimonia
possit tibi comprobad, nec philosophiae mundanae necl) uxori posse
simul quemquam vacare, quod tamen longe facilius est. Sicutj) sexto
Confessionum libro refert Augustinus, quod Alipius sibi vere persuadebat ambobus adhuc sine baptismo existentibus. „Alipius," inquit,
„me prohibebat ab uxore ducenda, cogitansk) me nullo 1) posse securo
otio vivere, sì id fecissem" 4 ). Similiter tibi rogo, Alipius, qui otium
a) G : „te" ontbr.
b) BLP : Ostendit, quod nec verae sapientiae christianorum immo nec philosophiae
mundanae potest homo simul servire vel vacare et uxori nisi cum magna difficultate
et quod hoc faceré vel fecisse est et fuit omnino grandium.
c) В : camales. — d) BLP : „quia" ontbr. — e) L : aetemas. — f ) Ρ : placatas
eas. — g) L: non seis. — h) BLP: „sibi" ontbr. — i) BLP: et uxori. — )) BLP:
sic sexto. — к) BP : cantans ; L : dlcens. — 1) LP : nullo modo posse.
!) Rom. Vili, 28. — 2 ) Aristoteles, Politica I, с. I, ed. Firmin-Didot, I, 484.
8) Matth. VI, 24 ; Luc. XVI, 19. - 4 ) S. Aug., Confess. VI, с 12, P i . 32, 730.
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securum seis philosophiam postulare a). Audi Theophrastum philosophum in libro qui sibi D e uxore non ducenda adscribiturb). „Non
esse," inquit, „uxorem ducendam sapienti; primum certum est impedire
studia philosophiae, nee quemquam posse libris et uxori pariter in
2
servire" * ). Idem Valerius Ad Rufinum ). Unde Tullius, rex oratorum,
secundum Hieronymum, „post repudium uxoris suae Terentiaec),
uxorem ducere renuens, fertur dixisse, sed) pariter philosophiae et
3
uxori vacare non p o s s e " ) . Sed adverte verba Sophoclis, quae narravit Cato secundum Tullium in Catone Majore. „Cum e) a Sophocle
quidam, jam confectus aetatcf), quaereret: „U tere turne rebus [Vene
ris]?" о), „Dii," inquit, „boni meliora dederunt, ego autem istinc, sicut
a domino agresti et furioso, perfugi. Cupidish) enim istorum taliumi)
odiosum fortasse et molestum est carere talibus, satiatis autem et
expletis jueundius est carere quam f rui, quia non caret)) is qui non
desiderai, ergo non desiderare dico esse jucundius" 4 ). Haec Cato
de Sophocle.
Sed tu mihi forte к) oppones, ut Augustinus nondum Christianus
et se ipsum et sui quantitatem adhuc ignorans, ut confitetur, restitit
Alipio, nuptias, ut philosophiae et libertatis obstaculum, dissuadenti.
„Resistebam enim," inquit 1) beatus Augustinus, „[eorum exemplis]·»),
qui conjugati coluissent sapientiam et promeruissent Deum'n) 5). Si
sic objicis mihi cum Augustine, rogo, ut respondeas, confitearis et
cognoscas cum Augustine о), longe te esse ρ) ab illorum granditate,
qui praedicta in conjugio perfecerunt. Sic enim culpans se Augustinus
ait: „a quorum quidem granditate longe aberam, sed delectatus sumq)
morbo carnis meae, trahebam catenam meam, solvi timens, quasi con
cusso vulnere repellens verba bene suadentis, tamquam manum solventis" e ). Haec Augustinus. Plurima aliar) secundum Augustinum
ibidem tibi proficua invenies. Sed hoc praecipuum serva non esse
a) L : „Similiter" tot en met „postulare" ontbr. — b) LP : qui slbl adscrlbltur de
uxore non ducenda. — с) В : post repudium morum suae Terentlae. — d) BLP :
„se" ontbr. — e) BLP : Cum enim a Sophocle. — f) BL : confccta aetate. —
g) G: „Veneris" ontbr. — h) L: cupldus. — i) BLP: rerum tallum. ~ j) L:
carerei. — k) Ρ : forte mihi. — 1) BLP : ait. — m) G : „eorum exempUs" ontbr. —
η) L: „Deum" ontbr. — o) L : „rogo" tot en met „Augustlno" ontbr. — p) BLP:
abesse. — q) LB : delectatus morbo. — r) BLP : Plurima simula.
!)
2
)
3
)
*)
»)
«)

S. Hier., Adv. Jov. I, 47. Theophrasti de nuptiis liber, P.L. 23, 289.
S. Hier., Episf. XXXVI, Valerius Rufino, ne ducat uxorem, P.L. 30, 266.
S. Hier., Adv. ìov. I, 48, P.L. 23. 291.
Cicero, Caio maior de senectute, с. H.
S. Aug., Conleas. VI, с 12, P.L. 32, 730.
S. Aug.. Confess. VI, с. 12, P.L 32, 730.
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nisi grandium sapientiae et Deo cum uxore servire. Quis se grandem,
nisi superbus, aestimabit, quis, nisi tentans Deum, etiam grandis hoc
tempore, praesciens pericula, amabit se illis involvere et inermis se
latronum insidiis immiscerea), habens aliunde unde sibi humanitus
possit consulere. Si fortis, sed timeb) fortisc) uxorem, quia Samson
deceptus e s t 1 ) ; si sapiens es, time, quia Salomon per mulierem lapsus
e s t 2 ) ; si humilis secundum cor Dei, time, quia David per mulierem
cecidit 3 ). Timeant omnes, qui ab Adam descenderunt, mulierem, quia
ipse, undique bene formatus divinis manibus, suasu mulieris, cum
toto genere nostro cecidit, relinquens [retia] d) mulieribus et nobis
veloces pedes ad laqueos 4 ). Time ergo, si fortis et sapiens athleta
fuerise). Si non omnino fortis fuerisf). fuge, quia mulieri et sapientiae Dei vacare cibus dumtaxat est grandium. Vere enim grandis
est, qui seit manum suam in utroque mittere horumg), et velut ambidexter carni per carnem, sed non carnaliter, et spiritui secundum
spiritum in carne, constanter famulari.

CAPITULUM V
De quattuor praedpuis conjugatonun impedimentís in via Domini h )
Deinceps fore declarandumi) puto aliqualiter singularius etclarius
illam, quam, qui uxorem duxiti), impossibilitatem veniendi ad coenam
Domini nominavit, quam ego, secundum verba Apostoli, mitius dico
difficultatem Domino serviendik). Enimvero banc dedarans Apostolus sic ait : „Volo vos sine sollicitudine esse ; qui sine uxore est, sollicitus est quae sunt Domini, quomodo placeat Deo ; qui autem cum
uxore est, sollicitus est quae sunt mundi e t ' ) quomodo placeat uxori
et divisus est. Mulier, quae innupta est, cogitat quae sunt Dei, ut
sit sancta corpore m) et spiritu. Quae autem nupta est, cogitat quae
sunt mundi et η) quomodo placeat v i r o " 6 ) . At vero difficile est et
a) BLP : commlsceri. — b) BLP : Da fortis es, sed time. — с) В : fortiter. —
d) G: „retia" ontbr. — e) BLP: fueris athleta. — f) BLP: fortis es. — g) BLP:
manum in utroque horum mittere.
h) BLP : Ostendlt secundum apostoli doctrlnam quattuor Impedimenta et dlfficultates
quattuor praedpuas In via Del esse In matrimonio, ad quas attingendas et frangendas
omnls conjugatus, qui est rectus corde, debet suo posse niti et laborare.
1) BLP: declarandam. — )) P: duxlt uxorem. — k) BLP: serviendl Domino. —1) BLP : „et" ontbr. — m) В : corde. — η) BLP : „et" ontbr.
4 Judie. XVI, 17-18. - a ) III Reg. XI. 3-4.
3
) II Reg. XI, 4. Cfr. S. Hier., Epist. XXXVI. PX. 30. 263-264.
*) Prov. VI. 18. - B ) I Cor. VII. 32. 34.
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arduuma), mundanab) cogitare et circa mundana sollicitari et non
mundanum fieri. Vis scire, qualis es, videas qualia amas. Vis scire
qualia amas, non est dubium quine) frequentius cogitas illad). Difficile est mundana tractare et non amare. Difficilius est, mundanis
indigere et non moveri ad inquirendum ea spe et desiderio. Difficile
est, ea habere et none) conservare vel acquirere sine noxia sollicitudine. Difficile est ut quis eis, quae sibi moderate et apte sufficiunt,
contentetur f). Difficile est labilium ex natura necessariorum lapsum,
rei familiaris et substantiae huius mundi, aequanimiter tolerares).
Difficile est pericula obviantia et injurias domesticas suaviter pertransire, absque multis aliis, quae extrinsecus propter providentiam
domus, uxoris, prolis et bonorum multiplicia incumbere soient. Sed
multo his difficilius est, cogitando et sollicitandoh) ad complacendum
mulieri, voluptatem et concupiscentiam carnis infra legítimos limites
coerceré, in quo si totus praeceps ruat exorbitans 1 ), prout magna
facit pars hominum, Deo non servientium, indivisus est, sed totus
caro est et ex carne diabolicus. Si autem pro parte satisfaciati)
concupiscentiae, pro parte rationi, aut aliquando concupiscentiae,
aliquando rationi, male divisus est cum suo periculo, et duplici via
videtur incedere in via Domini. Non sic pius christianus conjugatusJ),
sed aliter divisus est, intentione namque et desiderio, etiamk) amore
in mundo non est, sed opere et exteriori conversatione complaceatl)
mulieri, non secundum propriam carnis concupiscentiam m), sed secundum debitum ; corde extra immunditiam est, non corpore, et η)
sic bene divisus est, quicumque est ¡Ileo). Sed vere difficile et timendum est, ut saepius videmus, ne corpus cor attrahat, et opus et conversatio mentem transforment. In quo haec non contingunt, vere
magnus est „et laudabimusp) e u m " 2 ) , si eum sciverimus. Tales suos
Apostolus voluit esse conjúgalos : „Ego itaque," ait, „fratres, vobis
dico : tempus breve est, scilicet ad promerendum. Reliquum est, ut
qui habent uxores, tamquam non habentes sint, et qui fient, tamquam
a) BLP : difficile et arduum est. — b) Ρ : mundane. — с) В : quae. — d) BLP :
„illa" ontbr. — e) BLP : habere et conservare. <— f) В : Difficile est eis quae sibi
moderate et apte sufficiunt, contentar!.
g) BLP: Difficile est labilium ex natura necessariorum lapsum non timere. Difficile
est omnem lapsum rei familiaris et substantiae huius mundi aequanimiter sustinere.
h) В :cogitanta et sollicitudo. — i) В : satlsfacit. — j) Ρ : conjugatus christianus. .—
k) BLP: et amore. — 1) BL: complacet. — m) BLP: secundum camis concupiscen
tiam propriam. — n) BLP : „et" ontbr. — o) BLP : quicumque ille est. — ρ) Ρ :
laudamus.
i ) Cfr. Deut. XXII, 8. -

2

) Ecdi. XXXI, 9.
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non fientes, et qui gaudent, tamquam non gaudentes, et qui emunt,
tamquam non possidentes, et qui utuntur hoc mundo, tamquam non
utantur. Praeterit enim figura huius m u n d i " 1 ) . Haec verba Apostoli,
antea et post semper sermonem de conjugioa) continuantis, ad contrahentes matrimonium principaliter, licet ad alios trahi possint,
dirigenturb), in quibus ardui tas sanctae conversationis in matri
monio с) declaratur. Cuius universalis summa haec e s t : sic uxorem
habere et sic Deod) in conjugio servire, ас si non haberet uxorem.
Quam in quattuor difficultates particulares e) et arduitates subdivisit
Apostolus. Nam tribulatio carnis, quam necessario secundum eum
habebunt conjugati, fiere compellit. Complacentia mulierisf) cum
annexis gaudere cogit. Nécessitas instans domus, conjugis et prolis
possideie constringit. Cogitatio vero et sollicitudo horum quae mundi
sunt, uti mundo coarctantg). Numquid hae sunt vorágines quattuor
et quadruplex materia piena periculis et retibus ? Numquid in multis
praeparatum eth) bene dispositum et armatum esse convenit, qui
salvus has omnes pertransibit ? Nam si fletus est in conjugio, non
ille de peccatis est, sed de carnis tribulatione. Si gaudium est, numquid de concupiscentia carnis est ? Quid his periculosius ? Et quale
his remedium, nisi a contrario, ut, secundum Apostolicam hanc traditam doctrinaml), fletui risus internus misceatur et gaudio dolor, etj)
sit flens quasi non flens, et gaudens quasi non gaudens. O qualis
hie oritur contentionis pugna. Contendunt enim к ) gaudia flenda cum
laetandis fletibus, quorum 1) quaelibet pars, satis contrarietatis et difficultatis habens in se, satis m ) contenderei, etiamsi non hoc modo
cum undique oppositis compugnaret. De mulieris, inquam, placentian)
et de mutuo carnali vel mundano solatio tunc recte gaudeto) gaudio
flendo, quum velp) se mundane, vel carnali ter secundum exteriorem
hominem gaudere, cordetenus secundum interiorem hominem doluerit.
Et tunc recte quis dolores seu tribulationes carnis secundum exterio
rem hominem sustinet, quum easq) secundum novum hominem gaudenter ex necessitate imperatasi·), velut ex Dei manu, ex circuma) L : antea etiam post semper sermonem de conjugio ; В : antea et post spiritualem
sermonem de conjugio ; Ρ : antea et post semper sermonem semper de conjugio.
b) В : diriguntur. — e) BLP : sanctae in matrimonio conversationis. — d) Ρ :
Domino. — e) L : particulares difficultates. — f) LP: uxoris. — g) BLP: coarctat.
h) BLP : „et" ontbr. — i) В : hic traditam doctrinam ; LP : hanc doctrinara. —
j) BLP: ut. — k) BLP: „enim" ontbr. — 1) BLP: quarum. — m) Ρ : „satis" ontbr.
η) BLP : complacentia. — o) BLP : recte quis gaudet. — p) BLP : cum se mundane,
q) LP : eos. — r) L : imperatos.
») I Cor. VII, 29-31.
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spectione suscipereta). Ecce duae contrarietates, quae cogunt homi'
nem Dei in eodem actu alium esse intus et alium extra, mulieri et
mundo apparere, et secundum unam formamb) in se ipso tam esse
quam apparere, secundum interiorem hominem et secundum contrariam esse et apparere in eodem actu e), secundum exteriorem
hominem, immo et secundum eundem hominem, scilicet vel interiorem
vel exteriorem, simul laetari et tribulari, quamquam de diversis. Quid
putas his difficilius et turbidius esse ? Quis per rectum iter inter tot
compugnationes et retractationes procellarum, о rector hominum, in
hoc mari túrbido se valet dirigere et Charybdin declinare? Numquid
arduum est infirmis nobis, frenum carnalis concupiscentiae vel solatìi
ad imperium rationis restringere, veld), ne fluat praeceps in con*
cupiscentiam, retiñere ? Numquid et arduum est, tribulationes et flenda
solum sine murmure pertransire ? Sed adhuc majus est ea patienter
sustinere. Sed maximum est, quod Apostolus consulit aut praecipit,
quasi non flens in flendis existere et quasi non gaudens vel non
concupiscens in gaudiis et concupiscentiis commorari.
Similes fere contrarietates, compugnationes et procellae sunt in
duabus aliis difficultatibus, ab Apostolo nominatis : in possessione
seu emptione esse quasi non possidens, et in usu mundi fore quasi
non utens.
О quam difficile est emere et non possidere, difficile est multa
habere et corde non tenere vel non amare vel non sollicitari, nec
minus difficile forte utens non abulie). Item, quam poenosum et
laboriosum sit, sine pluribus instrumentis et possessionibus matrimonii
tranquillitatem conservare, quotidiana docet experientia. Quam diffi
cile est etiamf) sic divitem et potentem seu g) possidentem, regnum
Dei introire, Evangelium clamât 1 ). Maxime arduum videtur in his
et in aliis, ad quae usus mundi et nuptiarum constringit, tenere viam
rectam sine offendiculo inter prospera et adversa. Nam sive sint
prospera sive adversa, hoc commune „vae" h ) secum portant, quod
dissolvunt hominem, distrahant et turbant. Sed specialiter si vis scire
utriusque miseriam, audi Augustinum in decimo Confessionum libro:
„Prospera," inquit, „in adversis desidero, adversa in prosperis timeo.
Quis inter haec médius locus 1) est, ubi non sit humanae vitae tena) BLP : et circumspectlone susceperit. — b) Ρ : „secundum unam formam" ontbr.
e) BLP : eodem statu. — d) L : ne vel fluat — e) BLP : utendls non abuti. —
f ) LP : etìam est sic ; В : est sic — g) BLP : „potentem seu" ontbr. — h) L : „vae"
ontbr. — 1) Ρ : locus médius.
!) Matth. XIX. 23-24.
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tatio? Vae prosperitatibus huius saeculi a timore adversitatum a) et
a corruptione laetitiae. Vae adversitatibus saeculi semel et iteium et
tertio a desiderio prosperitatis, et, quia ipsa adversitas dura est, et ne
frangatb) tolerantiam" ι ). Haec Augustinus. Hae vae et miseriae
quamvis to tu m genus humanuni impúgnente), maxime tarnen eosd),
qui coguntur uti mundo secundum statum prosperorum et adversorum.
Istis enim quattuore) miseras contraria comparare nihil aliud est,
quam hoc, quod Apostolus nuptis praeeepit, ad quae eorum nisus se
debet extendere, ut videlicet utantur hoc mundo, tamquam non
utanturf). Non tristentur in adversis, non laetentur in prosperis, in
prosperis adversa non timeant, non dissolvantur laetis, vel depingantur in adversis, non frangantur impatientia in adversis. Non ea velut
dura sufferant, nec pondus gravitatis eorum alleviari vel deponi vel
contrarium evenire desiderent.
Sed haec sunt perfectiorum negotia, quibus tamen conjugad, quia
vehementius his urgentur aliis in hoc mundo navigantibus, secundum
multam eorum implicationem, magis indigent, linde patet, quod eis
difficilior longe quam aliis via est ad regnum coelorum, multisque
piena laqueis et insidiis fortium, ubi plures perieli tari, paucosg)
evadere timeo, eorumqueh) qui evaserunt, plures pluralitate vulnerum
et difficultate itinerum vel infirmes vel lassos aestimo pervenire ad
stadium, quamvis quosdam Christianos speciali Dei muñere fortes in
proeliis, et paucos perfectionem aestimo in conjugio tenerci)· Sed
perfecte matrímonium incipere et omnino sánete, meae J ) experientiae
non occurrit, sed multa matrimonia cum peccato vel infirmitate incepta, per superseminationem Dei, saltern ab uno conjugum, sed rarissime ab ambobus, vidi fortiter in via Dominik) currere, et per has
quattuor difficultates magno velo zeli Dei pertransire. Clamemus ergo
cum Augustino pro continentia in rebus et in carne : „O Deus, imperas nobis continentiam. Et cum scirem, ait quidam sapiens 1),
quod m ) nemo potest esse continens, nisi Deus det, et») hoc ipsum
erat sapientiae, scire cuius esset hoc donum 2 ). Per continentiam
quippe colligimur et [redigimur] o) in unum, a quo multipliciterp)
a) BLP : adversltatìs. — b) BP : frangant — e) BLP : impugnant. — d) L : cos
tamen maxime. — e) В : „quattuor" ontbr. — f) BLP : quasi non utentes. —

g) BLP : et paucos. — h) BLP : eorum vero qui. — 1) BLP : in conjugio tenuisse
vel tenere. — j) BLP : adhuc meae experientiae. — k) L : Del. <— 1) BLP : „sapiens"
ontbr. .— m) L : quia. — n) BLP : „et" ontbr. .— o) G : „redigimur" ontbr. —
p) BLP : in multa.

η S. Aug., Confesa. X, с. 28, P.L. 32, 796. - *) Sap. Vili, 21.
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defluximus. Minus enima) Te amat, qui Tecum aliquid Ь) amat, quod
non propter T e amat. О amor, qui semper ardes, et nunquam exstingueris I Charitas, Deus meus, accende me. Continentiam jubes, da
quod jubes et jube quod v i s " 1 ) . Haec Augustinus.
Istarumc) quattuor difficultatum in genere dicta sufficiant, se
cundum quas docentur conjugati, quomodo et ad quos fines, si voluerint perfici et securari in bono, debeant laborare et ni ti, et cum difficultate ad eas intentione festinared).

C A P I T U L U M VI
l i n d e quis agnoscere valeat in actibus suis an a Deo vel a diabolo
agiteture)
O custos hominum. Deus, ostende buie servo Tuo, quo imperante
aut impellente 0 vehatur, qui in animae suae semine seminando
pro fructibus suis colligendis, „propter fructus terdenosg), qui in
vita, qua religiose in conjugio vivitur, fructus sexagenos, qui continentiae, centenos h ), qui virginali vitae tribuuntur" 2 ), non f ormidat
postponere. Quam putas, quove imperante, mutationem fieri, ini)
qua ager vel semen non nisi trícenos fert, qui antea continentiae vel
sexagenos]) germinare consuevit? Absit a te proeul talis mutatio.
Indigestionis est haec mutatio vel deficiente calore Spiritus vel
humore gratiae vel cultura Patris coelestis agricolae 3 ), qui omnem
palmitem, per eum afferentem fructum, velk) trahit vel purgat, sic
purgat, ut ait Christus, ut fructum plus a f f e r a t l ) 4 ) , non ut minus.
Verum testimonium paternae cultionism) et purgationis est major
fructuum allatio. A fructibus, inquit, eorum cognoscetis 6 ) eos, tam
homines quam mutationes quam status hominum. In quo enim statu
homo amplius proficiendo non fructificat, in eo silvestrisn) arescit.
a) BP: minus te amat. — b) Ρ : aliud. — с) BLP: Ista. — d) BL: ad earn
Intentionem ; BLP : destinare.
e) BLP : Ostendit sibl quod ducitur a concupiscentia propria et diabolo et unde
potest quis cognoscere in actibus suis si a Deo vel diabolo agitetur et per quid et
quomodo ducuntur homines a malo spiritu.
f) B:aut peli ente ; LP: vel pellente. — g) L: trenos. — h) BLP: et centenos. —
i) BL : „in" ontbr. — j) BLP: sexagenos vel centenos. ~- k) BLP: quem trahit —
1) BLP : ut plus fructum afferai. — m) BLP : patemae motionis. — n) BLP :
silvescens.
!)
S. Aug., Confess. X, с. 29, P.L. 32, 796.
2
) Cfr. S. Aug..
De Virgimtate XLV, P.L. 40, 423. S. Hier.. Αάυ. Jov. I, P.L.
23, 223. — 3 ) Joan. XV. 1. — 4 ) Joan. XV, 2. — B) Matth. VII, 16.
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linde patet, nullum ad minus fructificandum, vel ad arescenduma)
trahi a Patre luminum, a quo опте datum optimum et omne donum
1
perfectum e s t ). Cum quo qui non colligit, spargit, et qui secum non
2
est, contra se e s t ) . Ab alienis et contrariis dispersoribus trahi talem
putandum est. Quibus rationibusb) aëreae potestates et principes
tenebrarum soient designan, quae circumdant nos velut reptilia,
quorum non est numerus, ut с) atomi in radiis solis. „Circumdant,"
inquam, „nos velut apes, et exaidescunt in nobis, sicut ignis in spinis,
3
si non ulti eos in nomine Domini contriverimus " ) . Est eorum vis
non ex ipsis tantum, sed ex nobis in nobis d) est. „In omni re," inquit
Chrysostomus super Matthaeum, „nascitur ex ipsa re quod rem
exterminât. Sic ex proposito hominis accipit Diabolus, undee) retia
hominum f) texit, quia ex se ipso nihil potest, nisi occasionem a nobis
acceperit" 4 ). Haec illeg). Si quaerish), quae sunt occasiones, patet,
quod nostrae cupiditates. Diabolus dicitur „princeps hujus mundi" 5 ),
secundum Augustinum in libro D e Agone Christiane, „non, quia princeps mundi sit, sed princeps cupiditatum earumi) quibus concupiscitur omne quod transit, ut eos subjiciat, qui negligunt aeternum Deum.
Et quasi per cupiditatem," inquit, „regnat in homine. Et renuntiatur
Diabolo et angelis ejus, quum renunciatur pompis hujus mundi et
corruptelis. Sic Christus exuit se carnem principatus et potestates
exemplificavit ) ), fiducialiter eos triumphans in semetipso" β ). Et
secundum Augustinum, „si in nobis ipsis vincamus temporalium rerum
cupiditates, necesse est ut vincamus illumk), qui per cupiditatem 1)
regnat in nobis" 7 ), lindem) scriptum est de eo, quod terram, id est,
terrenis deditos cupiditatibusn), comedit et depopulat 8 ). Hinc est,
„cum aromate suspiratae suavitatis secretius interiora tua [cupido] o)
perfuderit et dulcium illecebrarum Syrenae furtivae tibi piene quasi
gaudia susurraverintp), tune incensor malorum faber ferrarìus suf flat
et incendit eos additque calcaría cupidini, in cauda et novissimo texici
niellici q) mortalem morsum occultans. Sic spiritum tuum blande, et
a) BLP : vel arescendum. — b) L : quibus nominibus. — e) BLP : et atomi. ~d) L : „in nobis" ontbr. —• e) BLP : dum retía. — f) L : homlni. — g) Ρ : „haec
Ule" ontbr. ~- h) BL: si quaeras. ~- 1) В : eorum. — )) L: expoliavlt. — k) BLP:
vincamus et lllum. — 1) BLP : cupiditates. — m) BLP : nam scriptum est. —
n) B: cupidinibus. — o) G : „cupido" ontbr. — p) L: susurraverunt. — q) B: coxiti
niellici ; L : toxlcl mellis ; Ρ : toxicl mellici.
!)
*)
»)
β
)
7
)
э

Cfr. Jac. I. 17. - a ) Cfr. Matth. XII. 30. - 8 ) Ps. CXVII, 12.
S. Johannes Chrysostomus, Нот. IL in Matth.. P.G. 56. 915.
Joan. XII, 31 ; XIV, 30; XVI, 11.
S. Aug.. De agone christiano I. P.L. 40, 291.
S. Aug., o.e. II. P.L. 40. 291. - 8 ) Cfr. Gen. III. 14, 19. Cfr. S. Aug., I.e.
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clam te, paene secundum rationem, nescio, vel sopituma) deducit vel
abducitb), testes contra veritatem secum portans et in te inventos
et compertosc) habet, multos efficaces, tam auricularios quam suasores efficacissimos etd) facundissimos, quibus, ut acutissimis et
mollissimise) stimulis, et saxa molliri et stellae def) coelo detrahi
valeant, si audiantur voces eorum" 1). Qui etiam se et suos quibusdam
ratiunculis, quasi quibusdam fucis et sophisticisg) coloribus, sub
specie ficti et apparentis boni, in angelum lucish) transfigurât, ut
ipse tibi et tu tibi persuadeas, quod ex ratione, non ex impetu maligni
vel exί) passione movearis, ut ipse et sui sic „forment!) sibi sermonem nequam, qui narraverunt in abscondito, ut absconderent
laqueos et dixerunt: quis videbit e o s ? " 2 ) Dives est omnis iniqua
cupiditas et satietate pienissima, sed malignorum convivarum, calli
dissime devorantium conscientiam, ut cibum panis, et quis videbit
eos, et quis evadet hos ? „Quaerit magnus Antonius, cum super faciem
universae terrae vidit retia expansak): quis haec evadere possit?
Respondit sibi vox de coelo: Humilitas" 3 ) . S u ) quaeris : quo adjutorio? Certe illius, qui eos exemplificavitm), „fiducialiter eos triumphansn) in semetipso" 4 ).
Sed cur permittit Deus о) hominem in manus tam callidorum
cadere, cum, secundum beatum Bernardump) super psalmumq) Qui
habitat „ipsi rectores tenebrarum sint astutissimi versutia et nequitia
diabolicae fraudis, ita ut ante venatorem bestia, sic ad eorum comparationem quilibet astutissimus hominum, praeter illos, quibus datum
est fraudes deprehendere malignorum?" 6 ) Respondetur: per nostras
cupiditates nos hosti nostro г ) appropinquamus, nos hosti colligamur,
nos hosti nos tradimus. Si quaeris : cur in illas cupiditates homines
cadere s) permittuntur, respondett) Apostolus in Epistola ad Romaa) B L P : sopito. — b) BLP : et abducit. — e) BLP : compáralos. — d) BLP :
„efficacissimos et" ontbr. — e) В : mobilissimis ; LP : nobilisslmis. — f) BLP :
„de" ontbr. — g) B L P : „et sophisticis" ontbr. — h) B L P : angelum verìtatis. —
1) BLP: vel passione. — j) BLP: finnent. — k) B L P : vidisset retia expansa
satanae. — 1) L : sed. — m) L : expoliavit. — n) L : triumphans eos. — o) BLP :
sed cur Deus permittit. .— ρ) В : Bemardum beatum ; LP : missen beatum. —
q) BP : super psalmo. — r) BLP : „nostro" ontbr. — s) В : cadere homines. —
t) В : respondit ; L : ostendit.
*) Cfr. S. Hier., Epist. XXXVI. P.L. 30, 262-263. - 2 ) Ps. LXIII, 6.
3
) Jac. de Voragine, Historia Lombardica sive Legenda Aurea Sanctorum. Argentorati 1502, e. XXI. De sanefo Antonio, col. 2.
*) Col. II. 15. Cfr. S. Aug., De agone christiano II, P.L. 40, 291, waar ditzelfde
citaat in een soortgelijk verband gebruikt wordt.
5
) S. Bemardus, In Ps. XC. Qui habitat, sermo III, 1, P.L. 183, 190.
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n o s : „Quia non curaverunt Deum habere in notitia, et, si cognoverunt, non tarnen a) sicut Deum glorificaverunt, aut gratias egerunt,
servieruntque potius creaturae quam Creatori, ideo tradidit eos Do
minus Ь) in desideriac) cordis eorum, in immunditiam et in reprobum
sensum, ut faciantd) ea, quae non conveniunt" 1 ). Inde namque
omnes malitiae cupiditatum nostrarum originem sumunt, quia supremae rationi sensitivae vires et caro non obediunt. Quae ei ideo e)
non obediunt, quia ipsa ratio Deo non obedit necf) subjicitur. Omnis
ergo tentationis diabolicae et traditionis Satanae et cujuslibet cupiditatisg) origo est ex delieto supremae rationish), Dei capacis, sedi)
se Deo non unientis, Deum cognoscere non curantis, Deum non glorificantis eti) ei gratias non agentis. Hoc est delictum maximum et
caput peccatorum, ex quo dato déclinant omnia, quo reparato pax
omnium reformatur. Ex his potest quilibet arguere in propria conscientia, si mutatio sua ex Deo sit, et quo impellente mutetur.

C A P I T U L U M VII
Propter quid matrimonium sit contrahendiun et quae mala sequantur
si camaliter contrahaturk)
Quin immo tibi et docto cuilibet notum puto, duas fore veras
causas finales et motivas legitime ad conjugium : susceptio videlicet
prolis, secundum illud Genesis : „Crescite et multiplicamini et replete
terram"!) 2 ) , et fornicationis evasio, secundum illud apostoli: „Propter fornicationem unusquisque suam uxoremm) habeat et unaquaeque
virum s u u m " 3 ) . Quae.quamvis raro, timeo, jam homines huius mundi
moveant principaliter et eo modo ut deberent, ten) conjecturo ex
iis moveri, verumtamen quod non recte, vel non originaliter, vel non
principaliter ex iis movearis, tibi, ut amico, timeo. Audacter dico
timendum tibi, de suavitate praedicta timeo et de cupiditate, suspia) BLP : non sicut. — b) LP : Deus. — с) В : in desiderio. — d) LP : facerent. —
e) L P : ideo ei. — f) BLP: et subjicitur. — g) BLP: culuslibet malae cupiditatis.
h) Ρ : ex supremae rationis delieto. — i) BLP: „sed" ontbr. — ]) BLP: „et" ontbr.
k) BLP : Ex quibus causis et propter quos fines matrimonium potest vel debet vel
solet contrahi et unde potest cognosci, si matrimonium camaliter contrahatur, et
quae mala et pericula sequuntur, secundum scripturas, matrimonium camaliter contractura et quod multum peccai quls sic contrahendo et vivendo, quamvis matri
monium in se sanctum sit.
1) BLP: „et replete terram" ontbr. — m) BLP: uxorem suam. — n) BLP: te
tarnen.
*) Rom. I, 28. -

2

) Gen. I, 28. -

«) I Cor. VII, 2.
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ratea) movente et te alliciente in genere vel in specie, et eam timeo
esse originis causam, quamvis multis pallietur rationibusb). Probate,
quicumque uxores concupiscitis in vobis, quam sine suavitate carnali
velletis ducere. Probate, quantum ad juventutem moveamini, quantum
ad pulchritudinem, quantum ad affabilitatem. Probate stimules carnis
vestrae. Probate concupiscens instabile core). Opponite vobis, si
fornicationis vitatio aliunde fieri d) possit, vel ei per deformem uxorem
satisfied possit, quid faceretis, sie) cessarci impressio? Probate, si
steriles essetis in semine, si sciretis mulierem futuram sterilem f), quam
vis pulchram carne, habilem adspectumg), adhuch) si haberetis, jam
habitae optaretis carnaliter commisceri ? Ex his et similibus recogitatis
cito homo invenit, si coeca concupiscentia ducatur ad nuptias.
Verum propter alias causas, videlicet causa futuri haeredis
habendi 1). vel domesticae curae gerendae et gubemandae]) et similium, quae inferius removebuntur, non puto te principaliter commoveri,
prout haec mundanos populos к), vel nobiles, vel divitesl) spe haere
dis, vel negotiatores, vel laboratores, magnas familias habentes, vel
plura negotia, vel labores, in quibus muiier potest esse subsidio spe
adjutorii comparis, ad contrahendum aliquem movent et aliquem
coguntm). Tibi autem, qui non sic curam huiusmodi latamn) habes,
de concupiscentia magis formido ; eo maxime, quod quietam vitam
prius in domo tua, in singulis praeparata, sine compare femina
peregisti.
Revera, qui concupiscentiam in matrimonio incipiendo principa
liter sequitur, mortaliter et lethaliter peccat. Si concupiscentia et
mortale peccatum fundamentum et radix est, quid boni super eam
aedificari possit, manente radice, non video. Si radix maculata est,
eto) rami 1 ). Si fermentum nequamp) est, et massa 2 ). Maledicta
est omnis concupiscentia carnalis et ductrix infida. Coeca est omnis
voluptas, et via termini ignara q) suisque sequacibus insidiosissima
et coecissima. Sed nulla est coeciorr) inter cunetas voluptates пес
insidiosior amore mulierum, quamvis omnes, secundum Boëthium
a) BLP : suspírala. —- b) BLP : rationlbus pallietur. — e) BLP : concupiscentias
et instabile. — d) BLP : aliunde vitari. — e) LP : et si cessaret — f) BLP : futuram
mulierem sterilem. — g) BP : adspectu. — h) BLP : an adhuc. — 1) BLP : futuri
haeredis habendi causa. — ]) BLP: „gerendae et" ontbr. ^ к) В : principales;
L : plures ; Ρ : praesules. — 1) BLP : cives. — m) В : alium movent et allum
cogunt — η) Ρ : tam latam. — о) В : „et" ontbr. ~- p) LP : „nequam" ontbr. —
q) BLP : et viae et termini ignara. — r) BLP : coeclor est.
4 Cfr. Rom. XI, 18. — a ) Cfr. I Cor. V, 6 ; Gal. V, 9.
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1

eta) experientiam, tristes habeantb) exitus ). Audi Sapientem, principium et finem omnis carnalis sequelae mulieris с ) sine differentia
pronunciantem: „Ne incendarisd) fallaciae mulieris; favus distillans
2
sunt labia ejus, et nitidius oleo guttur ejus" ). Ecce principia ex
pulchritudine corporis et suavitate verborum : „Novissima enim illius
amara quasi absinthium, et lingua ejus quasi gladius biceps. Pedes
ejus," i.e., affectus et desideria et proposita, „deseendunt ad mortem,
et ad inferos gressus ejus," i.e. viae, vitae et«) mores ejus, „pene
trant, et affectus per semitas vitae non ambulant. Vagi sunt gressus f)
3
et investigabiles" ). Ecce, ad quem finem ducit et per quam viam
trahit ad mortis miseriamg); unde Concionator : „Non inveni," inquit,
4
„mortem amariorem muliere" ), quam, ut hominem ducat, perpende
habere laqueos, sagenam, vincula, quibus et capere [possit] h) et
6
indissolubiliter vinculare. Unde sequitur: „Laqueus venatorum e s t " ) ,
scilicet astutissimorum daemonum ; et quis evadet ? „Et sagena cor
ejus" e ), in qua homo multis aquis voluptatumi) et rerum mergitur
et stringitur; et quis levabit? „Vincula sunt manus ejus," i.e., opera
ejus tam dulcía quam subtilia ; et quis dissolvei ea ? Unde praeservabitur ab eis homo, qui ex se servari non potest? „Qui placeat"j),
ait, „Deo, fugiet illamk): qui autem peccator est, capitur ab illa"l) 7 ) .
Hoc quam verum sit, testatur capti cujuslibet conscientia, si se integraliter perspexerit, quod scilicet m ) ex demeritis peccatorum suorum,
et ex dissoluta vitan), in pejores hos laqueos cadit concupiscentiae.
Sed heu, rarissime datur videri captivitas, quia tantum additur coecitati, quantum cupiditatio); et ejus tantum additur lumini et spirituali
visuip) quantum libertati abq) hujusmodi vinculis adjicitur. Domine
Deus, sciant r) sanctae mentes ab his liberae, quod gladius earum·*1)
non salvavit east) „sed dextera Tua et brachium Tuum, et illumia) L : post experientiam. — b) LP : habent. — e) LP : mulierum. — d) В : ne
Incenderls; LP: ne intendas. — e) BLP: id est mores ejus. — f) BLP : gressus
ejus. — g) BLP : mortem miserrimam. — h) G : „possit" ontbr. ; BLP : possit. —
i) LP: voluptatis. — )) L: placet — к) BLP: fuglt Ulam. — 1) BLP: sed qui
peccator est ; В : capiatur ab ea ; LP : capietur ab ea. — m) BLP : „scilicet"
ontbr. .— η) Ρ : vita tua. — о) L : quantum captivitati. — ρ) BLP : tunc additur. —
q) LP : cum libertati ab hujusmodi vinculis ; В : cum libertati ad huiusmodi vincula,
г) В : sciunt. — s) BLP : gladius eorum. — t) BL : salvaverit eos ; Ρ : salva
vit eos.
») Cfr. Boëthius. De consolations Philosophiae III, Prosa VII. P.L 63, 749. —
2) Prov. V, 2-3. - s ) Prov. V, 4-6. - *) Cfr. Eccl. VII, 27. - «) ibidem. —
e
) ibidem.
7
) Eccl. VII. 27. Cfr. S. Hier., Commentarius in Eccl, P.L. 23, 1125, waar derelfde
tekst van Eccl. geparaphraseerd wordt
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natio vultus Tui, quoniam complacuisti in e i s " a ) 1 ) , ut etiamb)
fugerent. Sed peccator, qui capitur ab ea, „statim eam sequitur," ut
dicitur in Proverbiis, „quasi bos ductus ad victimam, et quasi agnus
lasciviens et ignorans ; et nescit, quod vinculo e) stultus trahitur,
donec transfigat sagitta jecur ejus : velut si avis festinet ad laqueum,
et nescit quod de periculo animae ejus agitur" 2 ). Bos est homo
inclinatus ad terram et ad terrena opera, cui tunc ministratur abunde
pabulum, cum carni ejus undique servitur et blanditur in genere vel
in specie per mulierem, etiamsi non velitd), etiam quamvis nescit e)
ut ducatur in mortem f), ut mactetur in victimam, non Deo, sed
diabolo. Sed quasi agnus lasciviens est, cum libido succreverit et sua
petulantia cor commoverit, saltus super lumen rationis dederit, et
velut spina et sagitta amoris vel libidinis infixa permanserit jecori g )
ejus, cui amor carnalis adscribitur. Tunc jam stultus ignoranter
ligatur et servus efficitur libidinis, non valens, conversus in aerumnam
suam, spinam extrahere, nec a stimulante h ) acrius et pungente
quiescere. Inde non solum currit velut avis sed festinat ad laqueum
tanto ímpetu, quasi volare videatur. Inde communist) oritur locutio,
ut quis dicatur „volare ad nuptias". Crebro enim communis locutio
aliquod j ) secum ponderis affert. Ecce haec pars hominis est sequentis
concupiscentiam mulierum, spiritu Dei in parabola per expertum
descripta.
Nec ab bis liberatur homo, carnisk) curam quaerens in nuptiis,
propter sanctitatem matrimonii. Nam matrimonium in se venerabile
est et sanctum, justum et bonum est, sibi factum est mors?l). Absit,
sed peccatum concupiscentiae carnalis, ut appareat peccatum, per
bonum et sanctum matrimonium operatum est sibi mortem, ut fiat
supra modum peccans peccatum per matrimonium. Matrimonium enim
secundum veritatem spirituale est, ipse autem carnalis venumdatus
sub peccato, ut neque quae operatur intelligit, ncque quae intelligit,
possit operari. Eo namque turpius peccai, quo mundam rem immundius tractat et invadit; et eo gravius, quo id, quod in remedium
a) BLP : in nobis. — b) BLP : ut eam fugerent. — e) BLP : quod ad vincula. —
d) BP : „etiamsi non velit" ontbr. — e) BLP : nesciat. — f) Ρ : ut ducatur, etiam si
non velit in mortem ut mactetur. — g) BLP : jecur ejus. — h) BP : пес ea stimu
lante ; L: nec eam stimulante. — i) BLP: inde et communis. — j) L: aliquid
secum ponderis. — k) L : camalem curam.
1) BLP : Nam matrimonium in se venerabile est et sanctum, justum et bonum.
Matrimonium ergo quod bonum est, sibi factum est mors ?
») Ps. XLII, 4. — *) Prov. VII. 22-23.
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concupiscentiae datum a) et constitutum est, in libidinis convertit
fomentumb), eo etiam crebrius et diutius, quo arctius et indissolubilius in his persistere constringitur. Advertat quis, quantum quis
gravius peccaverit, si Sacramentum Ecclesiae ad finem avaritiae vel
vanitatis tractaverit, quam si aliam quamvis rem ad eundem finem
retorserit. Certum est, quod sic peccat, si libidinis instrumentum quid
Sacramentale posuerit vel ordinaverit, quamvis vita mala et intentio
perversa non coinquinet Sacramenta. Non sic pius christianusc)
nubens, sed modus ei et exemplum sit Sara, uxor Tobiae junioris,
quae, post mortem septem virorumd) interfectorum, sic a i t : „Tu
seis, Domine, quia nunquam concupivi virum, sed mundam servavi
animam meam ab omni concupiscentia ; nunquam cum ludentibus
miscui me, neque cum his, qui in levitate ambulant, participem me
feci ; virum autem cum timore Tuo, non cum libidine, consensi suscipere". Idem Tobias, maritus ejus, „Tu seis, Domine," aite), „quod
non luxuriae tam accipio sororemf) meam, sed solum posteritatis
dilectione, in qua benedicatur nomen Tuum in saecula saeculorum" 1 ) .
Amen g ).
CAPITULUM Vili
D e verbis Apostoli „melius est nubere quam uri" et quando magis vel
minus peccatur in cogitationibus atra consensum h )
Amplius attendo!) ad causas legitimas, quibus quis contrahere
vel nubere potest. Illa quae est propter fornicationem vitandam efficacior est)), quam Apostolus tarnen non secundum Christum sed
secundum indulgentiam a d m i t t i t 2 ) . Advertat sapiens, quid vel quale
hoc est, quod indulgentiam recipit, etiam cum admittit k). Sed tunc
indulgentia locum habet, si uritur quidl), cum nubere sit melius quam
uri. Est namque ustio, secundum Augustinum, in libro D e Virginitate,
a) BLP : datum est et constitutum est. — b) В : „fomentum" ontbr. — c) BLP :
Christiane nubens. — , d) BLP : virorum septem. — e) Ρ : „ait" ontbr. ~- f ) В :
uxorem meam. — g) В : „Amen" ontbr.
h) BLP : Quid sit uri et quomodo intelllgitur quod melius sit nubere quam uri, item
quod non omnis tentatio camalis sit ustio, et unde sint et quae sint principia et
initia camalium delectatlonum mentalium et cogitatìonum, et quando magis vel
minus in eis peccatur citra consensum et citra morosam delectationem, et quomodo
progrediuntur et augmentantur et captivant nos.
i) В : amplius accedentes; LP : amplius accedendum. — j) В : „est" ontbr. — к) BL :
cum admittitur. — 1) BLP: uritur quis.
i) Cfr. Tob. VIII, 9. -

2

) I Cor. VII, 6.
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occulta concupiscentiae fiamma in conscientia vastan ! ). Quis dubitai,
quin melius sit sine vastatione nubere, quam sine matrimonio vastari
conscientiam, quamvis in conjugio aliquando eadem fiamma a) libidi«
nosos crebrius et diutius et iiremediabilius uri contingat homines
plurimos. Quapropter, in hoc conjugium solutioni non comparât, sed
consilium secundum indulgentiam dat ustis, actum actui praeferens
Apostolus, sagacissime dicens: „Melius est nubere quam uri" 2 ).
Ilium enim actum dicit qui bene fieri non potest, deteriorem ilio, qui
secundum genus bonus est, quique bene fieri possit, licet satis raro
bene fiat, et non sine periculo plurimo et diutino.
Sed in his. Deus meus, quam caute oportet respicere, ut non
tentatio quaelibet carnalis interna vel in membris ustio putetur, ne
fugiens pugnam meritoriam, totum se propter hoc offeratb) hostibus,
aut ut nee, sequendo ustionem consensu rationis in concupiscentiam
carnalem, quis tunc evasisse eandemc) ustionem se aestimet, cum
earn sequendo profundius vulneretur et tenacius vinculetur. Non enim
ustio est omnis carnis stimulus, пес etiam membrorum genitalium
omnis commotio, quamvis etiam vehemens sit impetus utriusque.
Ustio enim in parte intellectuali et in conscientia est, Nec tentatio
carnalis nocet, sed exercet, purgat, docet et merita cumulât, quamdiu
vel solum in membris vel solum in carne, vel in viribus sensitivis
tantummodo experiturd), aut quamdiu ratio contradicit et réclamât,
et voluntas rationis non consentit, sed dolet, murmurât aut rejicit
cogitationes hujusmodi vel delectationes lubricas. Nec in hoc protunc
aliud peccatum est, nisi obmissio vigiliarum intellectualium inter«
narum, quibus, si vigiles semper staremus, quod perfectissimorum est,
capita serpen tinarum cogitationum et delectationum, id est, initia
antequam inciperent sensus carnales internos vel externos introire,
frequentius contereremus ; aut jam, cum ingredi inciperent, ipsos
velut inimicos nostros, opprimemuse) in porta vel saltern párvulos
adhuc, jam pro parte ingressasf) cogitationes vel delectationes, percuteremus ad petram.
Sed quis est hic semper vigil mente, et semper promptus ad
arma interna, quia Spiritus tenebrarum ad suggerendum promptus
est, et caro in se putrida et infirma esta) in occultis? 3 ). Corpus
a) BLP : eadem fiamma allquando. — b) BLP : totum propter hoc se offerat. —
e) Ρ : tandem. — d) L : „vel solum In carne vel In viribus" ontbr. .— e) BLP :
opprimeremus. — f) P: Ingressos. — g) LP: in se putrida est et infirma; B: in
se putredo est et infirma.
!) Cfr. S. Aug.. De Virginitate 34. P.L. 40, 415. a
) Cfr. Matth. XXVI, 41.

:>) I Cor. VII. 9.
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enim hoc, quod corrumpitur, valde aggravât animam, et deprimit
terrena habitatio sensum multa cogitantem. Heu, quoties in hoc delinquimus, quia Deum velut continue praesentem non habemus, quia
oculos animae nostrae ad Deum non levamus, nos Sibi unientes, qui
solus dat lumen videndi, et scutum pellendi et brachium triumphandi.
Cogitationes autem vel delectationes carnalis concupiscentiae, hoc
communissimo peccato obmissionis vigiliarum, sed vere dolorissimo,
excluso, si aut ex suggestione a) diabolica b) forti divinitus permissa,
aut ex motu carnis petulanti, quacumque occasione accepta, non per
nos data aut oblata, in nobis irrepserint et intraverint clanculo, omnino nobis insciis, veniale est, etiamsi perduraverint, ratione non
obmersac) sed sopita, et non advertente nec consentiente. Est enim
gravitas peccati pro tunc in cogitando vel delectando carnaliter secundum durationem cogitationum et delectationum, et secundum profunditatem dormitantis rationis. Diutius enim stare sine vigilia graviusd), similiter profundius soporari periculosius est, eoque magis
quantum in homine stat vel stetit, aut quantum occasionem dat vel
dedit, quo magis duret cogitatio vel delectatio, aut quo magis et
diutius ratio e) ligetur, hebetetur vel tenebretur, Verumtamen occasio
data per conversationem incautam tentationi, vel hebetudini, vel
ligationi rationis, posset f ) adeo voluntaria dari vel accipi, quod longe
majus fieret periculum, et ita propinqua posset g) esse occasioni tentatio, vel si communiter secundum plurimum concomitaretur, vel consequeretur occasioni tentatio carnalis, vel ipsemet ejus effectus, quod
tune h ) voluntarium in hoc ex ignorantia penitus non excusaret.
Haec sunt omnium malorum initia in homine post fomitem lapsus
primi hominis, scilicet vigiliarum obmissio et occasionis datio, vel voluntaria ejus acceptio, quibus crebrius aperitur janua et praeparatur
via pronitati, indinationi et motionii) originalis fomitis naturae corruptee, atque suggestionibus tam mundi quam diaboli. His tribus interno serio diligenter amputatis, vel infectio naturaci) et inimici
suggestion) mirabiliter infirmatur, et ei quasi ante januam obviatur.
Verum namque remedium omnis carnalis tentationis est horum trium
provida [amjputatiol), et longe verius, quam possit per actus conjugales resecari.
Haec non ideo dixerim, quod velim has tentationes carnales
a) В : si autem suggestione. — b) BLP : diaboli. — e) BLP : submersa. — d) BLP :
gravius est. — e) BLP: quo magis diutius ratio. — f) BLP: possit. — g) BLP:
possit — h) B: quod tunc et voluntarium. — 1) BLP: motui. — ]) BLP: vis
infectionis naturae. — к) BLP : „suggestlo" ontbr. — 1) G heeft imputatio ; BLP :
amputado.
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semper peccata nova dicere, sed ideo originaliter ad earuma) principia propter remedia curo renotare b), ut eas ex peccato ostenderem
o r i n e ) , et maxime tribus praemissis rebus, quae [non sine peccato
sunt] d), provehi, et crescere et frequentar!. Cumque sine repulsa pulsandi, vel ingrediendi, vel morandi in nobis, frequentiam fecerint,
maxime cum mora delectandi, tunc continuo e) deinceps acrius pulsant
nos, violentius ingrediuntur in nos f), et diutius infiguntur nobis,
voluptuosiusque nos vel mulcent vel énervant. Inde et continue sequitur, quod tunc altius ad rationem inferiorem, et ad contactuma)
supremae rationis adscendunt. Nam fortior pulsus altius in anima
perauditur; petensh) ingressus acriusi) pénétrât et latius)) pervagatur. Mora diutina saepe sua diuturnitate suplet et facit id, quod
fortitudine non valet perficere. Sed virus voluptatisk) et delectationis
oculos binos mentis, rationem scilicet et affectum, non solum excoecat
et hebetat, sed etiam eosl) pondere suo ad se, et vi sua nititur deorsum traherem). Ex his est, quod frequentie cogitationum vel delectationum crebriorem frequentiam generetn). „Sic abyssus abyssum
invocai" i ) , eto) tandem habitus pessimus violenter inclinans et consuetude ligans cogat frequentius cogitare et crebrius delectari, dum
captivamur miris modis, serviles et servi ρ ) efficimur, ut illis, quibus
levissime potuissemus in initio q) restitisse, jam non nisi nobis quasi
vim faciamus, non possumus a nobis repellere vel eis carerei").

C A P I T U L U M IX
Quod vìolentìs cogitationibus resistens multum mereturs)
Sed data aetate vel pronitate naturali ad hujusmodi concupiscentias vel cogitationes, vel permisse a Deo forti suggestione diaboli cum
a) BLP : „ad" ontbr. ; BL : corum. — b) BLP : curo revolvere. — с) BLP : ut eas
ostenderem ex peccato oriri. — d) G: „quae non sunt peccato possunt", klaarblijke
lijk corrupt ; BLP : non sine peccato sunt. — e) L : continue. — f ) BLP : ingre
diuntur nos. — g) G : contractum. — h) BLP: potens. — i) L P : acutius. —
j) Ρ : penetrant, „latius" ontbr. — к) BP : voluptatum. «— 1) В : eas. — m) В :
trahitur. — η) BLP : générât. — о) BLP : ut tandem. — ρ) LP : et serviles et
servi. — q) BLP : in initlis. — r) BLP : „eis" ontbr.
s) BLP : Nonum capitulum est de violentis cogitationibus quae contra voluntatem
homini ineussae, (L : id est quasi contra voluntatem hominis inconcussls ; Ρ : id est
contra voluntatem homini ineussis) a diabolo vel a consuetudine coitus praeterita
vel aliis causis, quod els resistens multum meretur, et multum lucratur valde, et quod
non debeat homo propter tales tentationes nubere, et quod debet se tunc sentire,
quod omnia etiam mala praeterita cooperantur sibi in bonum, si restiterit.
! ) Ps. XLI, 8.
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1

igne vehementi, quae saepe in Sanctis viris, ut in Benedicto ), Fran
2
cisco ) et aliis multis patuit, sine coinquinatione mentis, frequentius
permissae sunt, et adhuc in multis recte in via Dei progredientibus
reperiuntur quotidie, aut etiam dato habitu malo, vel inclinatione forti
ad hujusmodi cogitationes vel delectationes per frequentiam praeteritam vel per occasionem jam lapsam otii, vel exterioris, vel mentalis,
adhuc omnes impetus horuma) cooperabuntur, sine nova occasione
data, illi in bonum, qui voluerit secundum posse se avertere et repel
lere. Etenim vere docebunt hominem cognitionem propriam cum
humilitate non modica, et infectiones carnis, iras et astutias daemonum
sibi ostenduntb). Quibus ostensis eum exercebunt et exercentes purgabunt eumc), purgantesque virtutem in eo stabilem et exercitatam,
et multa prudentia subnixam perficient. Sic Apostolo pro gratia erat
in remedium, ne magnitudo revelationum ipsum extolleret, quod
Stimulus carnis angelus satanae sibi datus fuit, qui eum colaphizaret ;
propter quod Dominum ter rogavit ; cui dixit Dominus : „sufficit tibi
gratia mea; nam virtus in infirmitate perficitur" 3 ).
Quilibet volens, quantum in eo est, resistere, et resistens potest
dicere cum Apostolo, praecipue si sciverit harum tentationum proventum : „libenter gloriabor in infirmitatibus m e i s " 4 ) . Et iterum „Propter
quod placeo mihi in infirmitatibus m e i s " 6 ) . „Beatus vir, ait sanctus
Jacobus, qui suffert tentationem, quoniamd) cum probatus fuerit accipiet coronam v i t a e " 6 ) . „Fidelis etiam este) Deus, qui non permittit,"
secundum Apostolum, „nos tentad ultra id quod possumus sustineref),
sed facit cum tentationee) proventum, ut possimus s u s t i n e r e " 7 ) . Inde
sancta S a r a h ) , quae spiritum fornicationis tredecim annis habuit, ip
sum propter proventus, tam longanimiter sustinuit, ut scribitur in vita
sanctorum l), ut nee unquam Deumj) in tanto tempore, ut eum
8
auferret, precaretur ). Non ergo oportet propter tentationes carnis
conjugio ligari, si perfecte voluerit quis, ut potest, resistere, пес novas
occasiones dare, vel voluntarte accipere, atque a mulieris visu к ) et
aliis sensibus, et sine otio et accidia, quae matres harum tentationum
a) BLP: harum. ^ b) BLP : ostendent. — c) BLP : „eum" ontbr. — d) BLP :
quia. — e) BLP: etiam Deus. — f) BLP: „sustinere" ontbr. — g) В : sed facit
fortem cum tentatione ; Ρ : sed fadt in tentatione. — h) BLP : sancta Syncletica. —
i) BLP: in Vifis Patrum. ~- ]) В : Dominum. — к) BLP: mulleres visu.
1

)
)
a)
β)
2

Jac. de Voragine, o.e. Cap. 48, De Sancto Benedicio.
Jac. de Voragine, o.e. Cap. 144, De Sancto Francisco.
Cfr. II Cor. XII, 7-9. - 4 ) II Cor. XII, 9. - в ) II Cor. XII, 10.
Jac. I, 12. - 7 ) Cfr. I Cor. X. 13. - 8 ) De Vitis Patrum V, P.L. 73, 876.
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sunt, fugere ; immo obviando cogitationibus vel rejiciendo, vel etiam,
si violenter veniant, eis a) dissentiendo et dolendo, homo meretur et
purgatur. Etiamsi delectatus fuerit violenter et diu contra voluntatem,
malens continue non esse delectationem talem vel cogitationem quam
adesse, quamvis sib) non toto posse résistât, tunc adhuc, si dolet
ex praesentia et mora, non peccat mortaliter. Si vero quantum in eo
este) resistit et abjicit, tunc nee peccat venialiter, et [si] d) quid
veniale aliquando est in complacentia, tamen, si suprema ratio omnino
dissentit et dolet vel tristatur de hoc, multo major in pugna est purgado e ) et meritum uberius, quam in complacentia sit coinquinado vel
demeritum. Nam resistenda est in suprema radone, ubi major hominis
consistit libertas quam in inferiori [parte] f) sensitivaa), in qua est
concupiscentia carnalis, cui saepe, sive velit sive nolit, in suo objecto
delectabili complacet. Inde est, quod praecedens frequentie et consuetudo, cui difficulter resistere potest, cooperabitur homini ad cumulum meritorum et ad inferiorem h) purgadonem, si non se ipsum
neglexerit nee reputaveriti) se uri in conscientia. Sed talis dicat cum
Apostolo]), quantuscumque etiam peccator velk) consuetudinarius
antea in his fuisset, etiam si in profundum maloruml) lapsus fuisset,
tamen, jam conversus et poenitens, „Non enim," inquit, ,,quod volo
bonum ago, sed malum quod odi m) secundum radonem, id fació" 1 ),
cogitando vel delectando in tentatione invitus. „Consentio legi, quoniam bona est" 2 ). „Si autem quod nolo malum, hoc ago, jam non
ego operor illud. sed quod habitat in me peccatum" 3 ). „Scio enim
quod non habitat in me, id est, in carne mea, bonum"η) 4). „Condelector enim legi Dei secundum interiorem hominem ; video autem о )
aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentís meae, et captivum me ducentem in lege peccati, quae est in membris meis" 5 ).
Et putandum est, quod vehementissimas coneupiscendas, et forte
majores, quam quiscumque carnalis homo sustinet, patiebantur saneti.
Attendamusp) illum, qui, in Vita Sanctorum я) β ) legitur combussisse
a) BLP : „eis" ontbr. — b) Ρ : quamvis non toto. — с) Ρ : est in eo. ^ d) G :
„si" ontbr., шааг BLP hebben „si". ·— e) BLP : multo in pugna est purgatio major. —
f) G : „parte" ontbr.; BLP hebben het wel. — g) В : sensitiva est. — h) L: intlmlorem. — i) BL : reputabit. — ]) BLP : dicet cum Apostolo audacter. — k) BLP :
et. — 1) LP : maris. — m) BP : sed quod malum odi ; L : sed quod odi malum. —
η) В : bonum est. — o) BLP : „autem" ontbr. — ρ) В : accedamus. — q) BLP :
in Vitis Patntm.
i) Cfr. Rom. VII, 19. - *) Rom. VII, 16. - 3 ) Rom. VII, 20. ~ 4 ) Rom. VII, 18.
B
) Rom. VII, 23.
β
) De Vitis Patrum. V. Libellus V. de {ornicatlone. P.L. 73, 884.

45
digitos manuum tentos in candelama), impellente concupiscentia.
Attende, quomodo Sanctus Ь) Benedictus se nudum projecit in vepribus, sic vulneribus cutis sanans vulnera mentis 1 ) . De his longum
esset singula pertransire. Sed jucundum est, de conjugisc) tentatione
exemplumd) sancti Francisci, cui, ut ait Historia Lombardica. hostis
grandem carnis tentationem immisit, „quod vir Dei sentiens, veste
deposita, cordula durissima se verberabat, dicens : „Ecce frater asine,
sic te manere decet; sic te subire flagellum convenit"e). Sed quum
tentatio nequáquam discederet, foras exiens, in magnam nivem se
immersiti): accipiens nivem in modum pilae, septem globoso) compingit, quos sibi praeponens, cepit alloqui corpus. „Ecce," inquit, „haec
major uxor tua, et duo sunt filii, duaeh) filiae; reliquae duae sunt
servus et anelila ; festina ergo omnesi) induere, quia f rigore moriuntur. Si autem te multiplex sollicitudo molestât, uni Domino sollicitus
servi." Et]) illieo diabolus tentatork) confusus recessit" 2 ).
Unde sanctorum fortissima facta 1) probant impetum fortem. Nam
diabolus vehementius incutit et impellit suo igne, ut propria sua sagitta
et acutiori et edaciori, quam igne carnis, quamvis, ut Cassianus videtur
sentire in Institutis Patrum 3 ), cui et ego consentio, omnes hujusmodi
libidinosae ignitiones habent aliquid ignis infernalis. Qualitercumque
etiamm) fiant, qua v i n ) , vel etiam habitu malo о ) acquisito, vel natura
prona, quanto rubigo major et inclinatio fortiorp), tanto, si resistitur,
majus [est] q) bellum et г) vehementius exercitium. Unde et majora
lucra cognitionis et virtutis, et uberiora praemia consequuntur, ut sic
tota praecedens malitia vel militias) coopere tur«) sibi ad cumulum
gratiae et gloriae. Nullus ergo timeat, quantumeumque antea per
versus fuerit, pugnare. Multo securius et melius est legitime pugnare
procul dubio, quam matrimonium inireu).
a) В : candela. — b) BLP : „sanctus" ontbr. — e) BLP : conjugli. — d) Ρ : praedictum exemplum. — e) BLP : „convenit" ontbr. — f) BLP : nivem se nudum
demersit. — g) BL : globis. — h) BLP : et duae sunt filia. — 1) В : ergo induere. —
J) BP: „et" ontbr. — k) BLP: „tentator" ontbr. — I) P: „facta" ontbr. — m) BLP:
autem fiant. .— η) BLP : quave vi. .— о) В : male. — ρ) В : fortior est. .— q) G :
majus in bellum, maar BLP hebben de betere lezing : „est". — г) В : „et" ontbr. —
s) BLP : „vel militia" ontbr. — t) BLP : cooperaretur. — u) LP : pugnare quam
matrimonium inire procul dubio ; В : pugnare quam matrimonium nubere procul
dubio.
1

) S. Gregorius Magnus, Liber Dialogoram. Vita S. Benedicti II, P.L. 66, 132.
Cfr. Legenda Aurea, с 48 : De Sancío Benedicto.
) Legenda Aurea, с. 143, Luc. IV, 13.
») Cfr. Johannes Cassianus, Coli. XII, с. VI, P.L. 49. 877-878.
2
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CAPITULUM Χ
De ustione et quando est nubendum propter ustionis flammam
refrigerandam a )
Si vero quaesieris, quid tunc vocem uri vel vastari fiamma concupiscentiae, respondeo, quod, cum cogitationem vel delectationem
concupiscentiae ratio seu conscientia adverterit praesentem, si tunc
illi actui, sib) opportunitas faciendi adesset, consenserit, aut sie) in
delectationem circa actum mortalis peccati, postquam eum in se perceperitd), voluntarle immoratus fuerit, tunc conscientia in quolibet
horum uritur, vastatur et mortificatur spiritus. Secundum autem morae
longitudinem in consensu cogitationis vel delectationis, gravescit peccatum et incendium conscientiae. Quae longitude non simpliciter sumi
debet in diuturnitate delectandi, sed a tempore, in quo ratio primo
ineepit advertere vel consentire. Sed cum ratio adverterit delectatio
nem concupiscentiae praesentem, quam posset e), si vellet, leviter
abjicere, sed advertit sef) per negligentiam mentís vel distractionem
aliunde ineussam, vel non abjicit, sed moratur in delectando, aut, si
non fortiterfl) niteretur et laboraretur h), saltern earn abjiceret, et i)
ut abjiciat, vires suas non exponit ; in his casibus non est dubium,
minus esse peccatum quam in duobus primis]) nominatis. Quando
tarnen in his mortale peccatum к) est et quando non mortale, non est
leve, nec meum dicere. Sed adjiciendum puto, quod peccatum sit in
his majus et minus secundum majorem vim resistendi datam et mi
norem vim urentis flammael), quam faciliter superare posset m), atque
secundum quod ipsa adversión) fuit maior et voluntarior, secundum о)
quod ipsa negligentia fuerit crassior et distractio in rebus minus
necessariis, minus utilibus etp) minus licitis fuerit. Sed audacter dico,
quodlibet horum vel esse mortale et urens, vel periculum urendi et
mortem vicinam in eo existere. Si ergo jam vastetur et uraturq), non
a) BLP : De duobus modls ustionis et alils modis ustioni propinquis et quando pec
catum est in eis vel gravius vel levius, et quando et quomodo et qua forma est
nubendum (B : est nubere tum) propter ustionis flammam refrigerandam et quod
continuo in matrimonio ili um modum legitimum continuare oportet et quod communiter omnes illum modum non observant, ut contrahant in flammae remedium et
quae mala et pericula (L : peccata) ex eo sequantur.
b) L P : „si" ontbr. — e) P : „si" ontbr. — d) LP : percepii. — e) BLP:
possit. — f) BLP: „se" ontbr. — g) L: si non nisi fortiter. — h) L : laboraret. <—
i) BLP: sed ut abjiciat. — )) В : prius. — k) L: peccatum mortale. — 1) BLP:
flammae surgentis. — m) BLP : qua facilius superali possit. — n) BLP : averslo. —
o) BLP : secundumque quod. — p) BLP : vel minus. — q) LP : vastatur et uritur ;
В : vastatur et uratur.

47
est dubium, quin melius sit contrahere matrimonium quam uri, actui
scilicet actus comparatus. Quin immo et status in conjugioa) expedientior est, si recte se quis in eo habuerit, jam ustob) in conscientia,
quam status urendi, sive cui vicinum periculum urendi et salutis imminet, ut praediximus, sibi minus periculum est in conjugio. Unde
dicit Gregorius secundo Pastoraliumc): „Coelibes admonendi sunt, si
tentationum procellas cum difficultate salutis tolerant, ut conjugii
portum p e t a n t " 1 ) . Non haec ideo dicitd) Gregorius, quod tuta esset
cujuslibete) statio in conjugio, sed quod f) minus infida, quam in
procellisg) concuti et uri, in quibus difficulter salus potest sine submersione conscientiae obtineri. Enimvero si petatur religiose conjugium et sacramentaliter in hoc periculo, quod veraciter jam paucorum est, scilicet in ustionis remedium et flammae refrigerium, ut
cum quis, jam ustus, vel vicinus periculo ustionis, optans et malens
sedari passionem vel incendium mitigare, ustionis h) fiamma carere
vel caruisse, tarnen propter peccatum ustionis, vel timore!) peccati,
malit refrigeran flammam et secundum legem Dei [nubere quam
contra legem Dei] fornicarij), mallet tamen simpliciter sine nuptiis
esse sek) continentem ; iste recte in remedium ustionis nubit, et est in
eo voluntarium mixtum cum involuntario, sicut in ilio, qui projicit
merces suas ini) mare ut salvetur, mallet tamen sine mercium projectione salvarim). Vere multas merces sapiens nubendo projicit in
mare voluptuosae Veneris et mundi procellosi. Nec quaecumque projectio hujusmodi in conjugio conferì verum refrigerium η) et reme
dium, nisi hujusmodi continua mixtio voluntara cum involuntario in
matrimonio et о) in actibus conjugalibus perduraverit. Ex eodem enim,
ut omnis res, sic et refrigerium salvatur et nutritur et conservatur,
ex quo generatur et efficitur. Sed quamvis hoc sit difficile, tamen
probabile est. Si enim relaxaverit undique voluntarius habenas flam
mae in concupiscentiam, nec eas, secundum proportionem oneris et
refrigerii, per rationem gubernaverit, in petulantiam ducetur, et
nietp) in Scyllam, qui voluit vitare Charybdin, et hisq) fere in multis
a) BLP : status conjugii. — b) L : jam ustus ; Ρ : jam status. — с) BL : Gregorius
dicit in secundo Pastoralium ; Ρ : Gregorius ait in secundo Pastoralium. — d) BLP :
hoc dixit. — e) L : cuilibet. — f) BL : ,,quod" ontbr. — g) BLP : in his procellis. —
h) B L P : et ustionis. — i) L: timorem. — )) G : secundum legem Dei fornicar!.
Deze plaats is blijkbaar corrupt. BLP hebben de juistere lezing. — k) BLP : „se"
ontbr. — 1) BLP : ad mare. — m) В : salvari sine projectlone ; LP : sine projectione
salvari. — η) Ρ : verum conferì refrigerium. — o) BLP : „et" ontbr. — ρ) В :
ruit. — q) LP : et is.
i) S. Gregorius Magn., Regula Pastoralis

III (niet II), 27, P.L. 77, 104.
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similis efficitur, a quibus in initio matrimonii longe distetit.
Porro magna pars hominum, ex propria potestate nubentium et
flammas tentationum sustinentium, multum aliter nubita). Hi flammae
non resistunt sedb) consentiunt, et earn non sine magno peccato
amant in se, vel earn voluntarle sequuntur, noluntque ea carere et
per matrimonium earn none) hebescere aut refrigerared), sed potius
eie) satisfieri veli) crescere. Et plurimorum ratio in tantum devicta
est per concupiscentiam, ut etiam proponent in animo quantum possint delectari in hoc. In quibus g ) coitus aut ejus delectado, habet
rationem ultimi finis et fruitionis participium h). Sed mitius quidam
alii hoc noni) proponentes, sed ducti simpliciter concupiscentia, permittunt se)) duci et a concupiscentia abduci, ut etiam utantur coitu,
quantum possint, in coitu, cum affueritk), sine retractu rationis, et
secundum omne posse delectantur. Et quamvis tam horum, quam
illorum, vel Hammam amantium vel fiamma') ductorum, aliqui reperiuntur timentes Deum, nolentes per fornicationem flammae satisfacere, sed per matrimonium, tarnen non excusantur ab intema m )
immunditia, etiamsi ignoraverint. Nam ignorantia illa η ) est legis Dei
et naturalis et conscientiaeo) propriae etp) lapsus humani et est ex
neglecta sui ipsius custodia et notitia, ex quibus ignoratis et ne~
glectisq) omnia mala oriuntur et sequuntur, nam omnis contumelia
filiae Diaboli, sicut gloria filiae regis, ab intus e s t 1 ) . Qui intus se
non custodit, exterius vane laborat, quamvis specietenus bona videatur peragere.
Sed quae mala sequuntur tunc, superiusr) declaratum est,
cum fiamma flammae additur et ustio ustione cumulatur. Huic
in multis similis efficitur, qui quasi coactus involuntarie incepit,
tamens) in actibus conjugalibus, jam matrimonio constitute, frenum
flammae totum relaxaverit. Ex quibus omnibus hoc confici tur, ut qui,
quia uritur vel vicinus ustioni sit, nubitt), unum ex duobus eum se
quitur: aut, ut non sit sibiu) matrimonium in refrigerium, utpote si
frenum flammae relaxaverit, aut continuara pugnam cum fiamma
mente interna sustinebit, ut „serviat", sicut dicit Apostolus, „mente
a) BLP: nubet. — b) В : „sed" ontbr. — с) BLP : non earn. — d) LP : refrigescerc. — e) BLP : sed ei potius. — f) BLP : et crescere. — g) BLP : in eis. -~

h) L: „participium" ontbr. ; BL : participât — i) BLP : non hoc. — j) BLP : se per»
mittunt. — k) BLP: accesserint ^ 1) BLP: vel a fiamma. — m) BLP: intema
mentis immunditia. — n) L : „Illa" ontbr. — o) BLP : et est ignorantia conscientiae
propriae. — p) B: „et" ontbr. — q) B: neglectls et ignoratis. — r) BLP: superius ex
Salomone declaratum. — s) BLP: tarnen sic in actibus. — t) P: nubet. — u) L: ei.
4 Cfr. Ps. XLIV. 14.
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1

legi Dei, carne autem legi peccati" ), hoc est, gaudentema) in carne
esse quasi non gaudentem in menteЬ). Ad hoce) etìam, ut supra
dixi, invitât Apostolus sciensque quia cum flammae incentivo, ut cum
scorpione, habitat, idcirco ei non propter delectationem satisfacit sed
potius propter importunitatem ejus surgit et aperit sibi et [quasi] d)
mercede data, ab exactrice iniqua, vel ab injuriatrice, vexationem
suam et periculum suum redimite), quamvis nec exactricem nec injuriatricem invocet, ncque amet. Utinam essent tales plures sic nubere
incipientes et in eo perseverante!· f ) permanentes. Attende, rogo, ex
his, quam raro conjugium purum est remedium, et quibus remedium
est, quam periculosum remedium est illis. Sed tarnen verum remedium,
non liberans simpliciter, sed juvans pugnantes, si voluerint pugnare,
nubentes contra concupiscentiam. „Militia enim vita hominis est" 2 )
in matrimonio et exercitium militare, in quo contingit et vinci et
vincere, premi et premere, capi et capere, regi et regere. Felix homo
est, cuius rationi a Domino imperium conceditur.
Sed ad hoc advertendum esta), secundum Doctores 3 ), quod
nullus hujusmodi concubitus conjugalis, propter refrigerationemh) et
timorem fornicationis principaliter factus, sine peccato veniali est.
Quod ideo, puto, est l), quia cuilibet libidini quantumcumque violentae,
potest libértate voluntatis resistere, et, propter multam negligentiam
propriae custodiae et cordis et corporis, dat quasi voluntarle libidini
fortitudinem. Etiam, quia spiritualibus remedas possit sibi quilibet
in Domino contra fornicationem providere, sine hebetudine et turbationej) et immersione rationis, quae ad actum concurrunt conjugalem. „Obscurat enim Venus", ut ait Aristoteles, „intellectum etiam
spisse sapientis" 4 ).
Videat ergo omnis devotus, quale hoc sit peccatumk), venialiter
voluntarle peccare. Nam ita contrariatur fervori veniale peccatum,
sicut caritati mortale. Non ergo leviter simul stat cum fervore voluntarius actus conjugalis propter fornicationem 1 ) vitandam. „Etiam
naturaliter turpe est in tantum, propter ustionem et fornicationem
a) Ρ : gaudentes. •— b) Ρ : gaudentes in mente. — e) BLP : ad quod etiam. —
d) G: qui; BLP: quasi. — e) BLP: redimet. — f ) L : perseverarent. — g) BLP:
sed et hoc advertendum. „est" ontbr. — h) BLP : refrigeratlonera flammae. —
i) L: quod ideo puto esse. — j) P: perturbatione. — k) BLP: „peccatum" ontbr.
1) BLP: fornicationem propriam.
Ч Cfr. Rom. VII, 25. - 2 ) Job VII. 1.
3
) Cfr. S. Hier.. Μυ. ]ov. I, 7, 37. P.L. 23, 231, 274-75. S. Aug., Sermo 52. n. 22,
P.L. 38, 346 ; De mipfiis ef concupiscentìa I, 14, P.L. 44, 423.
4
) Dit citaat heb ik bij Aristoteles niet kunnen vinden.
4
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vitandam contrahere aut nubere, uta) etiam hi, qui propter hoc
tantum nubunt, saepe hoc fateri non audeant, vel erubescant, latens
peccatum verecundia signante" 1 ).
C A P I T U L U M XI
D e veris remedüs contra flammam urentem, sine quibus etiam
matrimonium non est verum remedium b)
Quapropter oportet, secundum praemissa, Christianum Christiane
et religiose matrimonium contrállenteme), in vita conjugali continue
clamare, cum senseritd), cum Apostolo, „legi mentis suae repugnare
legem c a r n i s " 2 ) : „Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore
mortis h u j u s ? " 3 ) . Cume) per se stare contra Hammam concupiscentiae se non posse agnoveritf), sibi ipsi, cum Apostolo intus g) respondebit: „Gratia Dei per Jesum Christum, Dominum nostrum" 4 ). Ad
quam si quis confugerit, in ea dumtaxat verum flammae remedium
inveniet sine periculo, et tutam custodiam. Et eo efficacius quis hujus
remedii virtutem percipiet, si, ante matrimonium nondum in malis
assuetus, hoc adierit remedium. Neque enim nomen [aliud] h) est
super terram, in quo, sive in matrimonio, sive extra matrimonium
consti tu ti, sine coinquinatione, vel securi sine ustionis periculo, valeamus persistere. Accede ergo hanc»), si ureris vel sij) uri timeas vel
ustus jam fueris. Namquek) ipsa Dei gratia per Christum Jesum 1)
sanabit te, si piene ad eam conversus fueris m ), et radicem exstirpabitn) et flammam potest similiter exstinguere, quam matrimonium
solum réfrigérât et repullulare permittit, cum quotidiana pugna et
creberrimo periculo, etiam in religiose о ) utentibus. Non enim rationabilis coneubitus conjugalis pacem sed breves treugas facit. Ad
tempus enim revertitur in idipsump) 6 ) recalescente igne concupiscent
a) Ρ : „ut" ontbr.
b) BLP : Quae sunt faciliora et veriora remedia radicalia et secundaría contra
flammam urentem, sine quibus etiam matrimonium non est verum remedium et quomodo serena concupiscentia attraxlt Augustlnum ad se, et de cantico laudls cum
jam esset liberatus a volúntate contrahendi matrimonium.
c) BLP : contrahentem aut nubentem. ~ d) BP : senserit hoc. — e) BLP : et cum
per se. <— f) L : non se ; BLP : cognoverit. — g) BLP : Apostolo necessario respondebit — h) G : illud ; BLP : neque est nomen aliud. — 1) LP : accede ergo homo. —
j) BLP: vel uri timeas. — k) BLP: nam ipsa. — 1) L : per Jesum Christum. —
m) BLP: ad eum converteris. — n) B: constirpabit. — o) P: religione. — p) BLP:
oportet revertí in Idipsum.
*) Cfr. S. Ambrosius, Comm. in Lacam I, 24-25, P.L. 16, 206.
a
) Cfr. Rom. VII, 23. - 3 ) Rom. VII, 24. ~ 4 ) Rom. VII, 25. -

β

) I Cor. VII. 5.
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tiae, secundum Apostolum. Stultissimum est per cauterium fistulam
faceré in remedium languorisa), qui potest aliquo certo unguento
sine laesione reforman, sine quo unguentob) non possit pere) quale'
cumque cauterium sanari fistula. Sed hanc necessariam medicinam,
sine qua omnia alia cassa sunt medicamina, plures qui uruntur
nesciunt, vel scientes non advertunt. linde Augustinus de se ipso in
eodem casu sic loquitur : „Alternabant," inquit, „hi venti, impellebant
hue atque illue cor meumd). Amans vitam beatam, timebame) illam
et ab ea fugiens quaerebam eam. Putabam me miserum fore nimis, si
feminae privarer amplexibus, et medicinam misericordiae tuae, ad
eandem infirmitatem sanandam, non cogitabam, quia expertus non
eram, et propriarum virium credebam esse continentiam, quarum
virium non eram mihi conscius, etf) tam stultus eram, ut nescirem,
sicut scriptum est, „neminem esse continentem, nisi Tu dederis" * ).
Utique dares, si gemitu interno pulsarem aures Tuas, fides) solida
jactaremh) in Te curam meam" 2 ). Haec Augustinus.
Verissima enim et sanctissima accipe remedia et securissima,
quae tandem erunt suavissima contra timorem flammae et fornicationis. gemitu scilicet·) „interno non semisauciae [voluntatis]"]) 3 ),
sed ex fundo cordis Dei misericordiam pro adjutorio pulsare, non in
se sed in Domino confidere, crebraquek) confessione Deo et presbytero sua vulnera estendere, eaque in stratu conscientiae, „per
singulas noctes lacrimis" 4 ) a saniosis colluvionibusl) lavare et purgare, „fidem) non ficta" 5 ) se Deo per Christum Jesum committere.
Scriptumn) est: „Fide purgantur corda" 6 ), per fidem enim lavamur
in sanguine Christi, cujus gratia multiplex et merita copiosa ex Sacramentis Eucharistiae et Poenitentiae uberius effluunt. Hae verorum
remediorum sunt radices, quae etiam in matrimonio, quum religiose
incipitur et religiose in eo vivitur, et quum ad praedictas radices
recurritur, nono) desinunt fluere, si non aliunde, per [nuptos] p)
a) В : languorum. — b) В : „sine quo unguento" ontbr. .— с) В : „per" ontbr. —•
d) BLP : et taira : Amans. — e) Ρ : et timebam. — f) BLP : ut tam stultus essem. —
g) BLP: et fide. — h) LP: jacerem. — i) В : gemitu interno. — )) „voluntatis"
ontbr. in alle handschriften, maar het moet Ingelast worden, gelijk ook blijkt uit de
passus van S. Aug., waarop Geert Groóte hier zinspeelt — k) LP : crebra. —
1) LP : a saniosis collectionibus ; В : a senlosis colluvionibus. — m) BLP : fide
etiam non ficta. — η) L : quia scriptum est. — о) В : non ideo desinunt. •—
ρ) G : impetus, terwijl BLP „nuptos" hebben.
!) Sap. VIII. 21. - 2 ) S. Aug., Confess. VI, с 11, P.L. 32. 729-730.
») Cfr. S. Aug., Con/ess. VIII. с 8. P.L. 32. 758. - *) Cfr. Ps. VI. 7.
e
) I Tim. I. 5. - e ) Prov. XV. 27.
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fluxus meritorum Christi vel intercipiatur vel obstruatur.
Sed longe facilius et securiusa) currunt in eos, qui propter Deum,
aut in matrimonio aut extra, abstinent se a coitu, aut, si utantur eo
in matrimonio, non tarnen propter fornicationem propriam, sed alienam vitandam, licet Ь) propter debiti petitionem cum dolore interno
solvunt compari tributum camis.
Sunt et alia remedia, quasi praedictarum radicum palmites
necessari! a Domino ordinati, quae si quis omiserit, ordinem, quo e)
Deus res disposuit, vel nescit vel contemnit, ut puta, consortia, commessationes, colloquia et adspectus vitare mulierum, jejuniis et vigilas
et asperitatibus aliisd) carnem spiritui subjiceree) et „in servitutem
1
redigere, ne efficiamur reprobi" ), labori manuum continue f) vel
libris vel scribendo vel dictando vel legende insistere et g) maxime
libris sacrish). Unde Hieronymus ad Rusticum: „Amai) scientiam
2
scripturarum et carnis vitial) non amabis" ), nam si quis tantum
Sanctis libris perseveranter inhaeserit, multum sentiet Hammam miti
gan et hebescere aculeum, cum et studium philosophiae saecularis,
licet non tantum ut divinorum, contra Hammam videamus suffragari.
Introduc Sapientiam in cubiculum, velut Saram dominam 3 ), statim
ancillam carnis cum liberis ejicietk)4) ( u t non sis sponsus Veneris
sed Palladis. Aestimo enim te in praecedenti tempore non satis
laborei) et bonarum rerum studio occupatum. Nullus enim m ) diu
in sollicitudine perseveraren) a tentatore permittitur, quem vacua
mente vel otio deditum invenerit, maxime si adhuc animalis homo
est, nec didicit portare obedientiae jugumo) et sub spirituali magistro
non coaluit. Inde abductus es, sed reducerisp), si doctrinis beati
Hieronymi, in praedicta Epistola, quae tibi perutilisq) est, ad Rusti
cum, uti volueris. Ante omnia occasionem tentatori ñeque des, ñeque
voluntarle accipias. Castiga te discrete, labora continue, stude fortiter
ora frequenter, confitere crebrius, funde lacrimas, gemitu interno
pulsa, jacta г) te in Domino et sanaberis. Quid moraris? Utinam tibi
etiam, pro remedas praedictis cogitanti, loquatur illa serena Continentia, blandiatur tibi, suscipiat te et amplexetur te, et exemplariter
a) BLP : securius et sanctlus. — b) LP : ас propter. — с) BLP : ordinem qulbus. —
d) BLP : „aliis" ontbr. — e) BLP : subdere. — f) BLP : continue manuum. —
g) BLP: „et" ontbr. — h) В : Sanctis. — i) В : dona scientiam. — j) LP: vitia
camls. — k) BLP : projiciet — 1) LP : satis In labore. ~- m) BLP : nullus fere. —
n) BLP : per se perseverare. — ο) Ρ : jug um obedientiae. — ρ) L : revoceris. —
q) L : utilis. — r) BLP : et jacta.
i) Cfr. I Cor. IX, 27. — a ) S. Hier.. Epist. CXXV, ad Rusticum, P.L. 22. 1078.
3) Cfr. Tob. VII, 19. - *) Cfr. Gal. IV, 23, 30.
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ostendatur menti tuae, quibus te, ut Augustinum, arguât et derideat.
Sic autem Augustinus, in ociat-o Confessionum, dicit, cum aliqualiter
sanaretur: „Apparebata) mihi," inquit, „ab ea parte, qua intenderam
faciem, et quo transiré trepidabam, casta dignitas Continentiae,
serena, et non dissolute hilaiis, honeste blandiens ut venirem, ñeque
dubitarem : et extendens ad me suscipiendum et amplectendum pias
manus, plenas gregibus bonorum exemplorum. Ibi tot puerib), puellae,
Juventus multa et omnis aetas, et graves viduae et virgines anusc).
Et in omnibus istis continentia nequáquam sterilis, sed foecunda
filiorum gaudiorum, de marito Te, Domine. Et deridebatd) me irrisione exhortatoria, quasi diceret : Tu non poterise), quod isti et istae ?
An vero f ) isti et istae in semetipsis possunt, ac non in Domino Deo
suo ? Dominus Deus eorum me dedit eis. Quid in te stas et non
stas? Projice te in Eum, noli metuere, non se subtrahet ut cadas.
Projice te securius in Eumg) et excipiet te" 1). Sic Continentia locuta
est Augustine intelligibiliterb). Quae tibi, si non a continentia, tamen
a me, propter continentiam tuam, dieta accipias. Et his perpensis,
una cum Augustine, „Erubesce, quia adhuc interius obaudis nugas
libidinum, quia adhuc cunctabundus pendes. Obsudesce, cum eo, ad'
versus mundana membra tua, quae sunt super terram, ut mortificentur. Narrant delectationes tibi, sed non ut Lex Domini" 2 ). Haec
perpende, hoc!) perfice et sanitas tua citius orietur. Videbis ergo
et „lae tabi tur anima tua in crassitudine, admirabitur et dilatabitur I )
cor tuum" 3 ).
Sed per incrementa temporum cito solventur vincula libidinum,
quae multo post potiusk) inhaerent homini, postquam de omni spe
honoris 1) et divitiarum cupidine liberatus est. Quibus solutis cantabis
cum Augustine in fine odavi et in principio noni Confessionum
suarum : „Convertisti me ad Te, ut ncque uxorem quaererem". Et :
„O Domine, ego servus Tuus, ego servus Tuusm) et filius ancillae
Tuae. Dirupisti vincula mea. Tibi sacrificabo hostiam laudis" 4 ).
Laudet Te cor meum et lingua mea, et omnia η ) ossa mea dicant:
a) BLP : aperìebatur. — b) В : ibi tot puellae. — e) Ρ : virgines et anus. —
d) LP : irridebat — e) Ρ : tu qui non poteris ; В : potes. — f) Ρ : an non. —
g) BLP: „in Eum" ontbr. — h) B: sic continentia locutus est Augustinus non
intelliglblliter. — i) LP: haec. — )) L: delectabltur. — k) BP : multo potlus ;
L: multo post. — 1) BLP: honorum. — m) В : „tuus" ontbr. — n) BLP: „omnia"
ontbr.
*) S. Aug., Confess. Vili. c i l . P.L. 32, 761.
>) Cfr. Ps. CXVIII, 85 ; S. Aug., Le. - ») Is. LV. 2. 5. - •«) Ps. CXV, 16, 17.
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1

„Domine, quis similis Tibi ? " ) . Dicant, et responde mihi, die animae
2
m e a e : Salus tua ego s u m ) . Quis ego et qualis ego? Quid non
mala a) facta mea ; et si non facta, dicta mea ; et si non dicta, volun
tas mea fuit ? T u autem, Domine, bonus et misericors, et dextera
T u a respiciens profunditatem mortis meae, et a fundo cordis mei
exhauriens abyssum corruptionis meae. Et hoc eratb) totum nolle
quod volebam, et velie quod nolebam. Sed cum с) ibi erat annosa
trepidatiod) et de quo imoque alto e) secreto evocatum est in mo
mento liberum arbitrium meum, quo subderem cervicem f ) leni jugo
Tuo et humeros levi sarcinae T u a e 3 ) , Christe Jesu, adjutor meus et
redemptor meus. Quam suave mihi subito factum est, carere suavitatibus nugarum f et quas amittere metus fuit, jam dimitiere gaudium
erat. Ejiciebas eas a me, vera Tu et summa suavitas, ejiciebas et
intrabas pro eis, omni voluptate dulcior, sed non carni et sanguini,
omni luce clarior, sed non g) omni secreto interior, omni honore
sublimior, sed non sublimibus in s e " 4 ) . Haec Augustinus h).

C A P I T U L U M XII
Quod, excepto pericolo fomicationis praedicto, nubere stultum est
propter quamcumque causam, et quod bonum prolis in hoc tantum
est, ut instituatur ad serviendum D e o ' )
Haec de prima causa legitima, qua matrimonium contrahitur,
dicta sufficiant.
Jam ad secundam, quae est prolis gratia, accedamus. De qua
summa dictorum)) haec est, quod propter prolem, aut aliam quam
cumque causam, matrimonium contrahere stultum est, excepto periculo fomicationis praedicto. Audi breve verbum Augustini, qui in
Libro de Virginitate, de tribulatione carnis, matrimonio inevitabiliter
a) BLP: mail. — b) L : et hoc totum. — e) BLP : sed ubi. — d) BP : annoso
tempore. .— e) L : imo altoque. — f) В : et quo subderem in cervicem. — g) BLP :
sed omni secreto, gelijk Augustinus. — h) BP : Haec omnia Augustinus,
i) BLP : Quod causa prolis stultum est jam nubere et quod naturali desiderio ferri
ad prolem sit pecorinum, et quod ratione ad posterioritatem absolute habendam
moverl sit inane valde, et quod bonum prolis est tantum in hoc ut Domini gloria
in ea quaeratur et ut sánete informetur ad servitium Dei, et quam diffìcile et rarura
est tale desiderium et quam arctissime hoc exigetur a parentibus, quod tarnen communiter et viliter negligitur.
j) Ρ : doctorum.
i ) Ps. LXXII. 1. - ") Ps. XXXIV. 3. - 3 ) Matth. XI. 30.
•·) S. Aug., Confesj. V i l i , e. 12; XI, e. 1, P.L. 32, 762-63.

55
conjuncta, sic ait : ,,Tribuíationem carnis suscipere stultum esset, nisi
metueretur in continentibus, ne tentante Satana in peccata damnabilia
laberentur" 1 ) . Sufficeret tanti viri auctoritas credulo a), sed ut ex
radice haec agnoscantur, latius ea tractabo. Matrimonii bonum, fateor,
proles est. Sed stultum jam estb), fide multiplicata, oneribus et periculis et tribulationibus carnis propter hanc se subjicere. Nec voluntariae stultitiae peccatum deesse potest. Sed quantitas hujus stultitiae
et peccati varia est secundum diversos fines et intentiones, ad quosc)
proles optatur. Nam posteritatis appetitu et naturali desiderio permanentiae in specie dumtaxatd), sine Providentia rationis, prolem
appetere, pecorinum est. Nam et cetera animalia hujusmodi naturali
peritia censentur, nec intellectuali animae, quia in se perpetua est,
talis appetitus inditus est propter hujusmodi permanentiam, sed inferioribus sensitivis et bestialibus viribus, quae voluntatem et rationem, supremas vires intellectus, homine a „recto tramite" e) 2) destituto, in suos bestiales motus et habitus ducunt et transformant,
secundum ruinam naturae lapsae ad sinistrum et malum inclinantis
et inficientis. Heu, quam magnum principatum hujusmodi impetus et
ductus et motus bestialis in communitate hominum obtinentf). Deinde,
si huic naturali appetitui lapsae naturae addatur absolute desiderium
permanentiae nominis, aut parentelae incrementum, aut haeredis, post
nos habituri, appetitus, heu, quam vana haec omnia, heu, quale
monstrum ex hoc appetitu pecorino praedicto, tamquam capite, et
appetitu vanitatis hujusmodi, tamquam cauda, in homine interiore
conficitur et oritur. Immo et homo interior non in propriam, nec in
Dei imaginem, sed in bestiam et diabolicumg) monstrum transformatur. Eo maxime, quia plurimus tunc labor hominis et h) industria continua instantiaque quotidiana, immo fere!) tota vita, ad satisfaciendum huic monstruoso appetitui sudant et laborant, et in hunc et ad
hunc et propter hunc pecorinitatis et vanitatis terminum, currunt in
liberis procreandis, educandisj) et instruendis, eisque thesaurizando
et in longinquum miris et varus modis providendo. Cumque in omni
arte et actione et vita, finis magis principalis et architectonicus et
ultimus bonitatem suam et malitiam omnibus sub [se] k) actionibus
a) В : credula. — b) В : sed stultum est jam. — с) L : ad quod. — d) Ρ : dumtaxat in specie. — e) BLP : a recto ordine. — f ) LP : obtinet. — g) L : in diaboltcum. — h) P : ex Industria. — i) L: immo vero. — j) В : „educandis" ontbr. —
k) G : „se" ontbr.
4 S. Aug., De Virginitate XVI, P.L. 40, 403.
) Cfr. Boëthius, De consolatione philosophiaç II, Metrum VU, P.L. 63, 656.

a

56
et finibus, ad ipsum ordinatis, infundat, et eas informet et denomineta), inde tota vita talis Ь) hominis, cum singulis actionibus et fini'
bus, fit pecorina et vana. Nec cessât hujusmodi vanitas et bestialitas,
quotquot fines vani fuerint his finibus appositie), excogitati vel ficti,
nisi proles ad hoc finaliter ordinetur, quaeratur et intendatur, ut per
eamd) Deus, qui semper gloriosuse), et glorificetur et gloria Domini f ) per prolem multiplicetur et dilatetur. In quocumque aliog),
ci tra hunc finem, in prole sistitur, peccatum est. Nam proles ipsa a
Deo, secundum ordinem etiam totius Universi, principaliter et naturaliter ad hoc et propter hoc et ad nihil citra hoc, ordinatur et intenditur. Nec licet in aliqua re citra sistere et finaliter habereh). Nam
hoc esset re utenda et creatura perfrui, quod horribilissimum est
peccatum. Omnia i ) f lumina, et naturalium et moralium, ad principium,
a quo fluunt, refluunt, eti) „repetunt sua quaeque recursus," ut ait
Boethius 1 ). Inde est quod Sancti communiter, et etiam jurisperitik),
qui exterius quasi sancti res humanas considérant, dicunt, quod bonum
prolis, prout est unum de tribus bonis matrimonii, non est in hoc.
quod proles absolute adi) successionem appetatur, sed est in spe et
desiderio hominum, quibus ad hoc proles quaeritur, ut religiose informetur. Nec in Lege veteri a bonis hominibus aliud in prole principaliter quaerebatur. Unde Tobias junior, cum Sara, sua uxorem),
existensn) in cubiculo nuptiarum, post orationem et monitionem, qua
monuit, jam non posse eos sic conjungi concubitu, ut gentes, quae
Deum ignorant, quia filii sanctorum sumus, ait Domino : „Tu seis
Domine, quia non luxuriae causa accipio sororem meam, sed sola
posteritatis dilectioneo), in qua benedicatur nomen tuum in saecula
saeculorum" 2 ). Ecce bonum prolis, quoniam in recto proposito ad
benedicendum Deum consistit. Unde Augustinus, in Libro de Virginitate, „Habent enim," ait, „conjugia bonum suum, non quia filios
procréant, sed quia honeste, sed quia licite, sed quia pudice, sed quia
socialiter procréant, et procréalos salubriter instituunt instanterque
educant" 3 ). Si vis manifeste videre, quam paucissimi hac intentione
prolis ad Dei gloriam nubunt, etiamsi propter prolem nupserint,
a) LP : informât et denominat. — b) В : tota talis vita. — e) L : oppositl. —
d) BLP: per eum. — e) BLP : gloriosus est, glorificetur. — f) BLP : divina. —
<j) BLP: alio fine. — h) P : haerere. — 1) LP : nam ilumina. — ]) BLP: „et"
ontbr. — k) P : legisperiti. — 1) BLP: vel ad. — m) L: more sua. — n) L :
consistens. — o) BLP : posteritatis ratione.
1
) Boëthius, De consolattone philosophise III, Metrum II, P.L. 63, 731.
») Tob. Vili, 9. - 3 ) S. Aug., De Virginitate XII, P.L. 40, 401.
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quia), proleb) procreata et cessante fervore actus conjugalis, et
reversa ad se ipsam ratione, vide, si tunc natamc) prolem salubriter
instituunt etd) in Dei timore instanter·:) erudiunt, ut praedixit
Augustinus 1 ). Quomodo verisimile est, quod in concubitu hoc eos
traxerit, cum certum sit, multa tune f ) alia trahentia concurrere pro
concubitu fiendo, et af ficientia g ) et turbantia rationem; cum adhuc,
an proles ex hoc provenerit, dubiteturh), quod jam, prole certa nata
et omnibus quietatis secundum rationem et promptis, ita viliter et
communiter negligitur, et maxime pro tunc, quum eis jam strictissimo
praecepto injungitur, ne cura domestica negligatur, quae pro magna
parte stat in prole, et propter prolem educandam in timore Dei. „Si
quis autem," ait Apostolus ad Timotheum, „suorum et maxime domesticorum, curam non habet, fidem negavit et est infideli deter i o r " 2 ) . Fidelis sermo, a paucis, heu, audibilis, sed a paucissimis
implebilis. Heu, tunc in ilio tempore proles negligitur, quum educarli)
et salubriter erudiri)) etk) naturale et morale est praeceptum. Quae
tarnen ad hoc ordinari a multis satis ficte dicitur, quando potest tam
a prole quam ab ejus cura et ordinatione, salubriter abstinere. Non
sic potest pater 1) stare, jam prole exstante, indifferens, cum quilibet,
secundum Bedam in Homelia, secundum haec debeat esse domus suae
episcopus et speculator 3 ). Et timeo, quod a manu ejus, ut a pastore,
quidquid prolis perierit, requiretur.

C A P I T U L U M XIII
De malia, quae concummt in coita conjugali, et ad quos fines
intendendum est in actibus conjugalibus, et quae diffîcultates
sunt in observatione horumm)
Sed quam pauci ad praedictum finem, Deus meus, principaliter
respiciunt in prolis procreatione. Quam pauci „sic honeste, sic licite,
sic pudice, sic socialiter accedunt ad concubitum" 4 ). Vere Angelumn)
a) BLP : „qui" ontbr. — b) BLP : vide prole. — e) BLP : natam jam. — d) BLP :
„et" ontbr. — e) B L P : instanterque. — f ) L P : „tunc" ontbr. — g) B L P : sufficientìa. — h) B : dubitatur. — 1) Ρ : educi. — j) B L P : erudiri salubriter. —
k) BLP : „et" ontbr. — 1) BLP : pater potest.
m) B L P : De malis quae currunt in conjugal! coitu et ad quos fines est intendendum
In actibus conjugalibus, et quae dlfficultates sunt In observatione horum.
η) Ρ : angelum fortem Raphaelem.
i ) Ibidem. — 2 ) I Tlm. V, 8. — 3 ) Dit citaat is mij onbekend.
*) Cfr. S. Aug., D e Virgmitaíe XII, P . L 40, 401.
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Raphaelem, — qui medecina Dei interpretatur —a), ut in Tobiae et
Sarae amplexibus exhortantemb) conjuges adesse convenit, qui daemoniac) interficiens spiritualiter, masculos in concubitu conjugali
appréhendât et religet longe a thalamo sanctorum in deserto superioris Egypti. О Deus, quantum convenit, partem jecoris amorosi super
carbones d) caritatis reponi, cujus odor thalamum peccatorum impleat,
etc. e) i ) . О quam f) expediret, propter „timorem nocturnum et nego
tium perambulans in tenebris" 2 ), praemeditate rem hancg) aggredì
et oratione sanctah) praemuniri.
Actus concubitus conjugalisi) sine peccato tunc dumtaxat fit,
quum praeceptum Dei et Ecclesiae compellit ad reddendum debitum
compari, aut quum proles ad Dei gloriam solum quaeritur. Sed quum
ad propriam f lammam refrigerandam fit, veniale est, ut jam ] ) dictum
est. Mirabiliter oportet hominem esse providum, qui in fervore concupiscentiae aliquem horum trium finium debet recte retiñere in
coi tuk) inchoando vel compiendo. Si prolem intendis, tu conjugate,
cur, cum impraegnata fuerit uxor t u a i ) , non abstinesm), cur non
contines cum tu forte, aut uxor, vel aetate, vel accidente, sterilis sis ?
Si prolem intendis, commiscere rarius, quia modieus coitus ad hoc
sufficit, immo suffragatur. Doceant te bruta, quae generation! certo
tempore instant et in certisn) abstinent temporibus, maxime post
conceptionem prolis. Mirabilis, miserabilis, generalis о ) hic est lapsus
hominum, major quam bestiarum.
Si vero propter debitum solvendum compari ρ ) cois, non ipse
primo moneas ; exspecta ut monearis ; non des compari occasionem,
quaq) magis debitum petat, nisi hoc ratio jusserit, quum scilicet magis
adulteriumr) ex tua continentia timeretur. Et vere pro casta muliere
salvanda nescio majus remedium temporale, quam ut quis pudice et
verecunde et [deliberate] s) accédât ad mulierem, sine Ímpetu furioso,
persuadens per modum seu motumt) accedendi, actum in se inverecundum fore et impudicum. Inde efficietur ipsa pudicitior, sicut ex
furioso coitu ipsa fit furiosior. Inde est, quod impudicorum et luxorioa) P: „qui t/m Interpretatur" ontbr. — b) LP: confortantem. — e) L: daemonium. —
d) BLP : carbones vivos. — e) BLP : „etc." ontbr. ~- f) BLP : о quantum. —
g) L P : hanc rem. h) P : orationem sanctam. — i) L P : conjugalls concubitus. —
j) BLP: ut supra dictum est. — к) BL: recte retiñere voluerit in coitu. P : recte
retiñere voluit in coita — 1) BP : „tua" ontbr. ~ m) L : „cur" t/m „abstines"
ontbr. — n) L : ceteris. — о) BLP : mirabilis et generalis. — ρ) BLP : conjugl. —
q) LP : quo. — r) BLP : quum conjugis adulterium. — s) G : liberate ; BLP :
deliberate. — t) BLP : per modum accedendi.
i) Cfr. Tob. V, 8. - *) Ps. XC, 5. 6.
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sorum uxores luxuriosiores et incontinentiores sunt, ceteris paribus.
Etiam ita rarus coitus persuadetur ab Aristotele in Oeconomicis, ita
temperan, ut uxor possit absentiam viri, quae saepe est necessaria,
sustinere 1 ). Continua enim frequentia coitus periculum adulteri! m i '
natur in viri aliquanta absentia, cum jama) f emina, in vasis seminalibus onerata, pungitur stimulis veneris.
Adde et aliam tribulationem in reddendo sánete debito, qua hominem, ut possit ad actum ilium sufficere, oportet lautius vivere et
uberius nutrid non sine magno periculo. Nam concupiscentia crescit
ex eodem, ex quo potentia reddendi debitum conservatur.
Si ad actum conjugalem ad refrigerium flammee propriae accesseris, [ne tenteris] b) a Satana, non sine peccato actus ille perficitur.
Cave ergo, ne indeliberate accesseris et excites magis flammam quam
confringas. Ratio imperet refrigerium, non fiamma coitum, sed dolorem incutiat de necessitate refrigerii. Et omnino cave, ne sis frequens in coitu, nam tam accessus praeter rationem ad actum conjugalem, quam frequentatio, etiam cum aliquali praemeditatione sine
coactione flammae, exacuit acúleos aestuum et non exstinguit. Si ad
modicum jacet, tempestuosior resurgit. Fabricando fabri fimus et
citharisando citharistae et coeundo coitivi et luxuriando luxoriosi.
Mittens natura humores continue ad genitalia, mittendo missiva ipsa
efficitur et aperit vias latiores mittendo с ) liquores et loca recipiendi
facit et expellendi instrumenta promptiora, nisi ratio, secundum praedictos tres finesd), magno nisu et stricta Providentia, modum hujusmodie) actui imposuerit et tenuerit. In quo modum tenere a facie
furoris concupiscentiae difficilimum est, cum homo ex se tunc quasi
totus ruatf); et, nisi Deus juverit et angelus Ejus, videtur impossibile
tenere modum, quod in sapientibus gentilibus patuit, qui ex se magno
nisu ad continentiam et puritatem laboraverunt, tamen modicum profecerunt in continentia cordis, linde in decima octava g ) coííatione
primum Chaeremon dicit, quod ipsorummet confessioneh), non solum nostra assertionei) „consummationem impudicitiae, id est, commixtionis turpitudinem, violenta ab illis necessitate compressam, non
tamen desiderium de cordibus eorum, et [oblectationem] ]) illius
a) BP: nam. ^ b) G : inceperis ; BLP : ne tenteris. — c) BLP : mittend!. —
d) BLP : tres praedlctos fines. — e) BLP : hule actui. ·— f) LP : totus quasi tunc
mat. — g) L : In octava collatione. — h) BLP : professione. — i) В : tuam assertionem. — )) G: oblationem ; BLP: oblectationem.

1) Cfr. Aristoteles, Oeconomíca I. IV, ed. Firmln, I. 636.

60
1

passionis exclusam" ). linde patet, „quod immundi erant corde,
etiam magni, et idem a) dicitur de Socrate, ipsorum famosissimo phi
2
losophe b) et de Diogene dedaratur" ), quia mundatorem Christum,
ut praesumitur, non sci veruni e), sine cujus amore nee continentia
пес temperantia conjugalis potest pura vel stabiliter conservar! vel
pudice et rationis freno modifican. Christianus autem, qui legem Dei
cunctis rebus non praeponit, gentili in hac parte et in pluribus aliis
deterior et nequitior est.
Heu, quomodo maxima hominum pars bestiarumd) libidinem in
actu sequitur conjugali. Si quis libidinem, secundum temperantiame)
ad aliquem trium finium praedictorum restringit, vere laudabilis est,
sed rarissimus est. Multitudini libido imperat modumque commixtionis
ordinai et tempora. Impetus et stimulus cum adsint, feruntur ut bestiae. Proh dolor, quanta et quot libidinum vincula ex ilio modo coeundi generantur, quantae mentales hebetudines, quantaeque omnium
actuum rationabilium, praecipue divinorum, obliviones profundae concomitantur quoque hujusmodi coitus, joca, oscula et amplexus et visus
immundissimi, quos homo Dei, in quantum f ) potest, vitare curabit,
quibus saepe zeli multíplices et timorés nefandi se commiscent.
Si dixeris „Volo continenter et temperate uxore g ) uti, nolo stimulo consentire, sed sequi rationem" ; propositum bonum est et laudabile, sed vide, qua jam traharish) vi coneupiscentiae, cum valde
longe absis, nee nunc vales i) repugnare libidini, quae a visis dumtaxat formis concipitur. Unde nisi Christo, cui servís, juvante, non])
habebis fortitudinem resistendi, cum nudus nudam tetigeris, cum incalescens cum incalescente dormieris, cum potu et cibo к) gravatus
stimulo agitaris? Divinus') et miro modo continens est valens se
tunc frangere m), пес credunt°) sanctissimi Patres hoc posse cum
tali mulieris contactu perficere, qui tarn strictissimeo) omnem exteriorem contactump), etiamq) propinquarum, immo et secretum collo
quium mulierum fugerunt. Et tanta in hac re difficultas est, quod fertur
Ambrosiusr) dixisse, „se facilius invenisse eos, qui omnino a coitu
abstinerent, quam qui conjugio eo modos) temperate uterentur" 3 ).
a) BLP: ut Ibidem. — b) BLP : philosophorum. — e) L: sdverint. — d) LP :
maxima pars hominum bestialiter libidinem. — e) BLP : et Intemperantìam. .—
f) BLP: „In" ontbr. — g) BLP: mullere. — h) Ρ : traheris. — 1) BLP: sels. —
j) BLP: „non" ontbr. — k) BLP: potu, cibo. — 1) B: divino. — m) BLP: „tunc"
ontbr. — n) BLP : crediderunt. — o) BLP : sanctissime. — p) BLP : tactum. —
q) BLP : et. — r) BL : Ambrosium. ~- s) BLP : eo temperate.
!) Joan. Cassianus. CoHatìo XIII (níet XVIII), e. V, P.L. 49. 905. — 2 ) ibidem.
3
) Waarschijnlijk Is bedoeld S. Aug., De bono coniugali XIII, P.L. 40, 384.
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Verum tarnen, si quis, separatus a lectoa) mulieris, nonb) ei
continue condormiret, facilius se forte temperaret. Sed hoc consuetudo patriae et mulierum clamores non permittunt, quamvis sanctius
esset clamorem aliquantulum sustinere, quam intemperate assuefieri
libidini et peccatis alligari, aut quam consuetudini pecorinae, in omnibus, quae postulat, satisfacere.
Porro, quando et qualiter actus conjugalisc) libidinosus, aut
quando non a Deo sepárete), quia non est praesentis speculationis,
praetermitto.
Sed meditare has catenas et alias libídines, quas nondum
habes, nondum vides, sed jame) pro parte praegustas. Eripe f)
te, dum adhuc ruptibiles sunt, ne daudus et loripes fias, alligatus
venerig), cum dolore, et forte cum derisione non modica, et poenitentia sed sera. Nee tunc juvabunt te, qui tibi jam h) applaudunt,
coeci et coecae. Cum ligatus') fueris, non aliud restât quam illudi)
supradictum apostolicum remedium, ut ,,utaris uxore quasi non utens.
et к) patiaris tribulationem, quasi non patiens; ut gaudeas conçupiscentiis, quasi non gaudens" ! ) , quod non est pusilli hominis.

C A P I T U L U M XIV
Quod stultum est pro nunc, propter prolem ad solam
Dei gloriam quaerendam, nuberel)
Adhuc data intentione hac sancta ut proles ante omnia propter
gloriam Dei principaliter quaeraturm), stultum est, propter banc
intentionem tribulationibus carnis, ut praedixi 2 ), secundum Augustinum, se subdere, et aliis conjugii impedimentis, maxime in praesenti
temporum c u r s u 3 ) .
Bonum estn) autem, gloriam divinamo) quaerere. Bonus finis
a) BLP : separatus esset a lecto. — b) BLP : ut non. — e) L : actus conjugalis
actus. — d) LP : separat. — e) LP : sed pro parte. — f) В : A praesentlbus
eripe te. — g) Ρ : ventri. — h) LP : qui jam tibi. — i) BLP : cum jam ligatus. —
j) BLP: id supradictum. •— k) BLP: ut patiaris tribulationes.
1) BLP : Quod stultum est pro nunc propter prolem ad solam Del gloriam quae'
sitam, nubere et quomodo impedit a majoribus bonis, et quod omne merltum, quod
est in ea, magis habent vel possunt habere continentes quam conjugati, et quomodo
continentes Christo fructuosius quam in conjugio possunt glgnere.
m) Ρ : quaeritur. — η) В : bonum autem. — o) BP : Del.
i) Cfr. I Cor. VII, 29-30. - 2 ) Cfr. pag. 55.
) Cfr. S. Aug., De Virgimtate XVI. P.L. 40, ^ОЗ.
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in se est, sed non sufficit ad rectitudinem actuum vel naturaliuma)
vel artificialium, vel moralium, rectus acb) bonus finis, nisi media
apta et congrua ducentia ad finem, et perquirantur, et adhibeantur.
Quid prodesset, quod sani tas e) quantumeumque intendatur, si ad
eam indebitis et nocivis cibisi) aut medicinis procedatur? Non suf'
ficit, recte offerre gloriam Deo, nisi et recte dividat offerendum, et
discernât.
Вге іога enim, aptiora, et faciliora, et propinquiora media sunt
et instrumenta, quibus Christianus homo facilius gloriam Dei valet
procurare, et quibus altius, leviuse), securius, honestius, puriusf) et
magnificentius nomen Dei in se, et in aliis, laudetur et glorificetur,
quam per actus conjugales in conjugio ad prolem ordinatos. Immo
per hos, et per onera matrimonii, ut superius dictum est, contingit
ipsummet creberrime a gloria Dei in se ipso distrahi, turbari et impediri. „Quid prodesta) homini si totum mundum", secundum ver
bum Christi, „lucraretur et h) animae suae!) detrimentum pateretur"? 1 ) Audi gentilem injustum veri possessorem, Catonem Uticensem : „Si absque femina," inquit, „posset esse mundus, conversatie
nostra non esset absque D u s " 2 ) .
Et si sine impedimentis omnia essent, adhuc non statim, пес
omnem concubitum sequitur proles ; пес statim nata prole ipsa Deum
glorificat ; et si Eum glorificaverit hujus gloriae non ipse pater tam j )
causa est, nee ab ea tantum meritum habet sicut a gloria quam daret
Deo in seipso, quae impeditur per conjugium. Et, si quod ei meritum
est, hoc estk) aut secundum voluntatem propriam bonam, qua intendebat gloriam Dei in actu conjugalil), aut secundum quod prolem
„licite susceptam, in timore Dei m) nutriat et doceat filios suos"
secundum Augustinum 3 ), ubi supra : „ut ponant in Deo spem sua m " 4 ) . Bonam autem hujusmodi voluntatem quilibet habet vel habere
potest, etiam virgo ; immo aptius et magis meritorie virgo, non de
filiis propriis, sed de omnibus hominibus praesentibus et futuris. Sed
si conjugati aliquidn) hoc amplius laborant, modieus est actus ille
in dignitate et merito, quantumeumque etiam o) cautissime fiat
a) L : actionum naturalium ; Ρ : actlonum vel naturalium. — b) Ρ : aut bonus. ·—
с) В : suavitas. — d) BLP : vel nocivis viis. — e) L : „altius" ontbr. — f) BLP :
et securius et honestius et purius. — g) BLP : prodesset. — h) В : „et" ontbr. —
i) BLP: animae propriae. — )) BLP: tarnen. — к) Ρ : „est" ontbr. — 1) L P :
conjugall erit. — m) BLP : In Dei timore. — n) BLP : aliquid ad hoc. — o) LP :
„etiam" ontbr.
i) Matth. XVI, 26; Marc. Vili, 36. - 2 ) S. Hier., Epist. XXVI, P.L. 30, 267.
) S. Aug., De Virginitate XII, P.L. 40, 401. - ··) Ps. LXXVII, 7.
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respectu cujuscumque augmenti in bonitate interna vel puritate voluntatis a ) quae purior longe et major est in virginibus et continentibus, quam inb) conjugatis in actu conjugali. Item, ipsa concupiscentiae delectatio, quasi merces vel movens concurrit, et meritum vel
exhaurit vel diminuit.
Non tamen dico, quin actus conjugalis sine omni peccato fieri
possit, quando dumtaxat propter gloriam Dei in prole aditur, quod
ego rarissimum fieri puto et in paucissimis, et [quamquam] e) sic
fitd), tamen delectatio hebetat rationem«) et meritum diminuit etiamsi non exhaurit. Augustinus etiam, ubi supra, reprimit in prole gloriam Dei sic quaerentes, ne glorientur in labore suo. „Qui ob hoc",
ait, ..tantum viris conjunguntur f) ut filios habeant, nihilque aliud de
filiisg) cogitent, nisi ut lucrentur eos Christo, et id mox, ut potuerint faciant, cogitent, quia abh) eorum carne non nascuntur Christiani, sed postea fiunt Ecclesia parente" 1 ). Si autem quisl) fructum
aut meritum conjugatorum, quia educant filios ]) religiose et salubriter in timore Dei eos générant, habere voluerint, non propter hoc
oportet carnali generation! к) insistere. „Secundum hoc enim," ut ait
Augustinus, loquens secundum sua tempora, „mulier dives si emerit
ex diversis gentibus servos, quos faciali) Christianos, uberius, fructuosius, et numerosiusm) gignit pro Christo, quam uterin) quantalibet feracitate" 2 ) . Loquor ego secundum haec tempora similiter.
Si vis gignere Christo ad suam gloriam, si vis aliquoso) erudire
salubriter et educare, elige tibi, quos potes informare, Christianorum
pauperum filios, quos inopia, vel privatio, vel mali mores parentum
religiose nutrire non valent, quibus periculum deviandi et declinandi
a servitio Dei proxime incumbit; introducp) in domum tuam, vel
extra domum tuamq), eis provide spiritualiter et corporaliter.
О quanto tune longe uberius gigneres et purius, quia non carnem propriam sed alienam, ubi nihil propra quaerensr), spiritualiter
educares. Hoc multo facilius est quam proprios educare, ubi quos
dederits) natura, quis tenere cogitur, sive habiles ad religionem sive
inhabiles, sive docibiles sive indocibilest), sive praesciti sive praea) В : et puritate voluntaria. — b) L : quam cum conjugatis. — с) G : nequáquam ;
BLP : quamquam. — d) BLP : fìat — e) BLP : rationem ex natura lapsa. ~
f) BLP : et miscentur. — g) В : aliud tamen cogitent. — h) L : quia eorum. —
i) BL : si quis autem. — j) B: „filios" ontbr. — k) L: generation! carnali. —
1) B: faciet — m) LP: misericordius. — n) BP : uti. — o) BLP: quos. —
ρ) В : „introduc" ontbr. — q) BLP : extra tuam domum. — r) BLP : quaereres. —
s) В : dedit. — t) L : dociles sive indociles.
ï) S. Aug.. Efe Virginiíate VII, P.L. 40, 400. — a ) ibidem.
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destinati fuerint. Non est locus electionis in generatione naturali
illoruma), de quibus major spes haberi possit, aut qui facilius possint
sánete educari aut doceri, nee est locus abjectionis, si permanserint
indurati et obstinati, vel incapaces, sed magis lamentationis vae et
tribulationis.
Crebro etiam non parentes naturales liberos ad Deum, sed liberi
potius ipsos parentes a Deo trahunt, et multis curis et vexationibus
impediunt. Non est libertas hic, prout in eis, qui secundum Deum
sunt ab hominibus spiritualiter adoptati. Quod si sic quosque eligere
vereris, accede ad aliam spiritualem generationem. Reduc adultos
devios ad viam, perversos ad conversionem. Messis multa tibib)
proponitur, si seminare vel operan sciveris, in quibus vel spiritualiter
gignere potes, vel iterum parturire1 ). Et, si hujusmodi taedeat etiam
labor, assume tibi ad gignendum spiritualiter, statum securissimum
et utilissimum tibi et efficacissimum et brevissimum generation! proximorum, ut te tibi reddas, et tuam vitam intus et extra sic e) componas, ut tuis vivi s exemplis et vita exemplari lucens et ardens alios
Domino gignas. Sic aitd) Seneca in Epistola: „Breve et efficax iter
est per exempla" 2 ).
Unde patet stultum esse propter generationem prolis ad gloriam
Dei nubere et concumbere, cui stultitiae non deerit magnum peccatum, secundum quod in totum statum et e) in totam vitam plurima spiritualia impedimenta ex his redundant. Unde Augustinus, ubi supra,
ait : „Nee illorum foecunditas carnis, qui hoc tempore nihil aliud,
quam prolem requiruntf), quam Christo mancipent, pro amissa g )
virginitate recompensan posse credenda est" 3 ). Et ego addo indubitanter, nec eam continentia serena assumpta aequiparari posse. Et
rursus Augustinus, „Prioribus", ait, „venturo secundum carnem Christo, in ampia h) et prophetica illa gente, genus carnis necessarium
fuit" 4 ). Non autem sic modo convenit.
Ideo neque jaml) religiosis, ut olim, carni operam dare permittitur. Jam enim impletum est, propter quod, ut fieret. Patres Veteris
Testamenti tam diligenter generation! institerunt, cum ipsi paucissimi,
respectu aliarum nationum, soli fere in mundo uni Deo servierint j ),
ad hoc, ut Christus nasceretur in carne, et unius Dei nomen undique
a) L: eomm. — b) В : ibidem. — e) Ρ : extra componas. — d) L : sic enim ait. —
e) B: secundum quod in. — f) LP: requirant. — g) В : pro omissa. — h) BLP :
apostolica. — i) BLP: jam dericis religiosis. — )) BP : servierunt.
i) Cfr. Gal. IV, 19. — *) Seneca, Epist. VI, 5.
») S. Aug., De Virginitate, cap. IX, P.L. 40, 400. — 4 ) ibidem.

65
dilataretur, revelaretur et invocaretur. „Jam enim exivit in omnem
1
terram sonus illius, et in fines orbis terrarum vox i s t a " ) : Magnificavit Dominus gentem suama), sed multiplicare adhuc oportet spiri2
tualem laetitiam ) et novam magnifican creaturam in iterum partu3
riendis ) jam lapsis post baptismi generationem, [quam aestimo] Ь)
efficacius fieri non posse quam vivis exemplis seu vita exemplari iter
verum et viam Dei cordibus imprimere et oculis ostendere.

CAPITULUM XV
Quod raro impletur intentío ordinans prolem ad vitam sanctam,
prout ad talem vitam leviter filii instruí non valente)
Amplius caute et diligenter advertendum puto, quam lata sit
via, quae ducit ad inferos, et quam multi filii intrant per eam, et
quam pauci per viam strictam currunt ad vitam. Si gignat quis, quid
habet? Praesume humana praesumptione, nisi aliud sibi reveletur.
Nonne, quod frequentissime d), ut filius fiat vas Deo in contumeliam,
et non, quod rarius, ut fiat filius vas secundum arctam viam, Deo
in honorem et gloriam ? Quodsi praesumpserit prolem vas fieri in
contumeliam Deo, quomodo Christianus devotus potest voluntarle rei
huic operam dare, nisi spes sancta ultra humanam rationem juverit ?
Nec vas contumeliae Ecclesiae e) potest esse in tantum utile, sicut
olim in gente Judaeorum, nam multa bona et utilia nobis per malos
in Israel praefigurataf) et signata sunt. Eorum enim g ) casus magnum
electis Judaeis exemplum fuit et cautela nobis h ) in Scripturis reservata. Immo illius gentis amissio reconciliado fuit mundi ; multaque
juvamina in bellis et in alus multis poterant tune faceré inter electos
non electi ; plura quam modo, propter gentis illius unionem et segregationem ab alus.
Nunc autem fere videmus, ubi major est') congregatie populi
Christian!, multiplicatio et frequentatio, quod ibi crebrius plures Deo
fiunt contumeliae. Vide congregationum loca in regionibus populoa) BLP : „suam" ontbr. — b) G : „quam aestimo" ontbr. ; В : quod aestlmo ; LP :
quam aestimo.
c) BLP : Quod intentio ordinans prolem ad Dei gloriam et vitam sanctam non
potest nisi raro adimplere quod intendltur, et quod in multiplicitate homlnum fit
Deo saepe contumelia, et quod non valent leviter jam instruí filii in vita sancta.
d) BLP : quod fit frequentissime. — e) BLP : jam ecclesiae. — f) Ρ : figurata. —
g) BLP : eorum etiam. — h) В : cautelara ; L : nos. — i) L : est major.
*) Ps. XVIII. 5. S

ä

) Cfr. Is. IX, 3. -
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) Cfr. Gal. IV. 19.
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siora, vide quales sint clerici, qui congregantur in Romana curia, vide
opulentiorum regnorum solemnioraa) loca, vide jam in conventibus
Christianorum, qualia dolenda gaudia et quales malae tristitiae. Attende convivía, ludos, choreas, exercitus, judicia, societates, compotationes et commessationes, et disputationes in foro, in theatiis, in
judiciis et negationibus. Qui soni dantur, nisi superbiae, luxuriae et
avaritiae ? Quid sonat undique, nisi concupiscentia carnis et oculorum cum superbia vitae ? Sed congregationem populi in ecclesia excipio. Sed quid bonib) faciet in ecclesia, qui contumeliosus Deo in
actibus suis extra ecdesiam perseverate)? Vere talis est intra septa
ecclesiae, qualis extra, licet intus fictior et extra verius se ostendat.
Ubique, circa et ante ecclesias et in coemiteriis, et quaque in Ecclesia,
stat forum venalium. Omnes, quae sua sunt, quaerunt et avaritiaeà)
student, a máximo usque ad minimum e), a sacerdote usque ad populum, et paene venalia sunt, quae emi non possunt, spiritualia et ecclesiastica. Sacramenta, omnia cedunt pecuniae, nummus vincit, Christus
repellitur, praecipue in congregationibus. Et tu vacabis, cum haec
videris, multitudini prolis, ut Christus magis honoretur ? Quid hoc
stultius in viro próvido f )7
Fateor tibi, quod, prae multitudine malitiae temporum, saepe
desidero parvulorum mortem post baptismum ante lapsum mortalem,
si Deus sic vellet, et verius tunc gaudeo, cum audiam aliquemg)
talem secundum Dei providentiam, sublatum a medio malorum insidiantium. Adjicioque, quam paucissimi etiam, qui volunt filios spiritualiter instruere, perficiunt quod intendunt. Frustra docetur quem
Deus contemnit et ab in tus h ) non docet. Nam in infantia inhabiles
et incapaces sunt obruto intellectu ad capiendum spiritualia documenta, et statim cum creverint, citius eisi) et vehementius ] ) mundus, quam unus homo к ) praedicat. Habet mundus et carnem adminiculantem suae voci et diabolum suggerentem. Inde statim cervicem
proles erigit et contraria patri efficitur.
О Deus, quot tunc angustiael), quot tribulationes, eo plures et
eo majores, quo pater spiritualior est et filius annosior. Inde, Deus
meus, quot pungentes curae, sollicitudines et distractiones parentum.
Utinam non labereturm) cum filiis, naturali amore praevalente.
Plures vidi bonae intentionis homines, qui propter Christum sua
a) LP : solemniorum. — b) L : „boni" ontbr. — e) BP : perseveret. — d) В : ava-

ritia. — e) В : miserrimum. — f) BLP : próvido viro. —• g) BP: quem. —
h) BLP: ad intus. — i) L : „eis" ontbr. — )) L: vehementius eis. — к) L : bonus
homo ; Ρ : homo bonus. — I) BLP : angustiae tunc. — m) BLP : laberentur.
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injusta reddiderunt, sed filiorum injusta, quae in eorum potestate
erant, reddere, coeco ducti amore, cunctantur. Similiter multi sua
justa bona et se ipsos propter Deum sciunt relinquere, qui non sciunt
filios aut parentelam dimitiere. Heu, quam forte est hoc vinculum,
et in bonis conjugatis, et ina) viduis et continentibus.
Si autem tumet non infirmus fueris, nec mundanus, [levius] b)
flammam concupiscentiae evádese), et de prole tunc modicum curabis. Si autem mundanus tu et infirmus fueris in opere, quibus moribus
prolem, nisi tuis, informabis ? Nunquam liberi tui colligent de spinis
uvas aut de tribulis ficus 1 ) . Vita tua, plus quam verba tua, ducet
seu docet eosd). Perpende, quode) doctrina parentum sit eis existentibus sanis, cum non viderim hominem, qui in morte sua, quamtumcunque devotus, secundum omne posse suum, ad Dei gloriam et ad
statum viciniorem saluti, prolem suam ordinaverit, sed longe magis
potentiam et divitias et honores, grandia animarum pericula, eis demittunt, quibus merguntur in mundo et ligantur in carne. Quis justa
dumtaxat possidens, saltern in morte facit filium suum adultum pauperem cum Christo, quis potens vel dominus impotentem, quis honoratus depressum, aut humiliter sapientem. Quis filio suadet ducerei)
spiritualem mulierem et devotam, et ad genus vel divitias non respiciendum ? Nam et mundani philosophi haec, et praecipue humiles
nuptias fieri persuaseruntg). Hos homines ego non vidi. Aestimet se
quis talem futurum? Admitto dictum, utinam sequeretur e t h ) factum.

CAPITULUM XVI
Volens nubere propter sanctam vitam prolis, ante omnia habet eligere
mulierem intentioni suae conformem; alioquin vita sua erit in
turbatione praesentium et periculo futuronuni)
Sed si quis matrimonium propter hoc contraxerit, ut prolem ad
gloriam Dei gignat et nutriat, utique sic contrahere debet, ut ipsemet
sit in gloriami) Dei, et cum conjuge sua ipsi Deo famulentur.
a) BLP : „in" ontbr. — b) G : levis ; BLP : levius. — e) BL : evadís. — d) BLP :
„seu docet" ontbr. ; LP : ducent eos ; В : eos ducent ~- e) BLP : qualis. — f) BLP :
ducendam. — g) P : persuaserint. — h) BLP: „et" ontbr.
i) BLP : Quod qui propter sanctam vitam prolis vult matrimonium contrahere ante
omnia et omni sollicitudine habet sibi eligere mulierem sanctam, cum qua sánete
posset vivere, et moribus suis et intentioni suae conformem, quod si non fecerit, tota
vita sua erit in turbatione praesentium et in periculo futurorum.
j) В : gloria.
i) Cfr. Matth. VII. 16.
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Quodsi hoc de se neglexerit, quomodo de proie curabit perficere,
quod et sine se, etiamsi tentarci, non posset, Loquor de conjugio
carnali opere consummando, quamvis sine carnis copula conjugium
sit integrum Sacramentum. Ordinata enima) caritas incipit a se ipsa.
Si ergo Deo tumet servire prae omnibus mundi bonis intendis,
sed in conjugio, tunc elige tibi unam ex filiabus Dei, quae viam
Domini seit vel agressa est. Nam si casu vel impróvido ímpetu unam
ex filiabus diaboli acceperis, „quae tunc participatio justitiae cum
iniquitate, et quae societas lucis ad tenebras ? Quae convenientia
Christi ad Belial ? Aut quae pars fideli per dilectionem cum infideli ?
Et quis consensus templo Dei, cum idolis?" 1 ) Ubi autem nee consensus, nee convenientia, nee participatio, quae ibi unitas vitae, quae
ibi fides mutua esse valet? Quid in tali conjugio, nisi rixaeb), discordiae, dissidia, angustiae, dolores et labores?
О si posset quis exire de medio, separan et immundum non
tangere !' Sed indissolubilis est hujusmodi discordans conjunctie et
divisa unitas. Quam insolubili tateme) Apostoli comparantes periculis
conjugii, pronunciaverunt : „Si talis est causa hominis cum homine,
non expedit n u b e r e " 2 ) . In lege veteri dabatur libellus repudii ex
certis c a u s i s 3 ) ; similiter in legibus gentilium, propter diversas malitias
mulierum 4 ), quae secundum novam legem fieri non possunt. Sola
enim fornicationis causa excepta, et morte naturali, non solvitur
christianum matrimonium.
Quantum autem ipsa malitia mulierum se extenderitd) in ista
peregrinatione, quis ignorabit ? Qui autem secundum mulieres infelices
sunt, sive unus, sive plures homines, secundum medium, id est, mediam
partem vitae, sunt infelices, ut apte dicit Aristoteles ine) Rhetoricis
etf) Politicis5).
Inde est, quod patres Veteris Testamenti, quibus
major cura erat ad generationem filiorum, quam nobis, tam stricte
et sapienter voluit Deus mulieres tales eligere, quibus non impedirentur in eultu Dei, nee eis in obsequio Dei résistèrent. Adverte, quam
stricte Abraham servum suum seniorem, qui praeerat omnibus quae
a ) BLP : ergo. — b) BLP : rixae, Irae, discordiae. — c) Ρ : indissolubllltatem. —
d) BLP : ipsa se malitia mulierum extenderit. — e) BLP : et in. — f) BLP : et in.
i ) II Cor. VI, 14-16. - 2 ) Matth. XIX, 10. - 3 ) Deut. XXIV, 1, 3.
) Cfr. Seneca, De beneliciis Ul, 16. Tacitus, Germania 19. Cfr. Α. Baudrülart,
Moeurs païennes, moeurs chrétiennes, I. Paris 1929, p. 54 ; Cfr. H. Preisker, Christen'
tum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten, Berlin 1927, 65 ; Cfr. L. Friedlaender,
Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms I, Leipzig 1922, S. 288-290.
•5) Aristoteles, Rhetorica I, с 5, η. 6.
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habebat, adjuravit per Deuma) coeli, ut sibi juraret, quod filio suo
Isaac non ducerei uxorem de semine Chananaeorum, inter quos tunc
Abraham habitavit ι ). Legisti, aestimo, qualiter Esaù et Ismael, quia
duxerunt alienígenas, parentes suosb) offenderunt. Similiter praeceptum Domini fuit ad filios Israel, dum ingrederentur terram promissionis Chanaan, ne filias Chananaeorum acciperent, nec filias suas
eis traderentc) in uxores, ne corda sua perverterent a Domino 2 ).
Sed, quod adhuc difficilius eratd), audisti, qualiter ad praedicationem Esdrae filii Israel tot conjuges, cum omni multiplici earum
prole, jam longo tempore ductas et habitas, omnino abjecerunt«) 3 ) .
Praecepit etiam Dominus, ut de eadem sorte et tribu, propter similitudinem ex moribus paternis et aliis suffragiis, sibi uxores acciperent.
Haec omnia in figura contingebant illis propter nos. linde, quia
multae sunt mansiones in domo Patris coelestis 4 ), ad quas diversis
viis itur, iste sic, ille f ) sic, puto sortes in Judaeis non confundí significasse, ut e) quilibet viae suae, et quaelibet suae viae h) proportionabilem acciperet vel uxorem, vel maritum. Sed cur noni) praecipitur
Christianis, cum major perfectio inter eos etiam in omni statu debeat
reperiri ? Patet responsio ex praedictis. Quia non indigent multiplican
per generationem Christian! ad dilatationem nominis Christi.
Immo perfectiores homines j) conjugia propter perfectionem fugiunt, scientes, quod plures carni dediti, pronitate naturae lapsae et
concupiscentia permoti, quamvis cum hoc Deum timuerintk) ex lapsu
carnis, satis ad carnalia divolventur, qui multiplicationi sufficiunt
prolis. Cessantibus autem undique jaml) idolis, et non in fide, sed
in vita ab m) invicem e t " ) moribus distantibus Christianis, jam infirmis matrimonium solum est remedium, quibus arcta praecepta dari
non possunt.
Ideo in hoc quilibet conscientiae propriae relinquitur ; ut ea, quae
ratio legis jubebato), non propter legem, sed propter munditiam et
amorem religiosae et sanctae vitae christian! impleant, et ut eligant
sibi uxores sanctas, quae sanctitatem amaverintp). Qui vero sanctitatem non amaverint, foris suntq). Quid ad nos de his, quibus si
a) Ρ : Dominum. — Ь) BLP : suos parentes. — с) В : eis crederent. — d) В :
ent. — e) Ρ : abjecerint — f) BLP: illa. — g) LP: ne quilibet. — h) LP: suae
viae. — i) L : „non" ontbr. — j) L: „onmes" i.pl.v. : „hommes". — к) В : timuerunt. — I) BLP: jam undique. — m) BLP: ad invicem. — η) В : et in. — о) P:
jubeat. — ρ) Ρ : amaverunt. — q) В : sint.
η Cfr. Gen. XXIV, 24, 37. - *) Cfr. Gen. XXIV. 34-35 ; XXVIII, 9.
) III Esdr. Vili, 69 ssqq. - ") Cfr. Joan. XIV, 2.
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praecepta puritatis darentur, non servarent, nec cogi possunt ad ea
inquirenda. quae magis intus latent, quam exterius se ostendant, cum
nec Synagoga tunc judicavit de occultis, nec nunc etiam judicat de
occultis Ecclesia a). Quilibet enim, ajunt humana jura, praesumptione
judicii hujus temporis, praesumitur bonus, nisi probetur malus, nullusque suae salutis praesumitur immemor.
Quam longe Veritas ab hac praesumptione est ! Inde Synagoga
non virtutemb), sed genus et tribum mulierum, quae ad extra sunt,
sicut etiam Ecclesia disparitatem cultus reprobat in multis, periculosiora tarnen judicio Dei, quia ad extra providere non potest, nisi
„pejor scissura fieret" 1 ), reservat. Permittit zizaniam crescere, ne
forte, eradicando earn, eradicetur et triticum 2 ). Sed in foro conscientiae, in quo jam loquimur, monitionibus Christianus est admonendus omni modo, ut abstineat a conjugio, nisi difficultas salutis
ex procella tentationum immineat. Et si nubere vult, hortandus est,
ut ducat euntem in via Domini. Stultissimum est, non curare, aut non
eligere, cui tradat quis corporis sui potestatem, et cum qua erit in
carne unum, quam etiam, sicut Christus Ecclesiam, [fovebit] e) et
nutriet et diliget, et cujus caput ipse et ipsa ejus corpus erit et permanebit.
Mira stultitia est, quod homines in omni actione eligunt sibi
socios, quibus possunt in ea adjuvari, et in omni via, etiam parva,
socios concordes; sed in comparisi) societate omnium fere actionum
et omnium bonorum, et in via totius vitae praesentis, ducentis ad
futuram aeternamque patríame), negligunt eligere adjuvantem aut
concordantem ; et quasi Ímpetu festinantes ad earn, quae occurrit,
sorte datam incurrunt; praesertim cum inter homines tam rara f),
quae inveniatur ad Dei viam utilis et unanimis intendens nubere,
ut vixfl) reperiatur etiam cum quaeritur. Sed hoc adhuch) stupendius
est omnibus in verel) christianis, quod magis ad ea prospiciunt, scilicet pulchritudinem, genus et divitias comparis, quae magis impediunt
quam expediunt, et quae magis énervant mulierem quam roborant.
О quam angusta res est amicitiaj), ut Tullius in Libro de

Ami'

citta 3 ) déclarât, sine qua quae unitas vitae, quis consensus animorum
a) LP : nunc etiam Ecclesia judicat ; В : nunc etiam Ecclesia de occultis judicat. —
b) B: „veritatem" i.pl.v. „virtutem". — e) G: fovebat; BLP: fovebit — d) L: com
pari. — e) BLP: „patriam" ontbr. *- f ) L : rara sit. — g) В : vix et. — h) BLP:
„adhuc" ontbr. — i) В : veris. — j) BLP: est res amicitla.
i) Cfr. Matth. IX, 6. - 2 ) Cfr. Matth. XIII, 29.
) Cicero, Laelius de Amiciiia, с 5-6.
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vel actionum esse potest in conjugio ? Angusta, inquam, est secundum
Tullium, ut vix quattuor paria amicorum ante sua tempora in mundo
reperisset, vel audisset vel legisset 1 ). Et vere, nisi Christi glutinio
conjungantur homines, adhuc, ut tunc, amicitiae rarissimae sunta).
Hominum enim mores, complexiones, et inclinationes et passiones
animae magis ab invicem discrepant, quam facies hominum, et quilibet
ad se nimis et coecissime inclinatus est. Inde, nisi amor Dei jungat
et uniat, non est vera animorum inter homines unio diu permanens.

C A P I T U L U M XVII
Quod pulchrum est cum sancta muliere Christiana conversari, et quam
difficile sit infantulam ducere vel contrariam moribus christianisb)
Sed „mulierem fortem quis inveniet?" 2 ) „Rara avis e s t " 3 ) . Et
hice), si eam invenerit, mortem, antequam nuberet, praeeligeret.
Debilem au tem d) scito te ducturum, quamvis ipsa Deum timuerit.
Si sapiens fueris in adjutorium serviendi Deo oportet e) te eligere
et moribus tuis, et viae tuae ad mansionem f) conformem, si volueris
beatus esse, vel in via Dei persistere. Disparitas viarum disrumpit
unionem. Quodsi sic ad compositionem status contraxeris, non eliges
per faciem externam, sed internam, non pulchritudinem corporis, sed
mentis decorem, non vocatam sed veram nobilitatem, non dos in tali
uxore, nee sua extrínseca adamantur, sed ipsamet diligitur in Domino,
et Dominus in ipsa, qui in ea habitat. Adhuc in mea aetate non vidi
mulierem adultam, propriam sui potestatem habentem et Deog) integre deditam, vel Deo devotam, nubere, similiter nee virum, sed Dei
gratia videmus et viros et mulieres, post in matrimonio, multos con«
versos integre ad Dominum, et sanctissime viventes.
Sed detur, quae velit nubere, devota, certum est, quod minus
sapientem oportet eam esse et minus firmam. Felix tarnen, cui talis
contingeret mulier a Dei Providentia. Inde Septem viri Sarae, uxoris
a) В : sunt rarissimae.
b) BLP : Quod non invenitur vel rarissime mulier Dei vitam Integre praeeligens,
quae velit nubere, et quam pulchrum est cum sancta muliere Christiane conversari,
et quam difficile sit Infantulam ducere vel contrariam moribus Christi, et quod mala
mulier citius hominem avertit quam homo ipsam convertit (LP: convertat). —
c) L : et haec. — d) BLP : debilem avem. — e) В : oporteret. — f) BLP : man
sionem tuam. — g) P : Domino.
») De Amicitta, e. 4. - 2 ) Prov. XXXI, 10.
») S. Hier., Adv. Jov. I, P.L. 23, 290.
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Tobiae, leguntur interfecti, ut ipsa Tobiaea) servaretur*). Specialis
gratia haec est et praerogativa, et in hoc, ut ait Sara, non est con
silium divinum in hominis potestate. Tales mulieres vere Christia
nusb) debet eligere, quae vere rarae sunt, et si quae sunt с), modicum
apud viros hujusd) mundi earum appreciatur religiositas, nee tamen
ut in Veteri Testamento, quia soli infirmi, non firmati in Domino,
aut viam Domini ignorantes, jam nubunte).
Talis Christiana mulier, о quam congrua, quam tranquilla, quam
subdita erit. Non est periculum, si pulchra sit, quia conscientiam habet
custodem ; nee si deformis, quia actui conjugali et proli satis est, cum
coneupiscentia abjicitur, saepeque estf) foeeundior; si juvenis, virtuti aecreseit; si annosa, virtus in ea firmata est. Sic habenti dabitur,
2
et qui nihil habet, auferetur ab eo, idg) quod videtur habere ).
3
Omnia bona veniunt cum Christiana muliere docta in via Domini ),
et, ut dictum est, praeelecta „procul et ab ultimis finibus terrae pretium ejus" 4 ) . Si autem infantulam aeeeperit quis, eo loco videtur esse,
ac si sortem pro aeeipienda uxore mitteret, nesciens ad quam partem
se inclinaverith), sive Dei sive diaboli, sive prüdentiae sive stultitiae,
sive vaga, sive stabilis efficiatur.
Sed inaestimabile tormentum est, cum unus conjugum solum per
iter Dei, alius per iter carnis iverit. Sciunt experti, quia tribulationes,
labores, dolores et timorés carnis, qui sunt tunc, esse inexpressibiles
et innumerabiles, quos etiam in bonis conjugas bonorum pepercit
Apostolus exprimere 5 ). Sed acutioresi) sunt angustiae spiritus partis
sanetae, eo vehementiores si pars diaboli ex injustis vivit vel acquirit.
Heu, quanta sunt impatientia desideria ad matrimonii dissolutionem, cum unus conjugum trahit zelantem Dei legem a Domino. O,
quanta firmitate pertinacissima et stabilissima proponunt, si eos mors
disjungeret, quod deineeps propter omnia mundi bona se non ligarent.
Et si nihil aliud turbaret, satis esset incommodi, reddere debitum
conjugale invitus, coinquinan)) in concubitu carnaliter, justitia requirente, quamvis sic reddere debitum, propter praeceptum Dei et
Ecclesiae, intellectual! sanctitati et puritati addit et duplicai earn.
a) В : „leguntur" tot en met „Tobiae" ontbr. — b) BLP : Christianas. — с) BLP :
sunt tales. — d) В : hujusmodi. — e) BP : nubent. — f) BLP : „est" ontbr. —
g) BLP: „id" ontbr. — h) L : inclinablt. — i) BLP: acutiores tune et acriores
sunt. — )) BLP: inquinari.
!) Cfr. Tob. VII. H. - 2 ) Cfr. Matth. XIII. 12. ) Prov. XXXI. 10. - e ) Cfr. I Cor. VII, 28.
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) Cfr. Sap. VII. 11.
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l i n d e Augustinus super Psalmum XLVI : „Redde debitum, et si non
exigis, redde, pro sanctitate perfecta tibi Deus reputabit" * ). Verumtamen tremit conscientia et caro nos hebetat, et saepe ducit rationem
ad concupiscentiam vel delectationem, quam non vult. Non est debilis
hominis servare cor in tanta delectatione, et, si servatur, adhuc nescit
se servare. Major enim pars hominum non seit inter delectationem
sensitivam et intellectualem consensum discernere. Etiam discreti et
spirituales timent [ne suum quid etiam ratio et intellectus intendant
et ad propria commoda delectationis timent inclinan, sicut sancii
timent] a) omnia commoda et prospera, magis autem domestica carnalia.
Nec leviter mulier potest in his sanari et ad bonum duci per
virum, quae tarnen subjectior debet esse viro, quam e contra Ь) vir
mulieri. Patet hoc exemplis, praeeipue in beato с) Job, sanetissimo
viro, in multo portante imaginem Christi, qui non potuit uxorem suam
ad Dei servitium ducere, immo magis ipsum conabatur a b d u c e r e 2 ) .
Sic Eva A d a m 3 ) , sied) uxores Salomonem 4 ), sie Michol ab humilitate David in conspectu Dei voluit retrahere, cum quasi scurramc)
describens 5 ). Et omnes concludo matrizare, secundum naturam
lapsam ab Eva, prima ma tref), rebellionem contrahentes. Quid immoror his et similibus ?
Vere, vere, qui in principio conjuga non obstiterit eventui malae
mulieris, sibi sera medicina paratur ad sanandam perversam. In sequentibus, si ambo a via Domini declinaverint, quae mala sequantur g ), videbis. l i n d e concludes, quanto major contrarietas inter lucem
et Belial, et Dei et diaboli homines erit, cum tanta inter ejusdem viae
sectatores adversitas reperiatur. Sed timendum est, quod sensum vili
pervertet malitia mulieris et mutet intellectum viri, quod plurimum
videmus contingere. Nam, ut Seneca dicit in Quaestionibus naturali'
bus. „Virtus cum labore discitur, sed vitia etiam sine magistro discuntur" e ) . l i n d e Gregorius Nazianzenus in Apologetico, „Facile," inquit,
„et sine ullis adminiculis malitia proficit, et nihil tam facile quam malum
fieri, etiamsi nemo doceat et nemo compellat. Quare autem est per
ai Deze passus ontbreekt Ы) G, maar wordt gevonden bij BLP. — b) BLP : „e
contra" ontbr. ^ c) BLP : „beato" ontbr. — d) BLP : et pro sic. — e) L : eum
quasi scurrum ; P: cum quasi scurria. — f) BLP: „matre" ontbr. — g) L: sequentur.
1

) Dit citaat komt in genoemd tractaat niet voor.
) Cfr. Job. II, 9-10. - 3 ) Cfr. Gen. III. 6. - *) II Reg. VII, 20.
β
) III Reg. XI, 3-4. — β ) Seneca. De Quaestionibus Naturalibus III, с. 30, η. 8.
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difficile fieri bonum et quasi conscendendusa) sit arduae cujusdam
et praeruptae rupis adscensus, licet plures provocent et multa invi
tent Ь), etiamsi omnes hortentur, etc) velocius malitiae parva scintilla
consumimurd), quam virtutis ignibus, vel accendi, vel calescere possumus"e) i ) . Haec ille.
Ex quibus verbis abundanter habetur, quam impossibile et diffi
cile sit, conjugem bonum comparem suam malam sanare, et quantum
periculum sit cum mala aut perversa conversari. „Modicum fermenti
2
totam massam corrumpit" ), in cujus signum Psalmus societatem
sanorum tibi multiplicat, cui unam perversorum conjuctionem opponit.
dicens : „Cum sancto sanctus eris, cum innocente innocens eris, cum
3
electo electus eris, sed cum perverso perverteris" ).
CAPITULUM XVIII
D e sex bonis conditionibus mulieris, quarum si una deficit,
omne gaudium absorbeturf)
Restât post haec, secundum hominem loqui de conjugio, secundum ea, quae acciderunt gentilibus, et adhuc accidunt Christianis, ut
experientia docet, carnaliter vel mundane nubentibus, quos Christi
glutinium secundum Christianae vitae religionem non conjungit.
Perpende tu volens contrahere, uxorem vis procul dubio castam
et bonam, „quae rara avis est" 4 ); et quae casta est, docet g ) tibi
Vergilius : „de qua mentiri fama veretur" 5 ). Attende pondus verborum. Nolo fortiter hic emungere, ut sanguinem non eliciamh). Sed
castam vel bonam cum inveneris, unde nosti ? Latent plurima vitia
mulierum. imperscrutabile est cor adulterae vel lascivae e ), „absconditum est a sapientibus" 7 ) . Quae optimae famal) sunt, non semper
castiores sunt, sed saepe cautiores et callidiores et viris creberrime
benigniores. Nam sicut magnitudo status et corporis pulchritudo
cogunt mulieres diligi et venerari, sic eas verentur, vel ex dilectione
a) L : condescendendus. — b) В : „invocent" i.pl.v. „invitent". — с) В : et ita. —
d) В : consumitur. ^ e) Ρ : possimus.
f) BLP : Quod raro bona mulier inveniatur, et quod bona non potest cognoscl, et
quod bonae puellae fiunt malae mulieres, et de sex bonis conditionibus mulieris,
quarum si una deficit, omne gaudium absorbetur.
g) L: dicit; BP: dicet. — h) LP : ne sanguinem eliciam. — i) BLP: famae. —
1

)
)
)
e
)

2
4

Cfr. Gregorius Naz., Oratio II apologetica de fuga, P.G. 35, 419.
Cfr. I Cor. V, 6; Gal. V, 9. - 3 ) II Reg. XXII, 26-27; Ps. XVII, 26-27.
S. Hier., Adv. Jov. I, P.L. 23, 290. — B ) Zinspeling op Aen. TV, 173 ssqq. 7
Cfr. Jer. XVII, 9. - η Matth. XI, 25 ; Luc. X, 21.
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vel ex timore, diffamare. Simili modo dilectia) dilectio ex benignitate,
et occultatio ex cautela, famam conservant, „absque eis, quae saepe
latent intrinsecus" 1 ) .
Saepe etiam juvenculae et incorruptae, cum ad conjugium pervenerint, mores mutant et ferociores et pejores efficiuntur. Coitus
enim animalibus malitiam et ferocitatem naturaliter apponit, ut in
porcis, cervis et canibus et in singulis animalibus experimur. Castae
etiam, post experientiam delectationis coitus, ad lubricitatem fiunt
proniores. Inde est, quod vulgariter in patria nostra dicitur : „Unde
tot malae conjugatae veniunt, cum sint plures bonae puellae ?" Sed
revera puellae mundanae malitias magis ante nuptias cohibent et
interius conteguntb), ne spernantur a viris, aut ut sortiantur
honestiora et uberiora conjugia. Quibus adeptis erumpunt ex vinculis,
quae diu latuerunt, una cum aliisc) malis, quae communiter coitum
et propriam potestatem consequi soient. Inde est quod ait ille mundanus philosophus Theophrastus, secundum mundanos mores verum
dicens : „Mulierum nulla est electio, sed qualiscumque venerit, habenda e s t " 2 ) . Haec ille. Nam si iracunda, si fatua, si superba, si
lubrica, si fetida, si in secretis peccatisd) turpis, vel inepta, vele)
cujuscumque vitii f) est, post nuptias discemus. „Caeterae res magnae
aut parvae, etiam vasa fictilia, quaecumque, antequam emuntura),
probantur ; sola uxor, in cujus conditione tota vita nostra h ) et omne
gaudium nostrum et totius nostrae rei familiaris dispositie pendet,
non probatur, nee scitur nee sciri potest, antequam habeatur" 3 ), nee
ante displicet, quam incurabili displicentia displiceat. Et si unum de
tam multis vitiis repererisi) in ea — utinam non plura —, id ipsum
vitium suo taedio et dolore omne solatium et omnem jueundam conversationem mulieris exhaurit, et caetera bona dénigrât et offuscat,
quia naturam humanam debilem modicum contristans, plus coneutit,
quam levât magna laetitia ; plus etiam nocet homini cordis minima
constrictio, quam juvat dilatatio. Experientia docet, quod unius digiti
dolor omne carnale gaudium, scilicet, mundanum, quantumeumque
etiam J) sit, dissolvit.
Da horum opposita, ut sit mansueta, sapiens, humilis, odoriа) В: „dilecti" ontbr. — b) BLP: detegunt — e) BLP : cum Ulis. — d) BLP :
„peccatis" ontbr. — e) BLP : „vel" ontbr. — f) BP : quod cujuscumque vitii ;
L: quodeumque vitii. — g) BLP: emantur. .— h) LP: vita nostra, pax et omne
gaudium ; В : vita nostra, pax nostra et omne gaudium nostrum. — i) Ρ : reperis. —
)) BLP: „etiam" ontbr.
») Cant. IV, 1, 3. -

2

) S. Hier., Adv. Jov. I, 47, P.L. 23, 289. -

η ibidem.
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fera a) et placens, in secretis sit tarnen lubrica, heu, tunc quales
angustiae ! Similiter, da haec omnia cum castitate, sed sit iracunda et
dura vel superba, numquid omnia pereunt ? Numquid molestus est
valde foetor solus ?b) Numquid ineptitude plurium malorum frequens
est occasio ? Sed hoc deterius est, quod dato uno istorum vel aliorum
malorum, plura istorum et alia mala contingunt. Colligata sunt vitia
suis nexibus ; non est unum venire solitarium. Adjice, quod si juvenculam duxeris, in ea haec mala latere et coitu erumpere ; si annosam r
mala in ea inveterata sunt et immutabilia.
Haec omnia de tribulationibus carnis sunt secundum lapsum
humanum dieta.
CAPITULUM XIX
De diversis periculis mulierum in forma, in aetate,
in fortuna et in aliisc)
Rursus secundum hominem loquamurd). Quamcumque mulierem
duxeris, adhuc pro zelo castitatis adest tribulatio carnis et angustia
spiritus. „Si nam pulchrame) duxeris, cogit forma, earn ab aliis non
tantum adamari et diligi, sed impugnare et impugnan, trahi et trahere.
Et quid facit f ) vir, etiam prudens, cum in ea totius vel magnae partis
populi vota suspirant? Oppugnatur undique. Alius pulchritudini ejus
pulchritudinem contraponit. Alius facetiis affabilitatem mulcet formosae. Alius fama strenuitatis g ) vel potentiae superbiam ejus invadit.
Alius nomine amatoris ejus voluptatem trahit. Alius subtilitate et
ingenio simplicitatem vel credulitatem mulieris decipit. Alius dandi
copia vel avaritiam vel indigentiam mulieris sollicitât" 1 ).
Necesse videtur, ut expugnetur aliquando et ruat, quod perseveranter tot modis et a tot invaditur, si non Christi murali et antemurali
firmata fuerit et roborata 2 ). „Si vero turpem duxeris, molestum est,
in quolibet rerum genere, hoc habere inseparabiliter conjunctum, quod
plures et longe humiliores dedignenturh); et adhuc i) turpitude suum
habet castitatis periculum, sed aliter, quam formosae pulchritude,
a) BP : odlfera. — b) BLP : molestus est valde solus foetor.
c) BLP : Quod inuninet periculum quacumque forma aut in quacumque aetate, quacumque fortuna mulier existât, aut quibuscumque cibis nutriatur aut moribus conversetur (P: quibuscumque moribus conversetur aut cibis nutriatur).
d) L: loquimur. — e) L : nam si pulchram. — f) BL : faciei. — g) LP: strenui'
talis ejus. — h) В : humiliores dedignatur ; LP : inferiores dedignantur. — i) В : et
ad haec turpltudo.
i) Cfr. S. Hier., Adv. Jov. I, 47, P.L. 23, 290. - *) Cfr. Is. XXVI, 1.
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appetitur. Nam turpitudo facilis est ad consensum, faciliter conçupiscit"!), quia turpe bonum, ut femina virum, secundum Prophet a m 2 ) , appétit. E t a ) edam a turpi prona viri declinatio ad alias,
maxime ad ancillas et vicinas. ,,Omnibus tamen ponderatis, minor est
miseria qua habetur deformis, quam qua formosa s e r v a t u r " 3 ) . Item
si juvencula sit aetas, minatur ruinam, similiter, aetatis instabilitas,
aetatis inexperientia, aetatis fatuitas. „Si annosa fuerit, experientia
docet abscondere, et anni docent voluptatis modos invenire. Si prudens est, cautela te illudet et subtilitate multa velabit oculos tuos,
ut videns non videas, et intelligens non intelligas. Si simplex est,
cito deluditur, et modica conferetb) ad vitam juvamenta. Si dives
et nobilis est, dominam accipis, non u x o r e m " 4 ) . Si ignobilem vel
plebejamc), te et genus tuum blasphémas. Si paupercmd), senties te
in portando pondere matrimonii gravari onere paupertatis. Et saepe,
nisi praeelecta fuerit, rústicos mores comportabit, videbis ejus avaritiam, tenacitatem et alia multa mala, quae involuntariam sequuntur
paupertatem.
Longe tamen mitius est, mala et onera paupertatis cum generis
ignominia sustinere, quam imperia divitum vel potentum mulierum.
Si delicate nutrita est, secum portât illecebrarum origines. Si rustice
alita, acrius inconsueta e) voluptas stimulabit et petulantius. Longe
tamen melius et securius et sanius, manentibus bonis moribus, delicata
rustico consuescit victui, quam grossis assueta delicatioribus. Si delicate uxorem nutrieris, senties earn contumacem ; si grossius, videbis
indignan tem f) aut contemnentem. Undique pericula, undique insidiae
a dextris et a sinistrisg).
Sed circa hoc musandum est volenti contrahere, quod habet illa,
quae amabilem conversationem mulierum magis faciunt et crebriora
solatia sunt, castitatis non modica pericula, et lapsui aptissima sunt
instrumenta. Nam si socialis, si benigna, si affabilis, si laeta, si liberalis, quid magis his exigitur in conjuge ad vitam ducendamh) paci'
ficam, amabilem et lactam. Etiamsi, quid magis istis provocet et
conducat libidinem et magis libidinosos invocet et attrahat, ignoro.
a) BLP : est loco et. — b) В : conferì. — e) L : si ignobilis et plebeja. — d) L : si
pauper est. — e) LP: insueta. — f) L: eam indignantem. — g) B: et sinistris ;
Ρ : et a dextris et a sinistris. — h) Ρ : ducendam vitam.
4 Cfr; S. Hier., Le.
) Cfr. Jer. XXXI, 22. Dit citaat vindt men eveneens bij S. Hier., I.e. in eenzelfde
zinsverband.
3) S. Hier., I.e. - 4 ) Cfr. S. Hier., o.e. I, 28, P.L. 23, 261.
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Non scio, quomodo erit tibi laeta, aliis tristis, tibi affabilis, aliis
indignans, tibi benigna, aliis fera, tibi liberalis, aliis tenax, tibi socialis, aliis [bomolica] a).
О Deus, si aliis ut tibi, quot pericula, quot suspiciones et dolores !
Si tibi et aliis agrestis, fera, tristis b), indignane et tenax, quantae
restant discordiae, scissurae, rixae, tristitiae ! Quis veliet commorari
cum tristi, habens reliqua bona omnia, ut e) ait Aristoteles in
Ethicis * ), nisi quis sit fortis similiter ut Socrates 2 ), qui ut refertur,
ideo cum turbulenta et rixosa vixit muliered), ut eam patientiam in
domo discerete), qua inter homines indigeret. Sed mitius malum est
inter haec duo magna mala, utf) aestimo, commorari cum tristi,
rixosa et agresti muliere, ceteris paribus, quam socialitatis, affabilitatis, laetitiae et liberalitatis incommoda et suspiciones sustinere.

C A P I T U L U M XX
D e dubio perseverandi in bonitate et castitate et de fastidio alterìus
ad alterum ex satietate g )
Verumtamen supponamus, quod castam et bonam habeas, unde
nosti eam permansuram ?
Perpende, quid dicath) Seneca, circa finem libri De remediis
fortuitorum : ,,Si bonam mulierem habuisti, non poteris permansuram
affirmare, nam nil tam mobile i), tam vagum, ut mulierum voluntas.
Veterum matrimoniorum repudia cognoscimus, et ferociores divortioj) male cohaerentium r i x a s " 3 ) . Item ibidem, „Mors efficit, ut
af firmare bonam possis" 4 ). Rursusk) Seneca: „Multae," inquit, „diu
custoditae perierunt. Quam multas ex optimis conjugibus pessimas
factas videmus, ex diligentissimis solutissimas, ex liberalissimis rapacissimas ! Omnium imperitorum maxime in lubrico mulier e s t " 5 ) .
Haec i Ile.
a) G : bamellca ; BP : bomelica ; L : bomolica. — b) Ρ : tristans. — e) BLP : „ut"
ontbr. — d) LP : vixit uxore. — e) В : addisceret. — f) BLP : hoc aestimo. —
g) B L P : Quod si bona et casta habeatur, dubium est si perseveret, et quod ex
satietate generator fastidium alterìus ad alterum, et quod quilibet conjugum mente
alium appétit, nisi per Christum conservetur.
h) BLP : dicit. — i) BLP : nil nam tam mobile. — j) Ρ : et divorilo. — k) BLP :
et rursus.
1

)
)
3
)
4
)

2

Blj Aristoteles kon ik deze passus niet terugvinden.
Dit verhaal behoort waarschijnlijk bij het voorgaande.
Seneca, De remediis fortuitorum XVI, 4-5.
Seneca, De remediis XVI, 5. — B ) Seneca, De remediis XVI, 3-4.
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Aestimasne, quotidiano usu unum conjugum alteri vilescere, tam
quoad complacentiam actus conjugalis, quam vitae ? Aestimasne,
fastidium etiam fortis in armis veneris et pulchri viri fieri mulieri,
et pulchrae mulieris viro, ex satietate fieri ? Satietas et frequentia
lautissimi ferculi parit satietatis fastidium, et cogit saepe viliora
appetere. Bona est mulier, bonus est vir, bonusa) est stomachus, sed
satiatus est de hoc cibo. Unde Augustinus nono Confessionum :
„Edendi et bibendi voluptas nulla est, nisi praecedat esuriendi et
sitiendi molestia" 1 ) . In esu carnali edere facit fastidire. Et esus velb)
potus, fami aut siti vicinior, delectabilior est. Unde „Darius"e),
ut narrât Tullius in Tusculanis Quaestionibus, „cum aquam turbidam
et cadaveribus inquinatam bibisset, negavit se unquam bibisse jucundius, quia numquam sic sitiens biberat" 2 ). Adde huic, quod „aquae
furtivae et rarae dulciores s u n t " 3 ) . Haec ab actu conjugali ad esum
et potum, quia ejusdem virtutis est hos constringere, transtuli, ut
forma loquendi esset honestior.
Audi jucundam de hoc, quod mulier mundana alium virum, et
vir aliam mulieremd) semper appetant, narrationem Ciceronis, in
primo libro Rhetoricae veteris circa medium, de Aspasia, quae Xenephonti et ejus uxori coram positis ait : „Die mihi, quaeso, Xenephontis
uxor, si vicina tua melius haberet aurum quam tuum, utrum tuum
quam e) illius malles? Illius, inquit. Quodsi vestem etf) ceterum ornatum muliebrem pretii majoris habet, quam tu habes, tuumne an
illius malis ? Respondit : Illius. Si, inquit, virum meliorem habet, quam
tu habes, ne tuum an illius malis ? Hic mulier erubuit. Aspasia autem
sermonem cum Xenophonte instituit. Quaeso, inquit, si vicinus tuus
equum meliorem habeat quam tuum, tuumne an illius malis? Illiusg),
inquit. Quodsi fundum meliorem habeat, quam tu habes, utrum illius
fundum habere malis, an tuum h)? Illius, inquit. Quodsi uxorem meliorem habeat, quam tu habes'). utrum illiusj) malis? Hic Xenophon
tacuit. Postquam uterque vestrum, inquit, mihi к ) non respondit, quod
ego solum volueram audirei), egomet dicam, quid uterque vestrum
cogitai. Nam et m) tu, mulier, optimum virum vis, id est, optas habere ;
a) BLP : „est vir, bonus" ontbr. — b) „et" i.pl.v. „vel". — с) Alle handschr. hebben
Marius, hetgeen een klaarblijkelijke schrijffout is. — d) LP : uxorem. ^ e) BLP :
an. — f) Ρ: aut. — g) L: lllum. — h) BLP: „an tuum" ontbr. — i) L :
habeas. — j) B: utrum tuum vel illius. — k) BLP: „mihi" ontbr. — 1) BLP:
audire volueram. .— m) LP : namque.
i) S. Aug.. Confess.. Vili (niet IX), с. Ill, P.L. 32, 752.
) Cicero, De TWuíaras disputationibus V, с 34. — 3 ) Prov. IX, 17.
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et tu, Xenophon, uxorem habere lectissimam maxime vis. Quare, nisi
hoc perfeceritis, ut neque melior vir, ñeque femina lectior sit, profecto
semper, quod optimum putatis esse, multo a) maxime requiretur"b) i ) .
Haec Cicero de Aspasia.
Et vere, nisi in Christo se ámente) con juges, multa hujusmodi
etiam inter Christianos reperiuntur, saltem appetitu castarum apparentium. Nam, praeter in via Dei, eadem vitia paene carnis, aut
pejora, inter Christianos quam inter gentiles reperiuntur. Haec ideo
dixi, ut apparens castitas Christianorum malorum, Deum non curantium, qui sunt pejores gentilibus, qualis sit, quantumcumqued) f oris
appareat, cognosci valeat, praecipue si advertatur summa gentilium
castitas, in decima octava Collationee) 2) descripta, ut f) in decimo
tertio capitulo tacta, infra quam longe est illorum Christianorum in
mente continentia vel castitas, qua Deo non curant secundum legem
Christi famulari.
C A P I T U L U M XXI
De custodienda moliere, et mails, quae inde sequuntur,
et suspidonibus g )
Amplius, secundum hominem de custodia mulierumh) loquamuri). linde, si eundi, quorsum voluerit aut alias ei libertates, dederis,
dissolutio cum adultera periculoj) imminet. „Si etiam custodieris
earn к ) ultra quam maluerit, se quasi captivam reputabit. Ad quid
igiturl) mulier custoditur, cum bona custodir! non debeat, mala non
possit ? Infida custos castitatis nécessitas est aut coactio. Nam data
libértate illa, quae coarctata fueritm), effrenatius vageturn). Sola
vere casta est, quae, cum potuit peccare, non peccavit" 3 ). Si non
custoditur, quid erit de tam mutabili et mobili animali, quo nil mobilius et vagius est, secundum Senecam ? 4 ). Si tam alti sis ingenii,
a) В : ultro. — b) LP : requiretis. — e) BLP : ament se. — d) L : quantacumque. —
e) BLP : collatione decima octava. — f) BLP : et supra.
g) B L P : Quod non potest custodlrl mulier et quae mala sequuntur slve custodlatur
sive non custodlatur et de suspidonibus inevitabilibus et de periculosisslma conversatione mulierum in terra nostra.
h) L P : mullens. — 1) L : loquimur. — ]) В : „periculo" ontbr. — k) B L P : si
earn custodieris ultra. — 1) BLP: „igltur" ontbr. — m) Ρ : fuit. — n) B L P :
vagatur.
1

)
»)
3
)
4
)

Cicero, Rhetoricarum Über I, с. 31.
Joh. Cassianus, CoHafio XIII (niet XVIII), P.L. 49, 904-905.
Cfr. Theophrastus, o.e. P.L. 23, 290.
Seneca, De Remedüs [ortuitorum XVI, 4.
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et tam longe a zelotypia, quod rarum est, [ut] a) de factis mulieris
tuae non curas b) curiosius indagare, multa in hoc pax et tranquillítas
vitae tuae sita est, sed aperis viam lasciviae et vitiis mulieris. Si autem
strictiusc) investiges, multa invenies quae displicebunt, et cui, nisi
tibi, vulnera cordis infligís insanabilia ?
Fertur, beatum Bernardum dixisse ad quemdam militem: „A nullo
medico curaberis, cum crimen malae mulieris sciveris; sed tunc demum
dolor levigaturd), cum de aliis mulieribus simile perceperis" 1 ).
Tranquillius est, secundum hominem loquendo, meo videre, omnibus adaequatis, in periculo stare castitatis, quam secretius singula
ad unguem perscrutar!. Saepe et diu ignorata mulieris malitia sine
molestia supportatur, quae scita non habet remedium, et cor viri et
totum statum domus et rei familiaris evertit. linde, ut narrât Seneca
sexto libro e) De Beneficiis, „Divusf) Augustus Octavianus, parum
potens irae, filiam impudicam publicaverat ; deinde poenituit, interjecto tempore, quod illa g ) silentio non pressisset, quae tam diu
nescierat, donee loqui turpe esset, saepe exclamavit: Si Agrippa aut
Maecenas vixisset horum mihi nihil accidisset" 2 ). Qui tarnen secundum Senecam inter dissimulantes fuissent 3 ). Rursum, omnem tuam
custodiam mulier diffidentiam reputabit et in suam redundare injuriam. Unde frequenter videtur, quod de quibus orta est sine facto
suspicio, quod factum postea sequebatur suspicionem. Naturaliter
lapsa natura nititur in vetitum 4 ). Si custodis, times ; si times, vexatio
non deerit et sibi et tibi.
Sed forte istis respondebit : „Nolo timere, nolo suspicari". Nescis,
о homo, quod hoc amor carnalish) non permittit. Nam, si eam odieris,
odibile est conjugium ; si amaveris, sollicitari te pro amata re et in
stabili necesse [est] i). Non erit in tua potestate non timere, non
suspicari, cum videris more patriae nostrae, solum cum sola loquentes,
oculis se [fascinantes]]) et depraedantes, sibi invicem arridentes;
aut, cum perceperis societates, nutus, aliosque gestus, aut impúdicos
aut suspectes, quis tu es, ut non timeask), si amas, ut non suspiceris ? 1 ).
a) G : „ut" ontbr. ; BLP : ut. — b) L P : cures. — с) L : secretius. — d) L: mltlgatur. — e) BLP : ut narrât in libro sexto De Beneficiis Seneca, Octavianus. —
f) BLP: „divus" ontbr. — g) B : ilio. — h) BLP: amor camalis hoc. — 1) G :
„est" ontbr. — j) G : festinantes, maar BLP: fascinantes. — к) В : tlmebis. —
1) В : suspicaberís.
1

) Cfr. Philippus de Leyden, De сиге теіриЫісае, ed. P. Molhuysen, 320.
*) Cfr. Seneca, De Beneficiis VI, с XXXII, 1-2.
3
) De Benéficos VI, с. XXXII, 4. - 4 ) Ovidius, Amonim lib. Ill, п. Г .
6
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Attende, si permiseris, ut ex more patriae solet, earn choreis
commisceri, venustius ornari, vicinis communicari, et conversari
coenis, quarum copia vaga est, visitare amicos et consanguíneos, peregrinan a domo, carmina canere Veneris et libros scrutari amoris.
Heu, quot imminent suspiciones ex hujusmodi libidinum instrumentis,
et quis, nisi ferreus, non timebit? Rursusa): „Si confessoris sui familiaritatem, vel spiritualium aditum admiseris, si consanguíneos
uxoris vel affines introduxeris, aut sartores pro incidendis vestibus,
aut medicos, si aegrotaverit, qui sinus secretos contrectantb), ingredi
permiseris; si aurifabric), aut aliorum artificum, aut clericorumd)
accessum non prohibueris; si anum copulatricem, aut servum formosum non amoverise), undique pudicitia sub his nominibus et coloribus
pulsabitur, sub quibus adulteria soient dilatescere.
Si vere hos omnes depuleris, repulsam hanc depulsi reputabunt
in eorum injurias, et mulier in sinistram suspicionem, unde multa
mala crebrius sequuntur" 1 ) . Et inde etiam saepe adulteria incipiunt
nondum incepta, vel inceptis ampliora et deteriora, cum querelas
injuriarum sibi invicem vel aliis tunc pandere curaverint, vel cum se
de injuriis suspicionum, concupiscentiae satisfaciendo, simul et irae,
arserint vindicare.
Non f) suspiciones evadere potes suspicando, sed suspicando
suspiciosior fies, et quanto suspiciosior, tanto sollicitior, tanto formi'
dolosior, etg) tanto tristior eth) tanto zelotypior, et ferventior et
impatientior. Attende vexationum et molestiarum gradus hos, secundum quos ascendunt in muliere gradus alii. Nam tu quanto plus eam
prohibes, tanto ipsa plus nititur. Quanto tu suspiciosior, tanto ipsa
querulosior, et suis querelis et tuos et ipsius amicos contra te incitabit ; immo suis querelis incitatae communiter mulieres ore uno
contra te conclamabunt. Item, quanto tu timidior et sollicitior et
tristior, tanto ipsa audacior et hilador et jucundior, item, quanto tu
zelotypior, tanto ipsa dominatior ; quanto tu impatientior, tanto ei
contemptibilior eris. Inde utriusque famae diminutio, inde rei familiaris non modica jactura, inde totius familiae dissolutio, et inde mala,
quorum non est numerus.
Scis>) etiam ubi habitas inter homines, modicum Deum prae
oculis habentes. Seis, quia in omni libértate sunt in terra nostra
a) BLP : rursum. — b) LP : contrectent. ~- с) В : aurifaber. — d) LP : „aut
dericorum" ontbr. — e) BLP: amoves. — f) BLP: пес. — g) BLP: „et" ontbr. —
h) BLP: „et" ontbr. ^ i) LP: scias.
») Cfr. S. Hier., Adv. Jov. I, P.L. 23. 289-290.
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mulleres, maxime nobilium, vadunt quo volunt, et quibus volunt
loquuntur et conversantur. Cur hoc ? quia uxores plurimum viris
dominantura). Unde, „cum Marius Metello filiam suam genere et
dote et forma claram, praeberet," inquit Metellus : „Malo meus esse
quam suus," et Marius contra : „Ipsa erit tua". Kursus Metellus :
„Non talia praedicata sunt, qualia ei subjecta permiserint ?" 1 ) Sed
hoc maxime dominium mulierum venitb) in terra nostra propter frigiditatem regionis et mores barbaros et malam custodiam. Seis etiam,
qualiter sine scandalo eligunt sibi viri et mulieres etc) nobiles et
divites, amicos et amicas, quibus asserunt se puro amore et bono
animo conversari, sed vere foetidissima amicitia est, et pallium luxuriae lubricumd) et sepulchrum patentissimum, vel experto vel sa
pienti, et, quae in abscondito inter illas, et sub illis coloribus fiunt,
nominare horribile est, sed jam adeo communis est haec amicitia, ut
etiam viris audeant fateri mulieres et viri mulieribus, veniunt soli
cum sola, aut cum aliis in cubilibus atque commessationibus et impudicitiis, in quibus nee purissimum sanctorum quemquame) sine coinquinatione, qui jam carnem undique sibi subjecit, stare posse [notum
est] f). Sed ipsi foetidi amatores carni servientes et carnaliter viventes, et inaniter dicunt ac fingunt, vel dissimulant, se posse continere. Nulli hoc pallium est, nisi grossissimo homini omnino et
fatuissime credenti. Carnalibus autem velamen est, aut illis qui non
audent propter communitatem peccati et multorum sive multarum
indignationemg), quam timent incurrere, quod suspicantur, exprimere,
aut illis qui nolunt de propriis exprimere uxoribus, quia ipsi utuntur
alienis.
О barbaricum eth) generale lenocinium, propter quod dignum
et moraliter factum putarem, ut, si quis bonus vir vellet uxorem
ducere, quod a terra ista recederei ad earn, in qua moribus reguntur
mulieres et legibus ! et scio talem, qui aliquando, cum in se de conjugio tractasset, multum circa hoc, ut [exiret] i) patriam, musatus est.
Heu, haec tribulatioj) carnis est et internus dolor, seu fletus, in
quo oportet conjugatum etiam, si pacem mundi habere voluerit, fore
a) Ρ : dominantuT viris. — b) В : venit mulierum. — с) BLP : „et" ontbr. .—
d) BLP: „barbaricum" i.pl.v. .ДиЬгісшп". — e) BL: „quemquam" ontbr. — f) G: „no
tum est" ontbr.; BLP: notum est. — g) LP: carnalibus autem illis qui non audent
propter communitatem velamen est peccati et multorum seu multarum indignationem.
h) P: „et" ontbr. — i) G : „exiret" ontbr.; BLP: exiret. — j) BL: heu, quanta
haec tribulatlo ; Ρ : heu, quanta tribulatio carnis haec est
*) Cfr. S. Hier., Epist. XXXVI, P.L. 30. 267.
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quasi non dolentem et quasi non fien tern, licet hoc sit difficile et
poenale nimis. Sed quomodo se diriget in bis doloribus homo Dei,
qui cogitur ex lege Dei providere uxoris putitati, et lenociniis nullatenus consentire, sed omnino impedire ? Hoc non est per me congrue,
propter multiplicitatem et difficultatem, expressibilea).
CAPITULUM XXII
De multis tribulationibus camis inter conjugates, et quod actus
conjugalis nocet corpori et vivacitati, et quod Sancii multum
suadent suis ut nuptias non concilient b)
Sunt denuo secundum hominem с) multa carnis malad) et tribulationes in saeculari conjugioe), in quibus multa providere prudentem oportet, ut mulieri complaceat.
Nam, ut aiti) Theophrastus, qui loquitur secundum ea, quae
frequentius fiunt in carnaliter ambulantibus : „Laudanda est uxor,
attendenda est facies ejusg), natalis ejus celebranda est, vocanda est
domina, et, ut sith) superstes, optandum vel dissimulandum est; per
salutem ejus jurandum est, honoranda est ejus parentela. Nutrix ejus
est!) gerula, si aegrotaverit, aegrotandum est, ac ab ejus lectulo non
diu recedendum est)). Cum parturiente gemendum est, cum pericli
tante periclitandum"к) ι ) . Si tacet, tacendum est, loquaci responden
dum est. Tristis consolanda est, dissolutae arridendum est ; et quod
laudai laudanduml), et quod vitupérât vituperandum est, et dieta
sua, quamquam ridiculosa, crebro commendanda sunt. „Petunt et
volunt amplexus, et oscula et foeditates plurimas. Si renuis, ferus ei
videberis, si annuis, enervaberis" 2 ). „Omnia domus sunt sibim) committenda ; quod sic sibi omnia n) commiseris, necesse est [ut] o) sibi
a) В : expressibilem.
b) BLP : D e multis tribulationibus camis inter conjugates, praecipue de compiacentiis quibus virum oportet mulieri compiacere et parere sibi in multis, et quomodo
arctatur vir per midierem in multis et tribulatur, et quibus modis nocet mulier viro
multo nocumento et vario, et quod pericula eventuum fortuitorum hominem conjugatum latius invadunt et profundius penetrant, et quod actus conjugalis nocet corpori et vivacitati sensuum et libertatl, et quod sancii multum suadent suis ut nuptiis
non concilient
c) BLP : loquor. — d) BLP : mala gaudia et. — e) Ρ : in conjugio. — f) L : „ut"
ontbr. ; P : ut dicit. — g) BLP: ejus facies. — h) В : sis. — 1) BL: et gerula. —
j) BLP: „est" ontbr. — k) BLP: periclitandum est. — 1) B : laudandum est. —
m) L : sibi sunt — η) L : omnia sibi. —• о) G : „ut" ontbr. ; BLP : ut.
i ) Cfr. S. Hier., Adv.

Jov. I. P.L. 23, 289-290. -

2

) Cfr. S. Hier., o.e. P.L. 23, 261.
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servias. Si quidquam tuo arbitrio servaveris, f idem habere a) non
putabit. Cavendum est tibib) ne quam aliam adspexeris, ne cum qua
alia loquaris secretius. Sola vult amari, non permittit virum cum
quovis sodali vel sapienti vel amico familiärem amicitiam conservare.
Alienum amorem suum odium suspicatur" ι ).
Seis, aestimo, quia mulier ex se garrula est, quietisc) impatiens,
novitatum amatrix, imbecillis rationis, subjecta naturaliter sed non
humiliter. Tractare secreta sua cum homine stulto, sapienti difficile
est, et ab ilio, cum quo quis continued) conversatur, sua occultare
compressume) est et patiens invidiae. Rursum, „ornanda est gemmis,
auro, sumptibus, ancillis et varia supellectili ; quae saepe, cum ad
manum non fuerint, tam laboriose acquiruntur, quam periculose conceduntur. Ornata enim venalis est concupiscentiis f) oculorum. Quid
est tam turpe, quod ornatum non oblectat ? g ) Si eam non ornaveris,
querelantem habebis, aliquando dedignantem, aliquando insidiantem
rebus domesticis. Audies hunc cantum : Illa ornatior incedit, illa honoratior est populo, ego quasi mustela inter mulieres despicior, non sic
faciunt alii viri suis uxoribush), non sic pauperiores nobis faciunt,
non sic nec vestri nec mei parentes incesserunt" 2 ).
Caveas injurias et credas Aristoteli, in Oeconomicis, si bene re
corder, „Vindicans animai est mulier" 3 ). Ad manum ei sunt fraudes
et dissimulationes. „Audax est," ut ait Ad Rufinam Valerius, „ad omnia
quae amat vel odit femina, artificiosa est, nocere cum vult, et fre
quenter, cum juvare parat, obest. In hoc maxime se aestimabit domi
narli, si adversus viri poterit vel fecerit voluntatem ; si, quod placet,
non quod jubetur, possit. Omne quod vult, hoc arduum arbitratur" 4 ).
Eti) ut universaliter concludam, veniantj) in medium verba ejusdem
Valerli, in libro D e accipienda uxore ad Rufinam. „Optima femina,
quae rarior est phoenice, amari non potest sine amaritudine metus,
et sollicitudinis et frequenter infortunii. Malae vero quarum tam
copiosa sunt examina, ut nullus locus sit expers malignitatis earum,
cum amantur amare, puniunt, vel pungunt et affliction! vacant, usque
ad divisionem corporis et spiritus" 5 ). Haec ille.
О quot tribulationes, „quot spinae acutissimae rosam Veneris
a) BL : fidem sibi habere. — b) BLP : cavendum ne. — с) В : quieti. — d) L :
continuo. — e) В : depressum. — f) LP: concupiscentiae. — g) L: delectat .—
h) BLP: mulieribus. — i) LP: „et" ontbr. — j) BLP: veniunt.
M Cfr. S. Hier., o.e. P.L. 23, 289. - 2 ) Cfr. S. Hier., o.e. P.L. 23, 290.
) Onbekend citaat.
*) S. Hier., Epist. XXXVI, P.L. 30. 268. - 8 ) S. Hier., o.e. 264.
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1

in conjugio circumdant et compiimunt ! " ) „Phaeronius rex, qui
primus Graecorum studia deauravit, die mortis suae ait fratri suo
Leontio: Ad summam felicitatem mihi nihil deesset, sia) semper uxor
defuisset. Cui Leontius: Et quomodo uxor obstetit?b) Ait ille :
2
Mariti hoc omnes sciunt" ). Inde est, quod vulgo dicitur, „quod
rarissime conjunguntur, qui non cito velini separari". linde cuidam,
„Thays nominee), Corinthiae, pulcherrimae corpore fertur Demosthe3
nem dixisse, se nolle pretiose emere poenitere" ).
Audistis etiam illam rem, vel gestam, vel fabulosam, cum quidam
de arbore sua, in qua se tres suae uxoresd) suspenderant, conqueretur,
alius petiit, sibi dari de ea surculos ad servandum ; et cum dedisset,
alius dixit : „Metuo ne et te oporteat illius arboris surculos mendi
4
care, cum jame) inveniri non poterint" ).
Adde curae domesticae ampliorem latitudinem, sollicitudinem et
difficultatem, atque prolis nascendae incertitudinem, natae forte ineptitudinem, forte mortem citiorem ; adultae vero prolis forte malitiam, forte stultitiam, forte sumptuositatem, forte indocilem et incurabilem. Adde domus et prolis infortunia, Adde familiarium dissentiones.
Adde negotia exteriora. Adde et casus, quorum et multa copia est,
quos nec praecogitare datur. Quanto enim tef) latius in plures per
sonas, uxorem, prolem, servos g ) et res fuderis, tanto potest fortuna
in te et per te latius bacchari ; et tanto quilibet impetus ejus tibi erit
periculosior et molestior. Nam, si honorem, potentiam, divitias eth)
sanitatem, quael) tibi mutuavit fortuna, repetierit, illam cladem eo
amplius senties, quo eam ini) omnibus tuis latius к) redundare videbis; verbi gratia, si substantiam mundi fortuna 1) tibi abstraxerit
paupertate, quam non in te solo, sed in uxore etm) in singulis filiorum
et familia, prout inn) te, et aliquando vehementius quam in te,
perurgeberis.
Haec innumerabilia mala imminent, et tempus deficit in eis, vel
cogitandum vel scribendumo).
Nec praetereunda puto mala, quae corruption! corporis accidunt
a) BLP : si mihi semper. — b) BL : obstitlt. — с) В : nomine Thays. — d) BLP :
mdieres. — e) BLP : „jam" ontbr. — f) Ρ : „te" ontbr. — g) В : servas. —
h) BLP: aut. — 1) LP: „quas" l.pl.v. „quae". — )) Ρ: „in" ontbr. ~ к) BLP: late. —
1) L: fortunam. — m) BL: sed In singulis. — n) BLP: prout te. — o) BLP:
cogitandis vel scribendls.
*)
3
)
4
)
S.

S. Hier., o.e. 267. — 2 ) S. Hier., o.e. 266.
S. Hier., o.e. 267. Hier heeft Hieronymus In de tekst Lais in plaats van TAaís.
CÍT. Cicero, De Oratore II. с. 69. Quintillianus, Institutionea oratorias VI, e. 3.
Hier., Epist. XXXI, P.L. 30, 267.
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ex concubitu conjugali. Numquid coitus corruptie corporis a) et abbreviatio vitae ? Et videmus animalia coeuntia brevioris vitae ceteris.
Quotb) morbi, quot debilitates corporis, quot indigestiones et quantae
vigiliae surgunt ex actibus conjugalibus, innumerabile est. Quae vivacitati sensuum detrimenta, quot bonis moribus impedimenta, quot
libertati obstacula I Et quis horum vellet aliquod, si recte res metiri
sciverit, propter bona quaecumque temporalia, sustinere ? Ut, verbi
gratia, vel periculum unius magni morbi, vel unius membri laesionem,
vel unius sensus interni с) debilitatem, autd) unius anni in vita decurtationem, aut in moribus unam malam, invincibilem passionem vel
turbationem aut unam servitutem violentam ? Quae tamen omnia
secundum magnam multitudinem et varietatem, minantur conjugatis
pericula sine numero.
In his omnibus oportet conjugatum fiere quasi non fleret, sollicitari, quasi non sollicitaretur et multas tribulationes pati, quibus
enumerandis Apostolus Corinthiis pepercit ! ), et ego parco de cetero,
quas tamen ideo latius dedaravi ut docti viri et litterati, pro quibus
eas tantum, non pro vulgi doctrina, congregavi, a laqueis matrimonii
omninoe) sef) caveant, et, secundum Hieronymi doctrinam Ad Nepotianum, nuptias aliorum non concilient, qui praedicatores fuerint
continentiae 2 ). Nam et hoc Augustinus dicitur ab Ambrosio didicisse,
quod uxorem cuiquamg) numquam petierith), ne conjuges, inter se
non convenientes, sibi maledicerent 3 ).
Certum est, universaliter compositionem nuptiarum sic suis prohibere, aut sic stricte ab iis conjugendis abstinere viros eti) sapientissimos, non fuisse sine certissimis causis, et maximis et multos vere
latentibus.
De quibus, quantum potui, non quantum nee qualiter debui,
secundum mei ingenioli parvitatem, et secundum quod Deus donare
dignatus est, disserui ; qui dat ] ) in conjugas minus religiose inceptis,
sua infinita bonitate, multos jam excellentes viros et feminas sibi
diligenter valdek) famulantes Sacramentum conjuga sacramentalíter
tractantes, pudice, socialiter et legitime conversantes, quosdam oma) BLP : corporis est et. — b) BLP : О quot morbi. — с) BLP : interni vel extemi
debilitatem. — d) BLP : vel unius. — e) BLP : „omnino" ontbr. — f ) BLP : sibi
caveant. — g) L: cujusdam. — h) BP: pelerei. — i) BLP: „et" ontbr. —
j) B: det. — k) BLP: famulantes et valde.
!) I Cor. VII, 28. — *) S. Hier.. Epist. 52 Ad Nepotianum, P.L. 22. 539.
) Vita S. Augustini, auctore Possidio, e. XXVII, P.L. 32, 56. Cfr. Possidlus,
De vita S. Augustini, ree. P. Angelus С Vega, Madrid 1934, 33.
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nino a coitu abstinentes, quosdam debitum carnis cum gemitu ad
requisitionem comparis dumtaxat leddentes, „sic sanctitatem mentis
intemam sibi duplicantes uxores viros ut Christum honorantes et ut
Christo subjectas, et ita viros uxores, ut Christus Ecclesiam, sibi in
Deo unientes, amantes et foven tes a) spiri tualiter" ! ) , ut in hisb)
luculenter splendeat amor etc) claritas et unio Christi et Ecclesiae,
seu animarum sanctarum. Quae sit benedicta, clara et clarificata in
saecula saeculorum. Amen.
Explicit tractatus De matrimonio, multum notabilis et
speculativus, coníectus ab egregio viro Magistro Gerardo
Groet, ad quemdam notabilem et solemnem virum in aetate
sine matrimonio provectum, directus, quia nubere voluit et
consuetam continentiam infringere, in grave periculum animae suae etc. d).
a) Ρ : docentes. — b) Ρ : „his" ontbr. — c) BLP : „et" ontbr.
d) В : Epistola Venerabilis Magistri Gerardi dicti Magni De matrimonio explicit
féliciter ; L : Explicit tractatus De matrimonio magistri Gerard! Groet ; Ρ : heeft geen
„Explicit".
η Eph. V, 24-25.

TWEEDE DEEL

ONDERZOEK
NAAR DE BRONNEN

EERSTE HOOFDSTUK
VOOR W I E N HEEFT GEERT GROÓTE ZIJN TRACTAAT
D E MATRIMONIO GESCHREVEN?
Om het tractaat De matrimonio goed te kunnen beoordelen is het
noodzakelijk den persoon te leren kennen, voor wien het bestemd was,
en zich een juist denkbeeld te vormen van de omstandigheden, die
G e e r t G r o ó t e bij het schrijven van deze verhandeling hebben
beïnvloed.
Geert Groote's levensbeschrijver. D i e r v a n M u d e n , zegt
uitdrukkelijk, dat De matrimonio gericht werd tot een zekeren M a gister A n d r e a s K r e y n c k .
N a de bekering van Groóte verhaald te hebben, spreekt Dier
van Muden over diens reis naar Parijs, waar hij boeken ging kopen :
„Ipso tempore perrexit Parisios in habitu penitenciali sive abjecto,
emens ibidem multos libros, de quibus nostra libraria est ditata, et
exposuit pro eis aurum copiosum, quod poterai implere cruselinum
ex quo vinum bibitur, ut audivi ab ore illius, qui secum tum comitabatur ex jussione Magistri Andreae Kreynck, qui pro tunc stetit
Parisiis, ad quem magistrum Andream postmodum scripsit magister
Gherardus librum de matrimonio" 1 ).
Dit bericht verschaft ons twee gegevens, die van belang zijn,
namelijk, dat Geert Groóte later, na zijn Parijse reis, het tractaat aan
Andreas geschreven heeft, en dat deze Magister Andreas Kreynck,
tijdens de reis van Groóte, in Parijs verbleef 2 ).
!) Rud. Dier de Muden, Scriptum de Magistro Gherardo Grote, ed. Dumbar,
Analecta I, Daventriae 1719, 4-5.
a
) Dom J. Huyben O.S.B, zegt in zijn. artikel Jan v a n S c h o o n h o v e n ,
l e e r l i n g v a n d e n z a l i g e n Jan v a n R u y s b r o e c k , Ons Geestelijk
Eri, VI (1932), 284: „Onder zijn (Geert Groóte) medestudenten moeten we o.a. de
beide gebroeders Andreas en Jacobus Kreynck rekenen, de vriendelijke begeleiders
van Geert Groóte, toen deze in 1372 of 73, dus kort na zijn bekering, een bezoek
bracht aan Parijs om Inkoop van boeken te doen." Dom Huyben interpreteert de
tekst van Dier van Muden niet juist, want vooreerst zegt Dier uitdrukkelijk, dat niet
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Volgens Dier van Muden heeft de Parijse reis van Groóte plaats
gehad niet lang na zijn bekering en vóór zijn bezoek aan R u u s b r o e c en zijn verblijf in het Karthuizerklooster van Monnikhuizen 1 ) .
Aangezien de bekering in 1373 of 1374 moet geplaatst worden 2 )
en het bezoek aan Ruusbroec niet vóór 1377 v a l t 3 ) , kan men veilig
aannemen, dat de reis naar Parijs moet gesteld worden tussen de
jaren 1373 en 1377.
Zijn er nadere berichten te verkrijgen over een Andreas Kreynck,
die in deze jaren te Parijs verbleef en op wien ook de bijzonderheden,
waarover in De matrimonio wordt gesproken, van toepassing zijn ?
De gegevens, die Groóte in het tractaat omtrent den persoon verschaft, zijn slechts vaag.
In de proloog zegt de schrijver tot den geadresseerde : „tibi, ut
ignoto mihi secundum faciem".
Deze woorden zijn voor een tweevoudige vertaling vatbaar. Men
zou kunnen lezen : „Ik richt me tot U, ofschoon ik U niet van gezicht
ken". Maar dan rijst vanzelf de vraag : hoe komt Geert Groóte er
toe te schrijven aan iemand, dien hij niet persoonlijk kent ? Men kan
zich van deze moeilijkheid afmaken door te zeggen, dat Geert Groóte
hem wel op een andere manier zal gekend hebben : hij had van hem
gunsten ontvangen in Parijs, hij zal van hem gehoord hebben als van
Andreas Kreynck zelf, maar Iemand die van hem opdracht had gekregen, Geert
Groóte vergezelde. Vervolgens wordt over een Jacobus hier niet gesproken en tenslotte is het niet duidelijk of die gezel Geert Groóte begeleidde op zijn reis van
Holland naar Parijs of alleen tijdens zijn verblijf in Parijs. Bovendien is het zeer
onwaarschijnlijk, dat de gebroeders Kreynck medestudenten van Groóte zijn geweest,
aangezien deze reeds in 1357 en Andreas peis In 1369 determineerde, gelijk nog zal
worden aangetoond.
*) Dumbar o.e. 5.
2
) Dom Huyben o.e. 284. W . Mulder S.J., T e r c h r o n o l o g i e v a n h e t l e v e n
v a n G e e r t G r o ó t e , Historisch Tijdschrift, XII (1933), 145, 361.
R. Post, G e e r t G r o ó t e i n p a u s e l i j k e o o r k o n d e n . Mededelingen
v.h.
Ned. Hist. Instit. te Rome, 2de reeks, V (1935), 43.
R. Post, D e moderne Devotie, Geert Groóte en zijn stichtingen, Amsterdam 1940,153.
Prof. van Ginneken echter plaatst de bekering in 1370 ; Cfr. J. van Glnneken,
Trois textes Pré-Kempistes
du p r e m i e r L i v r e de Γ Inimi
t a t i o n. Verft, der Koninkl. Ned. Akad. v. Wetensch. afd. Letterk. Nieuwe reeks.
Deel XLIV 2 , 1940, 7. Vergelijk ook zijn artikel D e G e s c h i e d e n i s v a n
den
5 0 0 - j a r i g e n s t r i j d o m h e t a u t e u r s c h a p d e r I m i t a t i e , Studien,
CXII (1929), 465.
3
) W . Kühler, D e o o r s p r o n k e l i j k e V i t a G e r a r d ! M a g n i e n h a a r
s c h r i j v e r , Studien CXIX (1933), 92.
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een hoogstaand en officieel persoon. Men krijgt inderdaad uit heel
het tractaat sterk de indruk, dat de geadresseerde hoog in aanzien
staat, want juist hij zal door te huwen ergernis geven, „Domino
venerabiliter et populo exemplariter vixisti" 1), „nee a turbis hominum
quasi sal infatuatum habeatur" 2 ).
Toch meen ik deze verklaring niet te moeten aannemen, want
het blijft bevreemden, dat Geert Groóte, die door de zorgen van
Andreas Kreynck een gezel had gekregen, in Parijs niet nader met
hem in contact zou gekomen zijn.
Daarom zou ik willen vertalen : „Ik richt me tot U, alsof ik U
niet kende. Ik wil U w geval gebruiken als een gelegenheid om mijn
gedachten over het huwelijk te uiten. Ik wil niet persoonlijk worden,
maar mij in U tot een bepaalde groep van personen richten, die in
dezelfde omstandigheden verkeren als U". Voor deze interpretatie
pleiten uitdrukkingen als „ad tuam et aliorum doctorum cautelam
scribere cogor" 3 ).
De andere bijzonderheden, die de schrijver over den geadresseerde geeft: dat hij een man is van de wetenschap 4 ) en tot
nog toe een ongehuwd leven heeft geleid 5 ), zijn zo vaag en
algemeen, dat ze even goed van toepassing zijn op de groep van
personen, tot wie hij zich wil richten, terwijl de passus over de hoge
leeftijd „transivit jam dudum multum viae Tuae, appropinquans fini
vitae suae" 6 ) verklaard kan worden door het feit, dat de persoon,
die de onmiddellijke aanleiding werd voor dit tractaat, den schrijver
wel bijzonder voor den geest zal gestaan hebben. Uit D e matrimonio
weet men dus alleen, dat Andreas Kreynck tot dan toe ongehuwd geleefd heeft, een man is van wetenschap en reeds op leeftijd.
Boven toonden wij reeds aan, dat hij tussen de jaren 1373-1377
in Parijs moet hebben gewoond.
In de jaarboeken der Parijse Universiteit komt de naam Andreas
Kreynck driemaal voor. In 1369 determineerde een Andreas Kreynck
in de vrije kunsten 7 ), terwijl in Mei 1373 een Andreas Kreynck als
magister artium in de broederschap der magisters van de Engelse
natie werd opgenomen 8 ) . En in Juni 1373 betaalde Andreas Kreynck,
1

) De matrimonio. Proloog. — 2 ) De matrimonio. Proloog en Cap. I.
) De matrimonio. Proloog. — 4 ) Ibidem. — 5 ) De matrimonio. Cap. I.
β
) Ibidem.
7
) H. Denlfle, Liber procuratomm nationis Anglicanae in universitate Parisiensi,
Auctuarium chartularii universitatis Parisiensis 1, Paris 1894, 223.
8
) Denifle, o.e., 425.
3
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van het Utrechtse diocees, tegelijk met zijn broer. Jacobus Kreynck,
de intredeprijs, toen de broederschap der Engelse natie het huis der
„Twee zwaarden" betrok 1 ).
De t w e e d e en d e r d e A n d r e a s zijn blijkbaar één en
dezelfde persoon, maar de tijd, die er verloopt tussen de determinatie
in 1369 en de promotie tot magister in 1373 is zo abnormaal lang en
zo afwijkend van de gebruiken der Parijse Universiteit, dat men in
den Andreas Kreynck, die in 1369 determineerde, niet denzelfden
persoon kan zien, die in 1373 als magister werd opgenomen in de
broederschap der Engelse natie. De jaarboeken zijn hier dus niet
volledig, want van den eersten Kreynck wordt de promotie, als deze
tenminste is geschied, niet aangegeven en van den tweeden staat
de determinatie niet vermeld, terwijl deze toch zeker moet hebben
plaats gehad.
Dat er twee personen van dezelfde naam, Andreas Kreynck,
beide van het Utrechtse diocees, in het korte tijdsbestek van 13691373 in Parijs worden aangetroffen behoeft volstrekt niet te verwonderen, als men ziet hoe dikwijls de naam Andreas voor komt
in een Kreynck-genealogie, welke men voor de jaren die ons hier
interesseren, kan opstellen door de combinatie van de gegevens der
registers op de leenakten van Gelre en Zutphen, der genealogieën
van V a n R h e m e n , V a n S p a e n , S c h i m m e l p e n n i n c k v a n
d e r O y e en der archiefstukken van de gemeente Zutphen 2 ).
Er komen niet minder dan ν ij f personen van diezelfde naam
voor in de genealogie.
De eerste twee, de vierde en de vijfde kunnen vanwege de tijd
niet in aanmerking komen.
De derde Andreas, die al in 1375 burgemeester van Zutphen
was, wordt in de leenakten uitdrukkelijk „Magister Parisiensis" ge
noemd. Maar toch is ook hij waarschijnlijk niet de persoon tot wien
1

) Denifle. o.e., 426.
) J. van Rhemen, Genealogie der familie Kreynck, 1682, manuscript berustend in
het Rijksarchief voor Gelderland te Arnhem. 172, 264, 293, 298, 315, 338.
H. van Spaen, Genealogie der [amilie Kreynck, manuscript in het archief van den
hoogen raad van Adel te 's Gravenhage V, 192-193.
A. Baron Schimmelpenninck van der Oye, E e n i g e a a n t e k e n i n g e n om
t r e n t het oud adellijk g e s l a c h t K r e y n c k , uit o u d e p a p i e r e n
v a n d e z e f a m i l i e m e d e g e d e e l d , De Nederl. Heraut, IV (1887), 263-265.
A. Staring, H e t E n s e r i n c k , Bijdragen en Mededelingen van Gelre, XL (1937)
142-143.
Registers op de Leenakten van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen, 2de
stuk, Kwartier van Zutphen, uitgave van Gelre, 1917, 39, n. 18 ; 56, n. 25 ;
a

95
Geert Groóte zijn verhandeling richtte, want deze Andreas heeft een
zoon Rense, die in een leenakte van 1392 als reeds gehuwd vermeld
wordt 1 ). Zelfs indien men, als vroegste termijn, zou aannemen, dat
Geert Groóte De matrimonio in 1377 schreef, dan komt men nog voor
een grote moeilijkheid te staan. In dat geval immers zou men de
conclusie moeten aanvaarden, dat Rense reeds op veertien-jarige leeftijd getrouwd was. Welnu, een huwelijk op zo'n leeftijd was ook in
de Middeleeuwen een grote zeldzaamheid. Bovendien is het onwaarschijnlijk, dat iemand twee jaar na zijn magister-promotie reeds tot
burgemeester van Zutphen benoemd werd. Vermoedelijk is deze
magistraat niemand anders dan de Andreas Kreynck, die in 1369
te Parijs determineerde.
De andere, die in 1373 magister werd, is waarschijnlijk de persoon geweest, over wien Groote's tractaat handelt. W e zagen
immers, dat de magister van 1373 een broer Jacobus had. Aangezien
in heel de genealogie slechts eenmaal een Jacobus voor komt en deze
leeft in de tijd van Geert Groóte, menen wij de stamboom der familie
Kreynck te kunnen aanvullen door naast Johan en Jacobus den
Andreas te plaatsen, die in 1373 promoveerde tot magister artium.
Dat deze ook inderdaad degene is geweest, dien Geert Groóte op
134, n. 46; 136, n. 47; 151, n. 6 en 54 ; 157, n. 57; 371, n. 147; — 3de stuk.
Kwartier van Arnhem. 1917, 294, n. 91 a ; 336, η. 104.
I. Nijhoff, Gedenkwaardigheden van Gelderland. II, Arnhem 1833, 127.
P. van Doorninck, Leenacten van Gelder en Zutphen 1376-1402, Haarlem 1901,
64-65.
G. Dumbar, Het kerkelgk en wereltlyk Deventer, Deventer 1732, XI, 77.
Archiefstukken van het gemeentearchief van Zutphen, n. 1017, 22, 3.
De jaartallen onder de personen geven de tijd aan, waarop zij In een leenakte
voorkomen.
- ,
, .. „
Andreas I X Beatrix
1312

,

1

Andreas II X Mechteld
schepen van Zutphen
1343, 1352, 1356, 1358
t 1378

JLGerard
Magister Andreas III X 7 Johan,
burgemeester van
Zutphen 1375, 1380,
1381, 83, 87, 93. f 1404
I
Rense X Metta Andreas IV X Jutta
1392, 1402,
1404, 1419, 1428
1421, 1426
*) Van Doorninck, o.e., 64-65.

.
Gerard
f 1383

Johan
schepen
v. Zutphen
1372, 1373

Cele

Jacob
1388

__|
Andreas V X Penne
1419

Agnes
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het oog had, mogen we veilig aannemen. Moeilijk immers kan men
veronderstellen, dat juist in diezelfde jaren nog een derde Andreas
Kreynck te Parijs gepromoveerd zou zijn, van wien én de determinatie én de promotie tot magister onvermeld gebleven zijn. Bovendien
past het bericht van Dier van Muden, dat de Andreas van De
matrimonio tijdens de reis van Groóte in Parijs woonde, volledig op
dezen magister van 1373.
Er bestaat echter tegen deze redenering een bezwaar aangaande
de leeftijd.
De Magistergraad behaalde men gewoonlijk op een leeftijd van
achttien tot twintig jaar. Als Geert Groóte nu op zijn laatst schreef
in 1384, dan was deze Andreas toen niet veel ouder dan 31 jaar.
Maar hoe kan Geert Groóte dan sprekend over den geadresseerde,
uitdrukkingen gebruiken, die, objectief genomen, op een ver gevorderde leeftijd wijzen ? Hij zegt van hem : „Transivit j a m d u d u m
m u l t u m viae Tuae, a p p r o p i n q u a n s f i n i vitae suae" * ) ; „d ud u m positus eras in exemplum" 2 ); „tam probatum et s e n e m et
doctum" 3 ).
Het kan natuurlijk zijn, dat deze Andreas Kreynck op latere
leeftijd zijn studie te Parijs begonnen is. Ook is het mogelijk dat
Geert Groóte zich hier schuldig maakt aan een lichte overdrijving,
zodat men deze teksten niet letterlijk zou behoeven op te vatten.
Het heeft echter geen zin ons in dergelijke gissingen te verdiepen.
De bovengenoemde gegevens wijzen met zó'n grote waarschijnlijkheid naar dezen Andreas Kreynck, dat wij over dit éne bezwaar
menen te moeten heenstappen.
Deze Andreas Kreynck is na zijn Parijse studie vermoedelijk
kanunnik van de Margradenkerk te Keulen geworden. In 1381
althans is daar een kanunnik Andreas Kreynck, gelijk blijkt uit een
testament van dat jaar, waarbij „Magister Andreas Kreynck, magister Parisiensis in artibus, canonicus ad Gradus Beatae Mariae
Coloniensis, Trajectensis diócesis" aan het kapittel van Zutphen
stukken grond vermaakt 4 ). Deze kanunnik was dus uit het Utrechtse
diocees. Magister van Parijs en leefde juist in de tijd van Geert
Groóte.
1

) De matrimonio. Cap. I. p. 19. — *) De matrimonio. Cap. Ill, p. 23.
) De matrimonio. Cap. Ill, p. 23.
•*) Archief der stad Zutphen η. 1017, ultgeg. in Arch. v. d. Gesch. v. h. Aarts
bisdom Utrecht, XXVII (1901), 240, 241.
3
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Daar men, gelijk boven uiteengezet werd, niet mag aannemen,
dat er een derde Andreas Kreynck in die zelfde tijd te Parijs studeerde zonder ook maar het minste spoor na te laten, moet men
concluderen, dat de Magister van 1373 en de kanunnik van Keulen
één en dezelfde persoon zijn, voor wien Geert Groóte zijn tractaat
D e matrimonio geschreven heeft. De verschillende gegevens, die
het tractaat ons verschaft, zijn bijzonder op dezen persoon toepasselijk. Hij is immers, gezien zijn magistertitel, een man der wetenschap.
Blijkens zijn canonicaat had hij reeds de maagdelijke staat gekozen en van een kanunnik kon Geert Groóte gemakkelijk zeggen,
dat hij ergernis zou geven door te huwen * ).
Volgens Prof. Mulder zou deze Andreas Kreynck dezelfde zijn,
bij wien Geert Groóte in 1380 geleende boeken laat terughalen 2 ).
Ofschoon, gelijk reeds gezegd. Geert Groóte zich in den persoon
van Kreynck tot een bepaalde categorie van personen richtte, mag
men deze groep toch ook weer niet te groot nemen. Heel het tractaat
wijst er o p 3 ) , dat de schrijver zich wendt tot een groep uitverkorenen, geleerden en geletterden, maar niet tot het gewone volk.
Geert Groóte had geenszins het plan deze huwelijksleer aan de gewone massa voor te leggen. Het tractaat heeft daarom dan ook
slechts een beperkte strekking 4 ).
Dit voorop gesteld, zal het tractaat begrijpelijker en verklaarbaarder worden, ofschoon blijft staan, dat verschillende ideeën van
D e matrimonio, objectief genomen, niet kunnen worden goedgekeurd.
1

) Een onderzoek In het stadsarchief te Keulen bracht geen verdere bijzonderheden
omtrent dezen kanunnik aan het licht.
) Gerardi Magni Epistolae, ed. W . Mulder, Antverpiae 1933, 41.
3
) Proloog : „ad tuam et aliorum doctorum... cautelam scribere cogor" ; Cap. I :
„Tibi et aliis in Christo dilectis dedarabo." „Nee omnium puto haec cognoscere.
sed eorum dumtaxat, qui aures audiendi habent." Zie ook de redenering In cap. XVI.
Cap. XXII : „quas tarnen ideo latlus declaravi, ut docti viri et litterati, pro quibus
eas tantum, non pro vulgi doctrina, congregavi, a laqueis matrimonii omnino se
caveant," p. 87.
4
) К. de Beer, Stadie over de Spiritualiteit van Geert Groóte, Nijmegen 1938,
245-246.
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T W E E D E HOOFDSTUK
SAMENVATTING DER LEER V A N GEERT GROÓTE

D e aanleiding voor Geert Groóte om dit tractaat over het
huwelijk te schrijven was dus het bericht, dat een persoon van hoog
aanzien, reeds op jaren, tot dan toe ongehuwd en zich bijzonder aan
de studie wijdend, nu opeens in het huwelijk wil t r e d e n 1 ) . Deze
tijding trof Geert Groóte onaangenaam en zette hem aan tot schrijven.
N a eerst het vals apriorisme te hebben vooropgesteld, dat iedereen het volmaaktste moet kiezen, dat iedereen „simpliciter" naar de
volmaaktheid moet streven en niet „secundum mensurara donation i s " 2 ) , gaat hij uit de bijzondere omstandigheden aantonen, dat het
huwelijk in dit geval ongeoorloofd is.
Ofschoon het huwelijk in zich goed is, wordt het toch ongeoorloofd, wanneer het een overgang is van een volmaaktere staat,
waartoe men eerst, zij het dan ook niet door gelofte, had besloten,
naar een minder volmaakte 3 ).
Bovendien kan het huwelijk zondig worden, als men door te
huwen ergernis geeft, hetgeen gebeurt door op zo'n leeftijd en in
zulke omstandigheden te h u w e n 4 ) .
Het is zondig te huwen, terwijl men weet, dat het huwelijk een
beletsel is ter zaligheid of ter volmaaktheid.
Welnu, er is niets dat den mens zo sterk van de weg Gods
aftrekt als het huwelijk 5 ), immers het huwelijk voert tot psychische
conflicten, daar de gehuwde bij een en dezelfde daad zich uiterlijk
anders moet voordoen dan hij innerlijk is : de lusten immers brengen
noodzakelijk vreugde mee en toch moeten de echtelieden zijn, „tamquam non gaudentes".
*) De matrimonio. Proloog, p. 17 en Сар. Г , p. 25-27.
) De matrimonio. Cap. I, p. 18-19. — 3 ) De matrimonio. Cap. II, p. 20-22.
4
) De matrimonio. Cap. Ill, p. 22-25. — 5 ) De matrimonio. Cap. H, p. 20-22.
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Ook bestaat er gevaar dat men door het uiterlijke ook inwendig
wordt meegetrokken 1 ) .
Huwen derhalve, terwijl men weet dat zijn volmaaktheid of
zaligheid er door belemmerd wordt, is zonde en zelfs grotere zonde
dan wanneer men uit wellust ontucht pleegt of de huwelijksdaad
stelt, omdat men zich in het eerste geval bewust en onmiddellijk,
in het tweede geval daarentegen slechts indirect van het einddoel
afkeert 2).
Na deze uiteenzetting bespreekt hij de verschillende motieven
voor het huwelijk en de huwelijksdaad, waarbij hij uitvoerig handelt
over de bekoringen en over de middelen hiertegen 3 ),
In de laatste hoofdstukken tracht hij aan te tonen, dat het uiterst
moeilijk is een geschikte vrouw te vinden 4 ). Uitvoerig beschrijft hij
de gebreken der vrouw in het algemeen 5 ) en eindigt met een sombere
schildering van de bezwaren en lasten van het huwelijksleven en
van de gevaren voor de gezondheid. De huwelijksdaad is zelfs oorzaak van een verkorting van het leven 6 ).
De oorzaak van de strenge huwelijksopvatting van Geert Groóte
is het verkeerde beginsel, hetwelk aan heel zijn redenering ten grondslag ligt : de sexuele lusten en het sexueel genot zijn altijd in zich
zondig. Men mag die dus nooit als doel nastreven of er behagen
in scheppen. Dat de Schepper het sexueel genot aan de geslachtsdaad
heeft verbonden om deze daad, welke uiteraard alleen de voortplanting beoogt, ook voor den mens aantrekkelijk te maken en tevens
dienstbaar aan een nevendoel, de versterking der wederzijdse liefde,
komt bij Geert Groóte eenvoudig niet op. Bij hem is de lust, het
sexueel genot, zondig, zonder meer, en kan derhalve alleen als een
minder kwaad soms geduld worden. Op dit verkeerd beginsel moet
men letten bij een onderzoek naar de motieven, die de schrijver voor
huwelijk en huwelijksdaad verlangt.
Geert Groóte stelt voorop, dat er twee wettige motieven zijn
voor een huwelijk : het voortbrengen van kinderen en het vermijden
der ontucht. Daar hij dit laatste motief een causa efficacior noemt,
behandelt hij dit het eerst 7 ) .
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Cap. V , p. 27-32. ^ 2 ) De matrimonio. Cap. II, p. 21-22.
Cap. VII, p. 35-Cap. XVI, p. 67.
Cap. X V I , p. 67-Cap. XIX, p. 76.
Cap. XIX, p. 76-Cap. XXII, p. 84.
Cap. XXII, p. 84-87. — ' 7 ) D e matrimonio. Cap. VIII, p. 39.
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Het huwelijk om de ontucht te vermijden
Dat de vermijding der ontucht een wettig motief is, ziet hij
besloten in I Cor. VII, 9 en VII, 5. „Melius est nubere quam uri"
en „propter incontinentiam vestram". Dit branden acht Geert Groóte
dán slechts aanwezig, wanneer men reeds in dit soort van zonden
gevallen is of groot gevaar loopt in de bekoring toe te stemmen 1 ) .
Als men nu om deze reden huwt, dan moet men toch steeds in zulk
een gesteltenis verkeren, dat men eigenlijk met tegenzin tot het
huwelijk besluit 2 ).
Het huwelijk is geen afdoend middel om de vlam der lusten te
blussen, zeker geen „remedium liberans", hoogstens een „remedium
juvans", in zover men ook in het huwelijk moet blijven strijden om niet
in het sexueel genot toe te stemmen 3 ). Huwen om de ontucht te vermijden is altijd nog dagelijkse zonde, omdat men alle bekoringen ook
zonder huwelijk kan overwinnen, terwijl men zich in het huwelijk
bloot stelt aan het gevaar, bij de huwelijksdaad toe te stemmen in
het zondig g e n o t 4 ) .
Het huwelijk om kinderen voort te brengen
Bij het eerste huwelijksdoel redeneert Geert Groóte uit de doelstelling die God aan het kroost gegeven heeft. De reden waarom God
de voortplanting wil, is, dat Zijn eer er door bevorderd wordt : „nam
proles ipsa a Deo secundum ordinem totius universi principaliter et
naturaliter ad hoc et propter hoc et ad nihil citra hoc ordinatur et
intenditur" 6 ) .
De procreatio prolis is dus dan slechts wettig motief tot een
huwelijk, als men huwt met de uitdrukkelijke bedoeling kinderen
ier ere Gods voort te brengen. Huwen alleen om kroost zonder meer,
is dierlijk en zwaar zondig, aangezien men daardoor de bedoeling
van God miskent : „nee licet in aliqua re sistere et finaliter habere,
nam hoc esset re utenda et creatura perfrui, quod horribilissimum
est peccatum" 6 ). Huwt men om in een talrijk kroost zijn naam te
vereeuwigen, dan begaat men bovendien ook nog een zonde van
ijdelheid 7).
Maar zelfs een huwelijk aangegaan met de uitdrukkelijke bedoeling ter ere Gods kinderen voort te brengen, is nog een dwaas1
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heid en deze dwaasheid is zonde. Immers wil een daad volledig goed
zijn, dan moeten én doel én middelen goed zijn. Het middel echter
is hier niet goed, aangezien men zich blootstelt aan het gevaar, toe
te stemmen in de zondige lust 1 ) . Alleen het doel is hier goed, maar
dit doel kan men beter en veiliger op een andere manier bereiken
b.v. door kinderen van arme mensen aan te nemen, slaven vrij te
kopen en die christelijk op te voeden. Bovendien bereikt men niet
altijd het beoogde doel, want niet uit ieder huwelijk wordt een kind
geboren, en, wordt het geboren, dan geeft het nog niet altijd eer
aan God, en als het die wel geeft, dan heeft de vader daarvan nog
geen verdienste 2 ). Door kinderen voort te brengen loopt men
daarentegen gevaar het aantal slechte mensen uit te breiden, want
de ondervinding leert, dat waar de meeste christenen zijn, ook de
meeste beledigingen aan God worden aangedaan 3 ).
Behalve deze twee doeleinden, waarvan bij Geert Groóte in feite
niet veel overblijft, behandelt hij ook nog het huwelijk, dat gesloten
wordt met het doel om van de lusten te genieten. Daar Geert Groóte
deze sexuele lusten in zich zondig noemt, mogen ze natuurlijk nooit
doel zijn. Derhalve is het aangaan van zulk een huwelijk doodzonde,
temeer daar men een sacrament misbruikt om aan zijn lusten te
voldoen 4 ).
De huwelijksdaad
Wordt de daad gesteld om kinderen voort te brengen ter ere
Gods dan kan ze, ofschoon zelden, zonder zonde zijn 5 ). Gewoonlijk
echter zal die daad zondig zijn, omdat de echtelieden zelf door de
huwelijksdaad in de dienst van God gehinderd worden en zich blootstellen aan het gevaar van toestemming in het zondig genot 6 ).
In ieder geval moet men zich onthouden van het huwelijksgebruik als de vrouw zwanger of onvruchtbaar is 7 ).
De huwelijksdaad ad reddendum debitum compari is volledig
g o e d 8 ) , maar de ene partij zorge ervoor, dat de andere geen gelegenheid wordt gegeven het debitum te vragen, „nisi ratio jusserit" 9 )
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Cap. XIV, p. 61-65. — 2 ) De matrimonio. Cap. XIV, p. 63-64.
Cap. XIV, p. 64.
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en men moet deze act van rechtvaardigheid steeds met inwendige
droefheid stellen : „Cum dolore interno solvunt compari tributum
carms 1 ) .
De huwelijksdaad als middel tegen ontucht is steeds dagelijkse zonde, omdat het huwelijksgebruik de vlam der concupiscentia
eerder aanwakkert dan blust 2 ) en omdat men de bekoringen kan
overwinnen door andere middelen, die geen gevaar voor zonde inhouden 3 ),
De echtelijke daad, verricht om de lusten te bevredigen, is doodzonde, want in dit geval wordt het huwelijk misbruikt voor een doel
dat in zich verkeerd is, het genieten der wellust. Men miskent het
doel, dat God aan het huwelijk heeft g e g e v e n 4 ) . Geert Groóte
suggereert zelfs, dat zulk een huwelijksdaad grotere zonde zou zijn
dan het buitenechtelijk verkeer, aangezien zulke echtelieden een
sacrament misbruiken tot een instrument van wellust, hetgeen bij
buitenechtelijk verkeer tenminste niet gebeurt: „Certum est quod sic
peccat, si libidinis instrumentum quid sacramentale posuerit vel
ordinaverit" б ).
Critiek op de opvattingen van Geert Groóte
Uit de hierboven weergegeven leer van Geert Groóte, blijkt dat
hij een totaal verkeerde opvatting heeft omtrent het eerste doel van
het huwelijk, de kinderzegen. Ieder schepsel heeft van zijn Schepper
de natuurlijke streving ontvangen om zich te vereeuwigen, zo niet
in zijn individueel zijn, dan tenminste in zijn s o o r t 6 ) . Dit door
den Schepper in de menselijke natuur ingestorte streven wordt door
Geert Groóte eenvoudig dierlijk en zondig genoemd.
Hij begaat hierbij een grote denkfout, want hij vergeet, dat,
terwijl het dier. alleen door zijn natuur gedreven, tot de voortplanting
komt, de mens, die zijn doel stelt in de procreatie, door de redelijke
vrije wil de natuurlijke neiging in werking zet, waardoor die daad
dan niet alleen een actus humanus wordt, maar tevens een moreel
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goede daad, welker doel is het voortbrengen van nieuwe mensen,
die alleen reeds door hun bestaan eer brengen aan God, mensen,
die in Hem hun einddoel kunnen stellen. Het feit, dat die nieuwe
mensen door hun daden wellicht geen eer aan God zullen geven,
doet hier niets ter zake.
Als Geert Groóte derhalve het eerste doel beperkt tot een subjectief bedoelen der echtgenoten om kroost ter ere Gods voort te
brengen, dan betekent dit een buiten beschouwing laten, ja zelfs
afkeuren van het door God in de natuur gelegde streven, het objectieve doel of finis operis.
Evenmin toont Geert Groóte een zuiver inzicht in de betekenis
van huwelijk en huwelijksdaad als remedium concupiscentiae. Hij
zoekt het remedium in de ogenblikkelijke bevrediging van de drift
en in zover heeft hij gelijk met te zeggen, dat het echtelijk verkeer
de vlam eerder aanwakkert dan blust 1 ).
Ofschoon de bevredigingsfactor wel enige waarde heeft als
remedium, voor zover daardoor een ogenblikkelijk gevaar gekeerd
wordt, kan toch de bevrediging op zich zelf geen duurzaam en afdoend
geneesmiddel zijn. Wil de bevrediging een remedium zijn, dan moet
het gebruik door de rede en de wil geregeld worden in ondergeschiktheid aan de procreado en de heilige wetten van het huwelijks).
Deze regeling door de rede bestaat reeds hierin dat men de
daad zoekt niet om het genot, maar voor zoverre zij een uiting is
der echtelijke liefde, m.a.w. omdat zij een huwelijksdaad is. Op deze
wijze is de daad werkelijk een geneesmiddel, dat tegelijk bevrediging
schenkt, maar tevens het sterker worden der vlam neutraliseert door
de zedelijke goedheid, die nu in de daad, als huwelijksdaad, ligt opgesloten 3 ).
Bij Geert Groóte, die het remedium zoekt alleen in een telkens
terugkerende bevrediging ter bestrijding van de telkens terugkerende
ogenblikkelijke gevaren, bestaat er practisch geen onderscheid tussen
de huwelijksdaad als geneesmiddel gesteld, en de daad in het huwelijk
alleen om het sexueel genot gezocht.
*) De matrimonio. Cap. XIII, p. 59.
) S. Thomas Aq., Sappi, q. 42, a. 3, ad 4 : „Quamvis enim opera concupiscentiae
congrua secundum se nata sint concuplscentlam augere, tarnen secundum quod ratione
ordinantur Ipsam reprimunt, quia ex similibus actibus similes relinquuntur disposi'
tiones et habitus".
3
) Cfr. L. Buys C.ss.R., H e t h u w e l i j k a l s r e m e d i u m c o n c u p i s c e n t i a e , Neder/. Kaih. Stemmen, XXX (1930), 356-58. Cfr. A. Hoegen, o.e., 151-153.
s

104
W a t nu de daad betreft, die het zingenot tot doel heeft, ook
hierin dwaalt Geert Groóte, door deze als een misbruik maken van
het huwelijk eenvoudig doodzonde te noemen. Geert Groóte gaat
uit van de veronderstelling, dat men zoveel mogelijk van de huwelijksdaad wil genieten, zonder evenwel de daad buiten het huwelijk
te willen zoeken. Maar in dit geval blijft toch bestaan het objectief
doel van het huwelijk, dat de daad in zich geordend heeft gemaakt.
Zulk een daad blijft binnen de normen van het huwelijk. Met deze
daad echter is te veel het animale verbonden, dat moet geregeld
worden door de redelijke wil. Zolang dit animale niet door de rede
is getemperd blijft er aan de daad een onvolmaaktheid, die echter
geen doodzonde kan zijn, aangezien de daad blijft binnen de normen
van het huwelijk en het huwelijk de uitwendige daad tot haar objectief doel geordend heeft 1 ).
Dat een dergelijk huwelijk, waarin alleen het zingenot beoogd
wordt, zonder er in te betrekken de echtelijke liefde, de versterking
van de gemeenschapsband, wederzijdse waardering, (factoren, die
Geert Groóte niet schijnt te kennen), gevaar loopt te mislukken en
door oververzadiging van het gewone kan leiden tot echtbreuk, ligt
niet aan het huwelijk zelf maar aan het onvolmaakte in zo'n huwelijk.
Toch neemt Geert Groóte juist deze onvolmaakte huwelijken tot
uitgangspunt van zijn redeneringen, speciaal in de laatste drie capita
van zijn tractaat, waar hij uitvoerig handelt over de onenigheden
als gevolg van het egoisme der ene partij, waardoor de andere gedwongen wordt zich naar zijn lusten te voegen, over het gevaar
voor echtbreuk als gevolg van oververzadiging, en over het bewaken
der vrouw.
Het bedriegelijke van Geert Groote's leer bestaat hierin, dat hij
al deze ongeregeldheden, die hoogstens kunnen volgen uit de onvolmaaktste huwelijken, toepast op het huwelijk in het algemeen.

Zijn uitspraken over bet huwelijk in andere tractaten
Tot nog toe is alleen gesproken over zijn huwelijksleer, gelijk
die vervat ligt in De matrimonio, In zijn andere werken heeft hij
terloops nog uitlatingen over dit onderwerp, die voor dit onderzoek
van belang zijn.
») Cfr. Hoegen, o.e.. 165-167.
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In de Sermo contra Focaristas spreekt hij over de besmetting,
die men vanzelf oploopt door slechte fantasieën of door het lezen van
ketterse leerstellingen, ook al zou men die verafschuwen. Hij vergelijkt deze besmetting met die van een huwelijksdaad, gesteld ad
reddendum debitum : „sicut muiier, propter praeceptum Ecclesiae,
nullo carnis ímpetu permota, malens ex se abstinere a marito, solvit
maritale debitum, maculatur et hebetatur mente" 1). Het vervullen van
de huwelijksplicht wordt hier op één lijn gesteld met slechte fantasieën,
waarin men nooit mag toestemmen, en met ketterse leerstellingen, die
men niet mag goedkeuren.
Het beginsel, dat aan deze vergelijking ten grondslag ligt, is
weer hetzelfde als bij zijn leer in De matrimonio, namelijk, dat de
sexuele lusten altijd in zich ongeordend zijn en slecht, omdat ze van
God aftrekken en het verstand benevelen.
In zekere zin is deze leer van de Sermo contra Focaristas nog
strenger dan die van De matrimonio, aangezien hij in dit laatste
tractaat zulk een huwelijksdaad, ad reddendum debitum, volkomen
goed noemt, terwijl uit de passus van de Sermo contra Focaristas
zou volgen, dat de sexuele lusten, zelfs bij het geven van het debitum
nog niet volkomen geordend zijn: ,.maculatur en hebetatur mente".
Volledig goed is dan ook volgens Groóte slechts een huwelijk,
waarin men ofwel in onthouding leeft, ofwel slechts „ad requisitionem
comparis" het debitum geeft, maar dan nog altijd „cum gemitu" 2 ).
Het huwelijk is zo'n beletsel voor de volmaaktheid, dat in de
gehuwde staat een streven naar volmaaktheid alleen mogelijk is, als
men zich onthoudt van het huwelijksgebruik.
Dit komt eveneens tot uiting in zijn tractaat De simonia ad
Beguttas3). In deze verhandeling geeft hij de mogelijkheid toe, dat
men in de gehuwde staat tot een grotere volmaaktheid kan komen
dan in het klooster : „Unde dit mach men wal hebben alse vullencomelike buten ghemeynte unde buten doesteren unde buten cappen
als sulke inden cloesteren.... unde de vint men manichwerve buten
beghevenen doesteren" 4 ). Maar de noodzakelijke voorwaarde om in
de gehuwde staat tot die volmaaktheid te geraken is al weer, dat men
1

) Sermo contra Focaristas, uitgeg. door J. Clarisse In Arch. v. Kerket. Gesch.,
Vili (1837), biz. 102-103.
) De matrimonio. Cap. XXII, p. 88.
3
) Geert Groóte, De Simonia ad Beguttas, ed. W. de Vreese-D. de Man, 's Gravenhage, 1940.
4
) De Simonia, 26.
2
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in het huwelijk zich onthoudt van het huwelijksgebruik : „Nochtan
hoert daer ummer to een veismaen tijtliker dinge unde tijtliker lust
in den lichame unde tijtlikes willen" 1 ).
In de zedelijke toespraak, die Geert Groóte voor „eynen paer
luyds om hoeren staet te berichten" 2 ), geschreven heeft, hebben
sommigen 3 ) een sympathieker toon over het huwelijk menen te
horen, omdat hij in dit tractaat zegt, dat de vrouw gehoorzaam moet
zijn aan den man, onder hem moet staan, dat de echtelieden in vrede
en liefde met elkaar moeten leven, samen geluk en ongeluk van het
leven moeten dragen.
Toch bewijzen deze woorden nog niets voor een veranderde
huwelijksopvatting bij Geert Groóte ; immers als men bedenkt, dat
hij schrijft aan twee mensen die reeds gehuwd waren, dan begrijpt
men, dat Groóte eigenlijk al moeilijk minder kon zeggen. W a t hij
zegt, zijn merendeels grote algemeenheden. Uit het feit echter, dat
hij de wederzijdse liefde aanprijst zou men misschien kunnen concluderen, dat hij de versterking der echtelijke liefde bedoelt door de
huwelijksdaad. Ik geloof niet, dat men deze gevolgtrekking mag
maken. Het is opvallend hoe dikwijls hij in dit tractaat het woord
„gheestelic" gebruikt. Hij legt sterk de nadruk op het geestelijk element, de geestelijke liefde, de geestelijke vereniging der zielen : „ende
ellic sal den anderen mynnen gheestelic", „want uter gheesteliker
brulocht nemen beide man ende wyf hoer gheestelic toebehoeren",
„laet die gheestelic brulocht in U wassen" 4 ). Hij legt zo sterk de
nadruk op het geestelijke alsof hij zelfs de schijn wil vermijden, dat
hij aanspoort om de wederzijdse echtelijke liefde te bevorderen door
de lichamelijke eenwording. Ja uitdrukkelijk spoort hij aan tot onthouding : „ende dat ghi gherne te gader sijn suit, liever gheestelic
dan vleischelic" 5 ).
Ook de schildering van de onenigheden, scheldpartijen enz., die
volgens hem bij vele echtelieden voorkomen 6 ), verraadt dezelfde
sombere visie op het huwelijksleven in het algemeen, zoals men die
ook in De matrimonio aantreft.
1

) De Simonia, 28.
) Zedelijke Toespraak, ultgeg. door J. van Vloten in Nieuw Arch. v. Kerkel. Gesch.
II (1854). 299-307.
a
) Cfг. Β. ν. d. Eerenbeemt, Het Kind in onze middeleeuwsche Literatuur, diss.,
Nijmegen, Amsterdam. 1935, 8 en K. de Beer, o.e., 246.
4
) Zedelijke toespraak, 306.
e
) Aldaar. .— e ) Zedelijke toespraak, 304.

2
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Uit de vergelijking van De matrimonio met uitlatingen in andere
tractaten is de conclusie gewettigd, dat de leer van De matrimonio
geen gelegenheidsleer is, maar werkelijk de opvatting weergeeft,
die Geert Groóte in het algemeen huldigde over het huwelijk.

DERDE HOOFDSTUK
D E ARGUMENTATIE V A N GEERT GROÓTE
In het tractaat De matrimonio vallen duidelijk twee grote delen
te onderscheiden : Caput I-XV en caput XVI-XXII.
Het eerste gedeelte vertoont door zijn meer philosophische bewijsvoering en zijn schriftuur- en Vadercitaten een scherpe tegenstelling met het tweede gedeelte, dat vooral bestaat uit gevoelsargumenten en aanhalingen van profane schrijvers.
Het strikt philosophisch element neemt echter, ook zelfs in het
eerste gedeelte, een geringe plaats in, hetgeen te verklaren is uit de
omstandigheden, waaronder Geert Groóte schreef. Immers hij is geïrriteerd over de vermeende afval van den geadresseerde en dan ligt
het voor de hand, dat hij in die stemming geen zuiver wijsgerig
betoog opzet, maar zijn tractaat vooral uit gezags- en gevoelsargumenten opbouwt. Toch dient te worden nagegaan of hij wellicht bij
zijn argumentatie de scholastieke methode benut.
Het formele element der scholastieke redeneermethode in theologische kwesties bestaat hierin, dat philosophische princiepen worden
gebruikt om te samen met een theologische praemisse tot een theologische conclusie te komen 1 ). Over het algemeen past Geert Groóte
deze methode in dit tractaat niet toe, ofschoon bij analyse der eerste
capita enkele gevallen gevonden worden, die in de richting der
scholastieke methode zouden kunnen wijzen 2 ) .
1

) M. Grabmann, Die Geschichte der scholastischen Methode I, Freiburg im Breisgau
1909. 36-37.
2
) Cfr. De matrimonio, p. 18-19 : „De ongehuwde staat is volmaakter dan de gehuwde" : Theologische praemisse.
„ledere perfectie is aangelegd op hogere perfectie" : zijn philosophisch princiep.
„Dus Uw huwen is zonde" : theologische conclusie.
p. 20-21: „Zich opzettelijk van zijn finis afwenden is doodzonde" : zijn op de spits
gedreven philosophisch princiep.
„Door te huwen wendt ge U af van het finis" : zijn theologisch princiep.
„Dus zondigt gij door te huwen" : theologische conclusie.
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Meer materieel genomen, bestaat de scholastieke methode in
bepaalde uiterlijke vormen. Daar echter de scholastiek juist gedurende
de veertiende eeuw in haar vervalperiode verkeerde, waarin men de
streng schoolse vormen verwaarloosde, behoeft het geen verwondering te wekken, als men in dit tractaat de vorm der scholastieke
„quaestio" niet aantreft 1 ).
Ook wordt in het algemeen de syllogistische vorm vermeden,
hoewel de eerste capita tot een vaag syllogistisch schema te herleiden
zijn. Geert Groóte wil niet distingueren. Uit het feit, dat hij enkele
malen, waar het hem te pas komt, distincties m a a k t 2 ) , en dus toont
distincties te kunnen maken, maar dit verzuimt waar een distinctie
toch voor de hand ligt, krijgt men sterk de indruk, dat hij in deze
laatste gevallen bewust niet wil distingueren.
Geert Groóte gebruikt wel hier en daar uitdrukkingen en begrippen, die scholastiek a a n d o e n 3 ) , maar hij ontleedt ze niet en toont
de toepasselijkheid op de behandelde kwestie niet aan. Over het
algemeen gaat Geert Groóte intuïtief te werk en suggereert hij meer
dan hij bewijst.
De conclusie moet dan ook zijn : Ofschoon er wel reminiscenties
aan de scholastiek in voorkomen, zijn toch de ware techniek en de
uiterlijke vormen der scholastiek in dit tractaat afwezig. Hij volgt
een eigen betoogtrant, de populaire, die zich aan geen bijzondere
regels gebonden acht.
Schriftuurdtaten
In dit betrekkelijk klein tractaat komen 142 schriftuurteksten of
allusies op schriftuurplaatsen voor, en wel 69 uit het Oude- en 73 uit
het Nieuwe Testament 4 ), waardoor vooral de eerste 15 capita een
onmiskenbaar gewijd karakter krijgen 6 ).
1

) Ook S. Thomas heeft deze methode niet in zijn kleinere werkjes, b.v. in De
regimine principum.
) Cfr. De matrimonio, p. 20 : „secundum genus dissuasa.... illicita in specie" ;
p. 49 : „matrimonium non est remedium liberans simpliciter, sed juvans," p. 36.
3
) Zie p. 22 : „in genere sanctum.... in specie inexpediens" ; p. 47 : „voluntarium
mixtum cum involuntario" ; p. 48 : „coitus habet rationem ultimi finis" ; p. 55 :
„cum finis ultimus bonitatem et malitiam actlonibus infundat" ; p. 56 : „nisi proles
ad hoc finaliter ordinetur".
4
) Als volgt verdeeld: O u d e T e s t a m e n t : Genesis 7: - Deut. 3 ; - Judie. 1; »
Reg. 5; - Esdr. 1; - Tob. 5 ; - Job. 2 ; - Psalm. 15; - Prov. 10; - Ecdl. 5 ; Cantlc. 1; - Sap. 3 ; - Isaías 7 ; - Jerem. 2 ; - Osee 1.
N i e u w e T e s t a m e n t : Matth. 17 ; - Marc. 3 ; - Luc. 4 ; - Jo. 5 ; - Rom. 15 ; »
I Cor. 16; - II Cor. 4 ; - Gal. 3 ; - Coloss. 1; - I Tim. 2 ; - Hebr. 1; - Jac. 2.
6
) De verhouding is : D e e l 1: 52 O.T. ; 62 N.T. - D e e l II : 17 O.T. ; 11 N.T.
s
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Voor zijn eigenlijke argumentatie benut hij van het Oude Testament vooral Liber Proverbiorum, Liber Ecdesiastes en de geschiedenis
der aartsvaders uit Genesis. Van het Nieuwe Testament gebruikt hij
voornamdijk het Evangelie van Matthaeus, de eerste brief van
Paulus aan de Corinthiers en de brief aan de Romeinen.
Ook waar hij letterlijk citeert, heeft hij soms kleine afwijkingen
van de V u l g a a t 1 ) . Doorgaans houdt hij zich aan de historische
grammaticale zin, maar enkele malen gebruikt hij een tekst in sensu
accommodato 2 ).
Het valt niet te ontkennen, dat hij een zeer grote kennis van de
H. Schrift verraadt, maar men moet uit zijn veel citeren toch niet
concluderen, dat hij al die citaten kende, want vele van deze
schriftuurplaatsen vond hij vermeld bij de Vaders, die hij citeert.
Hij gaat hierbij met een zekere sluwheid te werk. Hij citeert een
gedeelte van een Vadertekst tot of behalve de passage met een
schriftuurcitaat. Iets later brengt hij deze schriftuurtekst, die bij dien
Kerkvader in de geciteerde passus of vlak daarop voorkomt, op eigen
manier te pas, zodat de invloed van de aangehaalde Vaders zich
veel verder uitstrekt dan alleen tot het Vader-citaat 3 ).
De Vaders en kerkelijke schrijvers
In dit tractaat worden 57 citaten van kerkvaders en kerkelijke
schrijvers aangehaald. Van overwegende invloed is in het eerste
gedeelte Augustinus met zijn Confessiones en De Virginitate, alsmede
Hieronymus' Adversas Jovinianum en Ad Rusticum, terwijl in het
tweede gedeelte bijna voortdurend citaten gebruikt worden van
profane schrijvers, die hij hoofdzakelijk bij S. Hieronymus vindt.
Augustinus levert voor dit tractaat niet minder dan 28 citaten
en Hieronymus (afgezien van Theophrastus en Valerius, die hij uit
Hieronymus citeert) wordt tien maal aangehaald 4 ).
!) Zie p. 20 : I Cor. VII. 26-27 ; p. 20 : I Cor. VII, 35.
a
) Zie p. 20 : Matth. XIX. 10 ; p. 29 : I Cor. VII. 29-32.
a
) Zie p. 18 : n. 1; - 32 n. 4 : - 33 n. 8 ; - 34 n. 4 ; - 53 n. 2 ; - 62 n. 4 ; - 76
n. 2 ; - 77 n. 2.
4
) Van Hieronymus wordt 8 maal het Liber adversas Jovinianum en 2 maal het
tractaat Ad Rusticum gebruikt. Van Augustinus worden 11 maal de Confessiones.
12 maal De Virginitate, 3 maal De agone christiano en tweemaal D e nuptiis et
concupiscentia geciteerd, terwijl eenmaal De vita Christiana van Pseudo-Augustinus
benut wordt.
Gregorius Magnus komt 3 maal voor, S. Bernardus en Cassianus worden eveneens
3 maal aangehaald. Uit de werken van Athanasius, Ambrosios en uit De Vitis
Patrum 'wordt 2 maal geput, terwijl Joan. Chrysostomus, Gregorius Naz., Possldius
en Thomas van Aquino éénmaal genoemd worden.

Ill
Geert Groóte ziet meestal niet naar de strekking, waarin deze
citaten bij de Vaders voorkomen. Hij rijgt ze aan elkaar, zodat we
meermalen een waar mozaïek van teksten krijgen. Evenmin onderzoekt hij of de Kerkvaders wellicht hun vroeger gegeven strenge
leer op een of andere manier herroepen of mitigeren.
Profane schrijvers
Geert Groóte geeft 52 aanhalingen uit profane schrijvers 1 ) ,
onder wie Theophrastus, vooral in het tweede gedeelte, een zeer
voorname rol speelt. Hij wordt niet minder dan 13 maal aangehaald,
terwijl Seneca en Valerius resp. 10 en 9 maal geciteerd worden.
Geert Groóte stapelt deze citaten op elkander, zonder na te gaan
welk gezag zij eigenlijk hebben.
W a a r nu die schrijvers niet meer gezag hebben dan de argumenten, die ze aanhalen, moesten deze naar voren gebracht worden,
maar dit verwaarloost de schrijver volkomen. Overigens mogen deze
citaten niet aangehaald worden als een argument voor de grote
kennis der klassieken, immers de meeste van deze citaten heeft hij
niet bij de profane schrijvers zelf, maar bij de Vaders gevonden 2 ).
Hij gaat hierbij op dezelfde manier te werk als bij de schriftuurcitaten.
Het is één der typische verschijnselen van de decadentie der
scholastiek, dat er veel te veel waarde wordt gehecht aan het gezagsargument, zonder dat men daarbij de historische kritiek toepast.
W a t dat betreft, past De matrimonio volledig in het kader der decadente scholastiek.
Vergelijkingen
Een voorname rol spelen in dit tractaat de vergelijkingen, vooral
in het tweede gedeelte. Het zijn meestal geen volledig doorgevoerde
vergelijkingen. Hij insinueert slechts en laat de uitwerking aan den
lezer over.
Willen echter vergelijkingen een bewijs of confirmatie vormen,
dan moet de complete paritas vaststaan. Is dit laatste niet het geval,
dan gaat iedere redenering, geput uit vergelijkingen, noodzakelijk
1

) Theophrastus 13, Seneca 10, Valerius 9, Aristoteles 6, Cicero 5, Jacobus de
Voragine 5, Boëthius 2, Livius 1, Ovidius 1.
a
) Dergelijke gevallen komen o.a. voor p. 26 n. 3 ; - 61 n. 1 en 2 ; - 64 n. 2 ; 68 n. 7.
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mank. Dit vergeet Geert Groóte geheel. Hij speculeert er op, dat
vergelijkingen vaak meer indruk maken dan het meest stringente
bewijs, immers het vleugje paritas frappeert soms heel sterk, terwijl
de grote disparitas gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Bijzonder sterke indruk maken vergelijkingen, als ze iets minderwaardigs
suggereren. Daarom neemt Geert Groóte gaarne zijn toevlucht tot
redeneringen uit analogie met de dieren, waardoor hij het huwelijk
tot iets dierlijke verlaagt, hetgeen hij ook bewust w i l 1 ) . Gewoonlijk
stuiten ze ons tegen de borst om het onsympathieke doel, om het
gebrek aan kiesheid en om de onwaarheid. De meester toont zich
hier een onevenwichtig asceet.
Ofschoon in het algemeen de wijze van dictie bij de Middeleeuwse schrijvers veel vrijer is als in onze dagen, ontkomt men bij
de lezing van dit tractaat toch niet aan de indruk, dat de manier
van spreken voor een asceet vaak te crude is. Hij denkt zich alles
wat de huwelijksdaad aangaat zó in, en hij schildert dat alles zó
in bijzonderheden, dat hij door dit tractaat meer de naam van naturalist dan van asceet verdient 2 ).
Een der oorzaken van de strenge huwelijksleer in dit tractaat
moet gezocht worden in de sombere visie, die Geert Groóte had op
personen en toestanden van zijn tijd. Dit blijkt uit, wat ik zou willen
noemen, zijn experientiebewijs. Hij poneert een feit of een toestand,
welke hij, tengevolge van zijn pessimisme en zijn vooropgezet doel,
overdreven somber voorstelt. De algemeenheid en de waarheid van
zijn gezegde tracht hij dan aannemelijk te maken door te wijzen op
zijn eigen ondervinding. Deze ondervinding echter is in werkelijkheid
niets anders dan zijn sombere visie op personen en toestanden 3 ).
Door te wijzen op zijn eigen ervaring wil hij de algemeenheid en
het ware van zijn stelling suggereren.
1
) Zie Cap. XVIII, p. 75 : Vóór het huwelijk zijn de meisjes braaf, maar na de
coitus worden ze slecht : „coïtus enim animalibus malltiam et ferocitatem naturaliter
apponit u t In p o r c i s".
Cap. XXII, p. 87 : De huwelijksdaad is nadelig voor de gezondheid en verkort het
leven : „Et videmus ammalia coeuntia brevioris vitae ceteris".
Cap. XIII, p. 59 : Al smedend worden wl) smid
et coeundo coltivi et lux urlando
luxuriös!".
Cap. Ill, p. 24 : De verdediging van het huwelijk zal ingang vinden, gelijk ook de
leer van Mohamed zoveel aanhang kreeg, omdat ze de veelwijverij toestond.
2
) Zie Cap. XIII, p. 58-60.
3
) Cap. V , p. 31: Dat men een huwelijk volmaakt en heilig begon, heb ik nog
nooit meegemaakt, „Meae experientiae non occurrit", maar veel huwelijken beginnen
met zonde en zwakheid, maar we zien het wel gebeuren, dat later door een bijzondere
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Het gebruik van bet gezagsargument
Om een juist beeld te krijgen van de manier, waarop Geert
Groóte gebruik maakt van het gezagsargument, moet het tweede
gedeelte van dit tractaat, n.l. Cap. XVI-XXII nader ontleed worden.
Dit gedeelte bezit al heel weinig oorspronkelijkheid en wetenschappelijke waarde. Het is bijna niets anders dan een compilatie
van een groot gedeelte van Hieronymus' Adversas
Jovinianam,
n.l. Theophrastus' Liber de nuptiis * ), Valerius' boek aan Rufinas 2 )
en enkele andere stukken van Adversas Jovinianam. verder van De
remediis fortaitorum van Seneca en het Liber Oratorum en De Tasca/ants disputationibus van Cicero, afgewisseld met enkele kleinere
citaten.
Het oorspronkelijke van Geert Groóte, dat uiterst gering is in
dit gedeelte, bestaat slechts in het aaneenrijgen en paraphraseren
van deze citaten.
Geert Groóte gaat bij dit compileren handig te werk. Hij verandert in het tractaat van Theophrastus, dat hij helemaal, merendeels
letterlijk en voor de rest quoad substantiam afschrijft, de volgorde,
zodat het feit, dat hij copieert, niet direct opvalt. Ook wil hij uitdrukkelijk de schijn van copiëren vermijden, want hij sluit meermalen
de citaten officieel af door de toevoeging van „haec ille", waardoor
de lezer de indruk krijgt, dat, hetgeen nu volgt, oorspronkelijk werk
is van Geert Groóte zelf, terwijl hij toch na zo'n afsluiting rustig
verder gaat met letterlijk of quoad substantiam te citeren, natuurlijk
zonder de naam te noemen.
Na op p. 71, Cap. XVII begonnen te zijn met een klein citaat
van Theophrastus (zonder naam) schildert hij op p. 72 sommige
eigenschappen, die een vrouw moet hebben en andere welke ze niet
mag bezitten. Deze schildering komt, iets minder uitvoerig, bij Theophrastus eveneens voor.
genade „per superseminationem" één van belde, (zelden allebei) de weg des Heren
gaat bewandelen.
Cap. XV, p. 67 : De Ouders zijn zwak ten opzichte van hun kinderen : „Quis suadet
filio ducendam spirltualem mulierem et devotam, et ad genus vel divitias non respiciendum. Hos homines ego non vidi".
Cap. XVII, p. 71: Waarlijk brave mensen huwen niet: „Adhuc in mea aetate non
vidi mulierem adultam, propriam sui potestatem habentem et Deo integre dedltam
vel Deo devotam, nubere, similiter пес virum".
!) Cfr. S. Hier., Theophrasti de nuptiis liber. Adv. Jov. I, P.L. 23, 289-291.
2
) S. Hier., Epiai. XXXVI, P.L. 30, 262-264.

«
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Op ρ. 74, Сар. Х Ш worden deze eigenschappen op minder
kiese manier geparaphraseerd. Pag. 75 begint weer met een citaat
van Theophrastus over het veranderlijke in de vrouw. Dit citaat
wordt afgesloten met „haec ille", maar na een paar verbindingszinnen
volgt (zonder naam) een letterlijke aanhaling van Theophrastus,
waarna Geert Groóte hem tot aan het eind van dit caput trouw quoad
substantiam blijft volgen. De citaten over Aristoteles en Socrates
zijn evenmin een eigen vinding van Geert Groóte, want ze komen in
dergelijk verband ook voor in Hieronymus' Adversas
Jovinianum.
Cap. X X is een opeenstapeling van letterlijke aanhalingen uit
Seneca's De remediis fortuitorum, Augustinus' Confessiones
en
Cicero's De Tusculanis disputationibus en Rhetoricarum liber.
Cap. XXI begint wederom met een niet aangeduide letterlijke
aanhaling van Theophrastus over de onheilen, die het bewaken der
vrouw met zich meebrengt. Enkele citaten van Bernardus, Seneca
en Ovidius vormen op p. 81 de overgang naar een nieuwe paraphrase, terwijl p. 82 weer een weergave quoad substantiam is van
Theophrastus en Valerius.
Cap. XXII bestaat slechts, behoudens enkele verbindingszinnen,
uit letterlijke aanhalingen van Theophrastus en Hieronymus over de
grillen der vrouw. N a een korte paraphrase van enkele zinnen gaat
de auteur rustig door met het afschrijven van Theophrastus en
Hieronymus, zonder deze schrijvers te noemen. Een oncontroleerbaar
citaat van Aristoteles maakt de overgang naar Valerius, die weer
wordt gecopieerd.
Bezwaren tegen het Huwelijk
W e constateerden dus, dat de schrijver van De matrimonio in
de wijze van argumenteren, vooral in het tweede gedeelte, weinig
oorspronkelijk is. Ook de bezwaren, die hij in zijn argumentatie tegen
het huwelijk naar voren brengt, zijn geen eigen vinding van den
auteur.
Als men de meest markante bezwaren van De matrimonio
schematiseert, dan kan men die tot de volgende stellingen terugbrengen :
HET HUWELIJK IS EEN BELETSEL VOOR DE VOLMAAKTHEID,
WANT HET BIDDEN WORDT ER DOOR VERHINDERD.
Dit bezwaar is geenszins nieuw. Men treft het vrijwel algemeen
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1

aan bij de V a d e r s ) en bij de meeste Middeleeuwse schrijvers tot
aan de tijd van Geert Groóte 2 ). Deze verbieden of ontraden daarom
dan ook het huwelijksgebruik op tijden, dat men zich meer bijzonder
op het gebed en godsdienstige zaken dient toe te leggen, zoals feestdagen en vastendagen. De meeste schrijvers echter houden de daad,
op die dagen gesteld, voor slechts dagelijkse zonde.
Men moet zich over zulke uitingen der Vaders niet verwonderen,
want in de oude Kerk bestond het voorschrift, dat gehuwden op
bepaalde tijden uit hogere motieven de continentie zouden beoefenen.
Z o schreef de vierde synode van Carthago (398) in canon 13 voor,
dat bruid en bruidegom uit eerbied voor de pas ontvangen priesterlijke huwelijkszegen de eerste nacht in onthouding zouden doorbrengen 3 ) .
DOOR VAN HET HUWELIJK GEBRUIK TE MAKEN ALS DE
VROUW ZWANGER IS VERLAAGT ZICH DE MENS.
Geert Groóte wil dan ook het huwelijksgebruik in die omstandigheden niet toestaan en hij beroept zich hierbij op het voorbeeld der
dieren, die na de bevruchting geen geslachtelijk verkeer meer hebben.
Ook deze stelling vindt men vrij algemeen bij de Vaders, eveneens
*) Paus Liberius, Decrefa, Cap. X, P.L. 8, 1408-1409.
S. Hieronymus. D e perp. vicginit. 21, P.L. 23, 214 ; - Adv. Jov. I. 7, P.L. 23, 230 ; Epist. XXII, P.L. 22, 409.
S. Athanasius, Epist. ad monachum, P.G. 26, 1174.
S. Gregorius Nyss., D e virginitate III, P.G. 46, 336.
S. Augustinus, Sermo 210, 9, P.L. 38, 1054. Deze is zelfs van mening, dat kinderen,
ontvangen op feest- en vastendagen, ter wereld zullen komen met lichamelijke of
geestelijke gebreken, ja zelfs door den duivel bezeten: Sermo 292, P.L. 38, 319-327.
2
) S. Bemardus, Vitts mystica sea tractatus de passione Domini X X X , P.L. 184,697.
Corpus Juris Canonici, ed. Friedberg, Leipzig 1922, pars prior, Decretum Gratiani II,
causa XXXIII, q. 4, с 1-4.
Petri Lombardi episcopi Parisiensis Sententiarum L. IV, 31, G. 450.
Gandulfus, Sentent. L. IV, § 250, ed. J. de Walter 1924. 535.
S. Ivo Camotensis, Panormia VI, P.L. 161, 1247-48; Decretum de conjugiis, P.L.
161, 601-603.
Theodorus, archiepiscopus Cantuariensis, Poenitentiale, Cap. 32, P.L. 99, 946, 966.
Paulinos, Patriarcha Aquilejensis, Concilium Forojuliense, Cap. 13, P.L. 99, 301.
S. Thomas Aq., Suppl. q. 64, a. 4, 7, 8.
Decretales cum apparata Bartholomaei Brixiensis, emendati per Ghysbertum de
Stoutenburch, Venetìis, Adam de Rotweil, 1480, e. 33, q. 4, e. 1-4, p. 468 verso.
S. Raymundus de Pennaforte, Summa de casibus poenitentialibus, L. IV, § 10.
Cfr. D. Lindner, Der Usus Matrimonii, seine sittliche Bewertung in der katholischen
Moraltheologie alter und neuer Zeit, München 1929, 156, 160.
3
) Cfr. J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, 1918, S. 18.
Cfr. J. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, III, 961.
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de redenering uit analogie met de dieren 1 ) . Ook in de Middeleeuwen 2 ) wordt het huwelijksgebruik tijdens de zwangerschap tamelijk algemeen verboden, maar het beroep op de dieren blijft dan over
het algemeen achterwege, al treft men het nog wel een enkele keer
aan, zoals bij P e t r u s L o m b a r d u s 3 ) .
Er is echter een groot verschil in de motieven, waarom de actus
conjugalis in die tijd verboden wordt. Bij de Vaders komt dit verbod
voort uit hun veel te exclusief beklemtonen van het eerste doel als
enig honest finis van de huwelijksdaad, terwijl bij de middeleeuwse
schrijvers de zorg voor het kind in de moederschoot voorzit. Meestal
wordt ook hier slechts van dagelijkse zonde gesproken. Bij deze
stelling toont Geert Groóte zich dus meer volgeling der Vaders dan
echt Middeleeuwer.
HET HUWELIJKSLEVEN BRENGT ALLERLEI LASTEN. KWELLINGEN EN NARIGHEDEN MEE. DIE VERBONDEN ZIJN AAN DE ZORG
VOOR ELKANDER, HET LEVENSONDERHOUD. DE KINDEROPVOEDING ENZ.

Deze stelling wordt al wederom door vele Vaders en Middeleeuwse schrijvers breedvoerig behandeld. Niet allen zijn zo radicaal
als een H. Gregorius van Nyssa, die beweert, dat alles, wat er aan
narigheid en verdriet op de wereld bestaat, zijn oorsprong vindt in
het huwelijk 4 ), maar ze leggen toch wel sterk de nadruk op de
sombere kant van het huwelijksleven.
HET HUWELIJK VOERT TOT PSYCHOLOGISCHE

CONFLICTEN.

Deze stelling, gelijk ze door Geert Groóte met een beroep op
I Cor. VII is opgesteld, houdt in, dat men zich in het huwelijksleven
1

) S. Clemens Alexandrinus, Paedagogus III, 10, P.G. 8, 512.
Orígenes, Hom. VI, in Gen.. P.G. 12, 192.
S. Ambrosius, Comm. in Lucam I, 24-25, P.L. 15, 1632.
S. Hier., Comm. ad Ephes. V, 25, P.L. 26, 566.
S. Aug., Contra Julianum Pelagianum III, 21, P.L. 44, 724.
S. CyrÜlus Alexandrinus, Comm. in I Cor. VII, P.L. 68, 520.
2
) Cfr. Lindner, o.e., 146-151. 3 ) Petrus Lomb., СУХ., L. IV, 31. F. 449-450.
4
) Tertullianus, De monogamia 16, P.L. 2, 1002.
S. Hier., De perpetua Virginitate 21. P.L. 23, 214.
S. Ambrosius, De Virginibus I, 7, P.L 16, 209.
S. Gregor. Nyss., De Virginitate IV, P.G. 46, 337-348.
S. Bemardus, Viíís mystica XXX, P.L. 184, 698.
Robertus Pullus, Sententiarum Liber VIH, 39, P.L. 186, 956-57.
Joannes Camotensis, Polycraticus VIII, Cap. XI, P.L. 199, 748.
Anselmos van Kantelberg, Carmen de contemptu mundi, P.L. 158, 697-698.
J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, Haarlem 1935, 43.
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uiterlijk anders moet voordoen, dan men innerlijk is, want van de
ene kant moet men zijn echtgenote lichamelijk tegemoet komen door
het debitum te geven, maar van de andere kant moet men zich door
de rede laten leiden en de concupiscentia bedwingen en dus inwendig
extra immunditiam blijven. Enerzijds doet de vleselijke bekommering
van het huwelijk wenen ; anderzijds moet men zijn, als zij die niet
wenen. De bekoorlijkheid en het gebruik der vrouw doet blij zijn, en
toch moet men zijn als verblijdde men zich niet. De behoeften van
het gezin en de zorg voor het tijdelijke dwingen tot bezitten en tot
gebruik maken van de wereld, terwijl zij, die kopen, moeten zijn als
behielden zij het niet, en die van de wereld genieten, als hadden ze
er niets mee op.
Deze stelling gelijk ze door Geert Groóte geformuleerd is, treft
men slechts aan bij Hieronymus en Augustinus 1 ), maar door het
combineren van de eerste en derde stelling ligt ze natuurlijk impliciet
ook besloten in de geschriften der boven geciteerde Vaders.
HET HUWELIJK IS EEN BELETSEL VOOR DE WETENSCHAP.
Expliciet trof ik deze stelling slechts aan bij Augustinus en
Hieronymus, die het zelf verklaart, maar bovendien een passage van
Theophrastus en van Cicero aanhaalt 2 ).
Uit de stelling, dat het huwelijksleven zoveel beslommeringen
met zich brengt en de huwelijksakt, door beneveling van het verstand, den mens minder geschikt maakt voor geestelijke zaken, laat
zich gemakkelijk de thesis distilleren, dat het huwelijk een beletsel is
voor de wetenschap. Bij de Middeleeuwse schrijvers komt deze stelling niet uitdrukkelijk voor. Ook hier sluit Geert Groóte, vooral door
zich te baseren op het gezag van Hieronymus en Augustinus, meer
aan bij de opvattingen uit het tijdvak der Vaders dan bij die der
Middeleeuwen.
Dat hij dit argument juist tegen Andreas Kreynck uitspeelde,
is natuurlijk te verklaren door het feit, dat Andreas een man van
wetenschap was,
1

) S. Hier., De perpetua Virginitate, 20-21, P.L. 23, 214-15; Adv. Jou. I, 7, P.L.
23, 230.
a
) S. Aug., Contra Jul. Pel, V, 12, P.L. 44, 808-810.
De nuptiis et concupiscentia I, 14, P.L. 44, 422-424.
S. Aug., Confess. VI, с. 12, P.L. 32, 730.
S. Hier., Adv. Jov. I, 48. P.L. 23, 291.
Theophrasti, De mipfi/s liber, P.L. 23, 289.
Cicero, Cato maior de senectute. cap. 14.
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DOOR HET HUWELIJK GEEFT MEN ERGERNIS.
Nergens, noch bij de Vaders, noch bij de middeleeuwse schrijvers, wordt deze thesis aangetroffen. Trouwens Geert Groóte zelf
heeft deze stelling niet algemeen willen opzetten, maar heeft ze beperkt tot den persoon van Andreas Kreynck, die juist om zijn positie
door een huwelijk aan te gaan gemakkelijk ergernis zou kunnen geven.
HET HUWELIJK WORDT TOT LAST DOOR DE VROUW, WANT
ER ZIJN WEINIG GOEDE VROUWEN TE VINDEN.
De vrouw hekelen om haar gebreken, wispelturigheid, loslippigheid, hovaardigheid, nieuwsgierigheid, egoisme enz., is een thema,
waaraan de oude en Middeleeuwse schrijvers zich niet zelden bezondigen, zodat ook deze stelling geen originele vinding van Geert
Groóte kan genoemd worden 1 ).
*) TertulHanus, D e cultu feminarwn I, 1, P.L. 1, 1314, waar hij van de vrouw In
het algemeen spreekt : „Tu es diaboli janua, tu es arboris illlus resignatrix, tu es
divinae legis prima desertrlx, tu es quae eum suasisti, quem diabolus aggredì non
valuit".
S. Hier., Comm. in Ecclesiasten. P.L. 23, 1126: Er zijn slechts weinig goede mannen
te vinden, één op de duizend, „sed mulierem bonam omnino invenire non potui". Zie
verder zijn lang citaat van Theophrastus in Adv. Jov., P.L. 23, 288-91.
S. Ambrosius, cfr. Vita S. Ambrosii auctore Possidio cap. 27, P.L. 32, 56.
Gregorius Nyss., De virginitate IV, P.G. 46, 337-348.
S. Bemardus, Vitis Mystica X X X , P.L. 184, 697-98.
Anselmus van Kantelberg, Carmen de contemptu mundi, P.L. 158, 697-98. Cfr.
Н. Finke, Die Frau im Mittelalter. München 1913, 80-92.
A. Rosier, C.ss.R., Die Frauenfrage vom Standpunkte der Natur, der Geschichte und
der Offenbarung, Wien 1893, 158-201.
A. Hentsch, De la littérature du moyen âge, s'adressant spécialement aux femmes.
Halle a. S. 1903, 17-152.
L. Vanderkindere, La condition de la femme et le mariage à l'époque Mérovingienne,
Brussel 1888, 1-45.
A. Roessinck, D e vrouw bij de Dietse moralisten, diss., Groningen 1914, 21-93.
J. Huizinga, Herfsttij, 190-191.

VIERDE HOOFDSTUK
D E HUWELIJKSWAARDERING V A N A F D E O U D E KERK
T O T A A N D E LATE M I D D E L E E U W E N
Nu wij de huwelijksopvattingen van Geert Groóte geformuleerd
hebben, dienen we te onderzoeken hoe hij met deze theorieën stond
tegenover de gangbare opvattingen van zijn tijd. Aan dit onderzoek
echter moet een kort overzicht omtrent de waardering van het huwelijk in de oude Kerk voorafgaan, wijl, gelijk wij zagen. Geert
Groóte zich bij voorkeur op het gezag van verschillende Kerkvaders beriep. De studie van Dr. Lindner 1 ) zal ons hierbij tot leiddraad dienen. Deze geleerde schonk echter weinig of geen aandacht
aan de beide soorten, rigoristische en lakse ketterijen, die op het
gebied der huwelijkswaardering in de loop der eeuwen zijn ontstaan.
Toch hebben die ketterijen invloed gehad op menig kerkelijk schrijver;
door al te grote ijver immers in het bestrijden van lakse opvattingen
komt men gemakkelijk tot rigoristische overdrijving.
S. P a u l u s reeds heeft te strijden gehad tegen huwelijksketters,
die in de jonge Kerk optraden en het huwen verboden 2 ). Uit de
woorden, waarmee Paulus op deze ketterijen antwoordt : „Alles wat
door God geschapen is, is goed en niets is verwerpelijk, zo het onder
dankzegging genuttigd wordt," mag geconcludeerd worden, dat de
Apostel hier reeds de begin-sporen ziet van de latere Gnostische
secten, die met hun dualistische opvattingen, de materie veroordeelden, en als gevolg daarvan, ook het gebruik van het huwelijk
en van sommige spijzen 3 ).
*) D. Lindner, Der Usus matrimonii. Seine sittliche Bewertung in der katholischen
Moraltheologie alter und neuer Zeit, München 1929.
2
) I Tim. IV, 1-4 ; Ephes. IV, 12-14.
s
) D. Franses, Radicalisme in de eerste eeuwen der Kerk, Collectanea Franciscana
Neerlandica, III, 5, 's Hertogenbosch 1936, 29-30.
P. Tischleder, W e s e n u n d S t e l l u n g d e r F r a u n a c h d e r L e h r e d e s
Hl. P a u l u s , Neutestamentliche Abhandlungen 1929. Bnd. X, Hft 3-4, S. 10-11.
E. v. Dobschütz, Die Urchristliche Gemeinde, Leipzig 1902, S. 187.
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Ook in Corinthe moet al twijfel zijn geopperd aangaande de geoorloofdheid van het huwelijk, want blijkbaar geeft hij antwoord op
een gestelde vraag, als hij zegt : „Bonum est homini mulierem non
tangere (I Cor. VII, 1), maar ter vermijding van ontucht hebbe
ieder man zijn eigen vrouw".
In de brief van C l e m e n s R o m a n u s , enkele decennia na
S. Paulus tot diezelfde gemeente gericht, wordt uitdrukkelijk geleerd,
dat de vrouwen ten opzichte van hun mannen de huwelijksplichten
moeten vervullen 1 ) . Als de schrijver hier nu terloops meende te
moeten spreken over de huwelijksplichten der vrouwen, dan ligt de
veronderstelling voor de hand, dat, ondanks de brief van Paulus,
in Corinthe toch nog sporen van die encratistische opvattingen waren
overgebleven.
Dat er bij de eerste Christenen van Corinthe twijfel gerezen was
over de geoorloofdheid van de huwelijksdaad, kan natuurlijk zijn
veroorzaakt door het feit, dat Paulus bij vroegere gelegenheden verkeerd begrepen werd, als hij de nadruk legde op de maagdelijkheid.
De strenge toon echter van zijn schrijven laat vermoeden, dat hij
toen reeds echte ketterij op het oog had, namelijk het Gnosticisme,
dat, ofschoon in de tweede eeuw pas tot ontwikkeling gekomen door
mannen als B a s i l i d e s , V a l e n t i n u s , M a r c i o n , C o p o c r a t e s en hun leerlingen I s i d o r o s , E p i p h a n e s , P t o l e m a e u s ,
H e r a c l e o n en A p e l l e s , toch reeds veel vroeger, ja zelfs vóór
het christendom ontstond als een synchretisme van Griekse philosophie en Judaïsme 2 ).
Daar volgens het Gnosticisme de materie in zich slecht is, moet
de materie in geen geval uitgebreid worden. Zo kwam men vanzelf
tot de veroordeling van het huwelijk, want door het geslachtelijk
verkeer zou het rijk der boze materie voortdurend worden vergroot.
Deze rigoristische opvattingen vonden in de eerste eeuwen van
het christendom des te gereder gehoor, omdat ze beantwoordden aan
het streven van de philosophische systemen uit die tijden, zoals het
neo-Pythagorisme en het Platonisme ; ook al niet zelden omdat de
christenen zelf in deze rigoristische systemen abusievelijk een overeenkomst konden zien met sommige, verkeerd begrepen, passages uit
het Evangelie 3 ).
1

) Clemens Romanus, Ad Сот. I, 3, ed. Funk, Paires Apostolici I, 1901, 100.
) E. de Paye, Introduction à l'étude du Gnosticisme. Paris 1898, HO sq., 143.
F. Cumont, Les religions orientales dans le Paganisme romain, Paris 1899, 182.
*) A. Moulard, S. Jean Chrysostome, le défenseur du mariage et l'apôtre de la
virginité, Paris 1924, 93 ssqq.
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De eerste grote vertegenwoordiger van het Gnosticisme is
Marcion, wiens huwelijksleer vooral bekend is uit de ketterkatalogen
en de verdedigingsgeschriften der Vaders 1 ) .
M a r c i o n verbood het huwelijk, niet uit een ascetisch motief,
maar steunend op het dualisme. De materie is slecht, een maaksel
2
van den bozen demiurg ). Daar het huwelijk de materie, en dus
ook het rijk van dien demiurg, verbreidt, is het een kwaad en een
bedrijf van onkuisheid 3 ), „mala est natura ex mala materia.... mala
generatio" 4 ), ja het huwelijk is bederf en zonde 5 ).
De drie grote groepen van Marcions volgelingen A p e l l e s L u c a n u s , P o t i t o s - B a s i l i k o s en S y n e r o s komen wat be
treft de huwelijkswaardering overeen met Marcion 6 ).
Een der voornaamste volgelingen van Marcion was В a s i 1 i d e s.
Hij beschouwde het huwelijk als een „minder kwaad" om zich los te
maken van de bekoringen, die het bidden belemmeren 7 ), hetgeen
door zijn volgelingen werd opgevat als een vrijbrief voor een zich
teugelloos uitleven 8 ).
Sterk verwant aan het Gnosticisme is de secte der E n c r a t i s t e n, waarvan T a t i a a n , de leerling van Justinus, zoal niet de
stichter, dan toch de grote leider is geweest. Het gnostisch karakter
van het encratisme blijkt sterk uit een passage bij Hieronymus, waar
Cap. VIII, 6 van de Galatenbrief gecommentarieerd wordt : „Qui
seminat in carne sua, de carne et metet corruptionem". Tatiaan laat
sua weg en redeneert : „Si quis seminat in carne, carne metet corrup1

) Justinus, Apologia I, 26, P.G. 6, 368 ; - Philastrius, Liber de haeresibus, 45,
P.L. 12, 1162; - Clemens Alex.. Sfromafa III, 4. P.G. 8, 1129.
S. Ireneus, Adv. haereses I, 27, P.G. 7, 688 ; - Epiphanius, Adv. haer. I, 3,
P.G. 41, 6 9 6 ; - Tertulllanus, Adversos Marcionem III. 6, P.L. 2, 355.
Cfr. A. v. Hamack, Die Chronologie der altchristlichen Literatur I, Leipzig 1897,
297 ff. en 306 ff. ; Marcion, Das Evangelium vom [remden Gott, Leipzig 1924, 21;
Beilage I, 15*.
2
) Tertull. Adv. Marc. I, 24. P.L. 2, 272, 301.
8
) Adv. Marc. I, 29, P.L. 2. 307.
4
) S. d é m e n s Alex., Sirom. III, P.G. 8, 1114.
6
) S. Irenaeus, Adv. haer. I, 28, P.G. 7. 691.
e
) Eusebius, Historia Ecclesiastica V , 13, P.G. 20, 460-461. Tertull., De praescriptionibus adversos haereticos XXXIII, 6, P.L. 2, 54-55.
Cfr. A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urchristentums, Leipzig 1884, S. 533.
7
) Clemens Alex., Sfrom. III. 1, 3, P.G. 8, 1097-1102.
8
) Irenaeus, Adv. haer. I, 24, 5, P.G. 7, 678. Epiphanius, Adv. haer. 24, 3, P.G.
41. 312-313 ; S. Hier.. Adv. Jov. II, 37, P.L. 23, 335.
Zie daartegenover P. Hendrlx, De Alexandrijnse Haeresiarch Basilides, diss., Amsterdam 1926, 33-35 en 58-59, die de verschillende uitlatingen der kerkelijke schrijvers
omtrent llbertmlsme van Basilides' volgelingen kortweg leugens noemt.
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tionem ; in carne autem seminat, qui jungitur mulieri. Ergo et qui
uxore utitur et seminat in carne ejus, de carne metet corruptionem" 1 ) .
Daarom is het huwelijk niets anders dan echtbreuk, bederf 2 ) en
bezoedeling 3 ) . Het huwelijk is in zich dus een malum, een conjunctio
diabolica 4 ) ; de vrouw is het werk van S a t a n 5 ) en wie met een
vrouw omgang heeft verricht Satans werk 6 ).
Naast het Gnosticisme en Encratisme staat het Montanisme, dat
zijn oorsprong had in M o n t a n u s , die zich vooral door chiliastische
verwachtingen liet leiden. Het leerde, dat men zich op dit duizendjarig rijk streng moest voorbereiden. Daaruit volgt, dat de oorsprong
van dit systeem niet ligt in een dualisme maar in een verkeerd opgevat ascetisme 7 ). Montanus veroordeelde uitdrukkelijk het tweede
huwelijk, maar ook over het huwelijk in het algemeen schijnt hij zich
ongunstig te hebben uitgelaten, want Eusebius zegt van hem : „Hij
is het, die de vernietiging van het huwelijk l e e r d e " 8 ) .
Het Montanisme kreeg grote aanhang door T e r t u l l i a n u s ,
die in 206 tot het Montanisme overging.
Aan het Montanisme is weer verwant de secte der Novatianen,
die alleen het tweede huwelijk verwerpen en weigeren gemeenschap
te houden met bigami 9 ).
Gelijk het Gnosticisme vindt het M a n i c h é i s m e zijn uitgangspunt in het probleem van het kwaad, vandaar een dualisme 1 0 ), strijd
tussen licht en materie. Het licht moet van de materie bevrijd worden
door een streng leven, voorgeschreven minstens voor de uitverkorenen, o.a. door middel van het „signaculum sinus", waardoor het
huwelijk en het voortbrengen van kinderen ten strengste wordt verboden, opdat door de voortplanting de macht van de materie niet
zou aangroeien 1 1 ). Het Manichéisme heeft zich tot diep in de
i ) S. Hier., Comm. ad Gal. III, с VI, 8, P.L. 26, 431; Cfr. Hamack, Chronologie.
284 ; Cfr. Moulard, o.e., 95.
2
) S. Epiph. Adv. haer. I, 3, 46, P.G. 41, 839.
3
) S. Irenaeus Adv. haer. I, 28, 1, P.G. 7, 690-691.
4
) Theodoretus Cyrensis, Haereticarum fabularum compendium I, 20, P.G. 83, 370.
6
) S. Epiph., Adv. haer. I, 3-4, P.G. 41, 834.
e
) Nicetas Choniatas, Thesaurus orthodoxae [idei IV. 16, P.G. 139, 1281.
T
) Cfr. A. d'Alès, La Theologie de Tertullien, Paris 1905, 435 sq. H. Preisker,
Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten, Berlin 1927, S. 225.
8
) Eusebius, Hisf. Eccl. V, 18, P.G. 20, 476. Orígenes, Comm. in Titum, op. IV.
e
) L. Godefroy, L e m a r i a g e a u t e m p s d e s P è r e s , Diet. Theol. Cath.
XIX, 2084. Epiph., Adv. haer. 69, 3, P.G. 41, 1021.
10
) G. Bardy, M a n i c h é i s m e , D. Th. С IX, 1841-1895. L. Duchesne, Histoire
ancienne d'Eglise I, Paris 1911, 556-566.
11
) Alexander Lycopolitanus, Contra Manichaei opiniones, с. IV, ed. A. Brinkmann,
Lipsii 1895, 7 ; zie ook с. XXV, 37.
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Middeleeuwen weten te handhaven en verdween pas voor goed na
de nederlaag der Albigenzen ι ).
Omstreeks 340 ontstaat er een nieuwe secte, n.l. van E u s t h a t i u s , den tijdgenoot en vriend van Basilius 2 ). Zijn leer kennen we
slechts uit can. 1 en 9 van het concilie van Gangres (omstr. 340).
Hieruit moet men opmaken, dat men volgens die leer niet zalig kan
worden, als men het huwelijk gebruikt, omdat dit in zich verkeerd
zou zijn 3 ).
Van de vierde tot de zesde eeuw had het systeem van Ρ r i s с i 1 1 i a η u s veel aanhang. Hij werd in 380 voor het eerst veroordeeld
op het concilie van Saragossa, in 385 opnieuw te Bordeaux en nog
op de concilies van Toledo van 400 en 447 en van Braga in 563,
wegens hun verwantschap met Gnosticisme en Manichéisme 4 ). De
Priscillianen leerden, dat het huwelijk slecht en het voortbrengen
van kinderen „verderfelijk" is. De duivel en de demonen vormen in
de moederschoot het kind, en het vlees is niet het werk van God,
maar een schepping van boze engelen 5 ).
Als reactie op deze rigoristische ketterijen krijgen we in de
vierde en vijfde eeuw enkele lakse bewegingen, die deels een godsdienstig-reactionnair, deels een sociaal karakter dragen.
De eerste is de leer van H e 1 ν i d i u s, tegen wien Hieronymus
in 383 zijn tractaat D e perpetua Virgînitate B.M.V. adversas Helvidium schreef 6 ). Deze Helvidius leerde, dat het huwelijk een zaak
is van de natuur en dus door God gewild. Zijn waarde is derhalve
zedelijk niet minder dan die van de ongehuwde staat. Aangezien de
verdedigers van het celibaat zich beriepen op de maagdelijkheid van
Maria, probeerde hij aan te tonen, dat Maria nog andere kinderen
had voortgebracht 7 ).
Eenzelfde dwaling verkondigde enkele jaren later de bisschop
B o n o s u s van Sardica. In plaats van te luisteren naar Ambrosius,
ging hij met het verspreiden zijner stellingen voort. Hij werd door
de bisschoppen der synode van Capua, 391 of 392, en later door
paus Siricius veroordeeld 8 ).
*) Duchesne, o.e., I, 562.
) Duchesne, o.e., II, 381-387. S. Salaville, E u s t h a t e d e S e b a s t e , D. Th. С.
V,
1565-71. L. Godefroy, o.e., D. Th. С IX, 2084-85.
s
) Hefele-Leclercq, H i s t o i r e d e s C o n c i l e s , I, 1032.
4
) Ibidem II, 487. Cfr. J. Tixeront, Histoire des dogmes II, Paris 1930, 232-245.
2

B
e

7
8

) Sulpicius Severus, Historia Sacra II, 46-51. Cfr. Tixeront, o.e., II, 235-238.
) S. Hier., D e perpetua virginitate B.M.V. contra Helvidium, P.L. 23, 193-216.

) Tixeront, o.e., II. 243-44.
) Tixeront, o.e., 244-45. Cfr. De brief van de synode van Capua, P.L. 16,1222-1223.
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De voornaamste vertegenwoordiger van de l a k s e richting is
geweest J o v i n i a n u s , tegen wien Hieronymus de twee boeken Ad'
1
versus Jovinianum schreef ).
De leer van Jovinianus vat Hieronymus aldus samen : Er is geen
verschil tussen maagden, weduwen en gehuwden, als ze maar het
doopsel hebben ontvangen. Geen gedoopte kan door den duivel ver
leid worden, en of men zich van spijzen onthoudt, ofwel ze met
dankbaarheid gebruikt, maakt geen verschil. Voor allen die het
doopsel hebben ontvangen, bestaat er in de hemel eenzelfde be
2
loning ). Wat de heilige Maagd betreft, zegt hij: „Virgo concepii,
3
sed non virgo generavit" ).
Om sociale redenen wordt de maagdelijke staat veroordeeld door
V i g i 1 a η t i u s, een tijdgenoot van Hieronymus. Deze schreef tegen
4
hem zijn boek Adversas Vigitantium ).
Vigilantius veroordeelt het
kloosterleven en de maagdelijke staat, omdat ze de maatschappij be
roven van burgers die er anders hun beste krachten aan zouden
kunnen wijden 5 ).
Tegenover de genoemde systemen en theorieën hebben de
Vaders en kerkelijke schrijvers niet opgehouden de leer der Kerk te
verdedigen. Niet alleen moesten zij zich richten tegen uitwassen in
het christelijke kamp, maar evenzeer tegen overblijfselen van de
heidense oudheid, zoals het Stoicisme en het Pythagorisme, waarvan
de voornaamste vertegenwoordigers zijn S e n e c a , P h i l o , M u s s o n i u s en O k e l l o s 6 ) .
Er werd reeds op gewezen hoe de H. Paulus het tweede doel
van het huwelijk verdedigde. Daar hij echter geen huwelijkstractaat
schreef, bestond er voor hem geen aanleiding over het eerste doel te
spreken. Toch leert hij dat indirect, want als hij de jonge weduwen
wil vrijwaren voor leegloperij en de gevaren daaraan verbonden,
zegt hij : ,,Ik verlang dus, dat jongere weduwen trouwen, kinderen
ter wereld brengen" 7 ). In het moederschap ziet hij dus een bescherming tegen gevaren, waaraan een jonge weduwe is blootgesteld.
Maar daardoor geeft hij ook impliciet de hoge zedelijke waarde van
i)
2
)
3
)
4
)
*)
e
)
7
)

S. Hier., Ad». Jov., P.L. 23, 221-352.
S. Hier., Adv. Jov. I, 3, P.L. 23, 224.
S. Hier., Eptst. 42, P.L. 16, 1173.
S. Hier., Adv. Vigilantium, P.L. 23, 353-368.
S. Hier., Adv. Vigilantium 15, P.L. 23, 366-367.
Cfr. Lindaer. o.e., 28-29.
I Tim. V, 14. Cfr. F. Prat S.J., La theologie de S. Paul. Paris 1920. I, 125 sq.
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het moederschap aan, dat een roeping is, die de zuiverste en edelste
strevingen der vrouwelijke ziel opwekt en ontwikkelt 1 ).
Ook C l e m e n s R o m a n u s zien we waken tegen encratistische invloeden. Hij prijst ten zeerste de maagdelijkheid, maar om
niet verkeerd begrepen te worden, laat hij er direct op volgen : „Qui
carne castus est, ne glorietur, cum sciat alium esse qui continentiam
ipsi tribuat" 2 ). De encratistische secten gingen juist prat op hun
zogenaamde onthouding.
Ook het merkwaardige geschrift van H e r m a s (omstr. 145)
legt sterk de nadruk op zuiverheid en maagdelijkheid. Hij laat den
P a s t o r tot tweemaal toe zeggen, dat de onthouding het beste
middel is ter zaligheid 3 ). Toch mag hier geen radicaal encratisme
in gezien worden, want hij erkent uitdrukkelijk de geoorloofdheid
van het huwelijk en beveelt dit aan als middel tegen fornicatio en
adulterium 4 ). Door te huwen doet men goed, maar door maagd te
blijven verkrijgt men abundantiorem gloriam, omdat de maagdelijke
staat iets is praeter mandatum 5 ). Scherp formuleert hij dus het verschil tussen raad en plicht.
Bij de beoordeling der huwelijksopvattingen van de Vaders en
kerkelijke schrijvers moet men voor ogen houden, dat het jonge
Christendom een sterke reactie wilde zijn op treurige toestanden op
zedelijk gebied bij het heidendom. Maar ook moet erkend worden,
dat verschillende Vaders duidelijke sporen van Stoïcijnse en Pythagoraeïsche invloeden vertonen 6 ). Zo is het verklaarbaar, dat verscheidene Vaders slechts het voortbrengen van kinderen en het geven
van het debitum als wettige motieven aannemen voor het volkomen
geoorloofd stellen der huwelijksdaad. Deze strenge opvatting, die
men echter niet bij alle Vaders aantreft, moet verklaard worden uit
Joods-Gnostische richtingen. Later, ná Augustinus, komt daarbij nog
de onjuiste uitleg van S. Paulus' woorden : „secundum indulgentiam".
Vóór Augustinus is er nog geen vaste lijn te zien in de huwelijkswaardering.
S. J u s t i n u s , S. C l e m e n s v a n A l e x a n d r i e en O r í g e n e s noemen alleen de huwelijksdaad, gesteld om kinderen voort
*) Tischleder, o.e., 27-28.
) Clemens Rom., Ad Cor. XXXVIII, 4, ed. F. Funk, Paires Apostolici I, 1901, 149.
) Pastor Hermae, Mandatum I, ed. F. Funk, Patres Apostolici I, 1901, 468-69.
Visio II, 3, η. 2. Funk 429.
*) Mandatum IV, 1. Funk 475.
B
) Mandatum IV. 4, n. 1-2. Funk 481. Similitudo V, 3, n. 2-3. F. Funk 534-35.
β) Lindner, o.e., 57.
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te brengen of om het „debitum" te geven, vrij van elke zonde, ofschoon Orígenes toch ook reeds het geslachtelijk verkeer met betrekking tot de menselijke zwakheid goed schijnt te noemen 1 ) . De
huwelijksdaad om aan de wellust te voldoen is doodzonde.
T e r t u l l i a a n , een man van contradicties, was aanvankelijk
vol eerbied voor het huwelijk, dat hij zelfs tegen Marcion verdedigde.
Maar later, ook reeds vóór zijn overgang tot het Montanisme, nam
hij een minder gunstig standpunt in tegenover het tweede huwelijk,
dat hij na zijn overgang verwierp en wel zó radicaal, dat verschillende
uitdrukkingen uit De pudicitia en De exhortatione castitatis en De
monogamia kunnen opgevat worden als een formele veroordeling,
niet alleen van het tweede huwelijk, maar ook van het eerste, want
hetgeen hij zegt van het tweede huwelijk gaat even goed of evenmin
op van het eerste huwelijk. In ieder geval plaatst hij het huwelijk in
een sfeer, die absoluut buiten ieder Godgewijd leven ligt. Hij tast
het princiep zelf van het huwelijk a a n 2 ) .
Ook de Vaders der derde en vierde eeuw, S. C y p r i a n u s 3 )
en L a c t a n t i u s 4 ) , evenals S. B a s i l i u s en S. A m b r o s i u s
leggen sterk de nadruk op het eerste doel van het huwelijk, maar
hebben toch ook reeds een zwakke erkenning van het tweede d o e l 5 ) .
S. A t h a n a s i u s 6 ) en S. G r e g o r i u s v a n N y s s a 7 ) leggen
beide de oorsprong van het huwelijk in de zondeval van Adam. Zij
ontkennen zelfs, dat vóór de zondeval de natuurlijke neiging bestond om langs geslachtelijke weg kinderen voort te brengen. Ofschoon beiden sterk de maagdelijkheid aanbevelen, maken ze toch
duidelijk onderscheid tussen een raad en b e v e l 8 ) , maar Gregorius
heeft zo'n sombere visie op het huwelijk, dat hij er niet voor terugschrikt de gewone actus conjugales „nefarii coitus" te noemen 9 ).
In tegenstelling met de vorige Vaders legt S. J o h a n n e s
C h r y s o s t o m u s sterk de nadruk op het tweede doel van het
*) Cfr. Lindner, o.e., 34-42.
2
) Cfr. d'Ales, o.e., 40.
H. Prelsker, Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten, Berlin 1927, 190.
Lindner, o.e., 42-43.
3
) A. d'Ales, La theologie de S. Cyprien, Paris 1922, 344-346.
4
) M. Heinig, Die Ethik des Lactantius, Leipzig 1887, 73.
«) Lindner, o.e., 45-47.
e
) S. Athanasius, Expositio in Ps. 50, 7, P.G. 27, 240.
7
) S. Gregorius Nyss., De hominis opi[ico, c. 17, P.G. 44, 188-189.
8
) S. Athanasius, Epist. ad monachum, P.G. 26, 1174. S. Greg. Nyss., De virgini'
tate III, P.G. 46, 328.
β
) S. Greg. Nyss., De Virginitate 111, P.G. 46, 335. 336.
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huwelijk, hetgeen te verklaren is uit zijn opvatting, dat het huwelijk
zijn oorsprong heeft in twee gevolgen van Adams zonde, de dood
en de concupiscentia ; vandaar ook zijn leer, dat het huwelijksgebruik
ter vermijding van ontucht vrij is van iedere z o n d e 1 ) , want juist
daarvoor is het huwelijk gegeven en hij aarzelt niet te zeggen : „Als
enig juiste grond om te huwen kan slechts gelden het vermijden
van ontucht" 2 ). Voelend, de waarde van het tweede doel tezeer
beklemtoond te hebben, wilde hij dit enigszins verzachten : „In het
begin heeft God zeker een dubbel doel aan het huwelijk gegeven,
maar sinds de aarde bevolkt is, heeft Hij ons het huwelijk gelaten
als een middel om de zonde te vermijden" 3 ).
V a n de Vaders staat S. H i e r o n y m u s wel het meest afwijzend tegenover het huwelijk. In zijn reactie tegen Jovinianus gaat
hij veel te ver, al laat hij dan ook in zijn latere werken een mildere
toon horen. De huwelijksdaad om de procreatie is goed, maar als
„remedium" blijft het huwelijksverkeer zonde, zij het dan ook dagelijkse zonde, want „si bonum est mulierem non tangere, malum est
ergo tangere", maar dit kwaad wordt geduld om een groter kwaad
te voorkomen. W a t slechts wordt geduld, dat is ,,nec bonum, nee
beneplacitum, nee perfectum" 4 ). Als S. Paulus zegt: „melius est
nubere quam uri", dan duidt, volgens S. Hieronymus, dat woord
„melius" slechts een minder kwaad aan. De woorden van Paulus
hebben dezelfde vergelijkingswaarde als de uitdrukking „het is beter
één oog te verliezen dan b e i d e " 6 ) .
Grote invloed op de huwelijksopvattingen in de latere tijden heeft
S. A u g u s t i n u s gehad. Met hem komen we in de eerste phase
van een meer vast en beredeneerd waarderingssysteem.
Tegen de huwelijksdaad, om het eerste doel gesteld, heeft hij
natuurlijk niet het minste bezwaar : „Kinderen voortbrengen is goed
krachtens het gebod van God : „Crescite et multiplicamini". Dit kan
nu eenmaal niet anders dan door de huwelijksdaad. Dus is zij goed.
W i l deze daad echter de volledige „pudicitia conjugalis" bezitten,
dan moet de intentie voorzitten, kinderen voort te brengen ten einde
1

)
¡a
2
)
3
)
4
)
B
)

Cfr. A. Moulard, S. Jean Chrysostome, le défenseur du mariage et l'apôtre de
Virginité, Paris 1923, 62-165. Lindner, o.e., 47, 50.
S. Joan. Chrysost., Propter Focnicationem, 3, P.G. 51, 213.
S. Joan. Chrysost., De Virginitate. 19, P.G. 48, 547.
Adv. ]ov. I, 37, P.L. 23, 274-75.
Adv. Jov. I, 9, P.L 23, 233. Cfr. Lindner, o.e., 52-56.
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er leden van Christus van te m a k e n 1 ) . De huwelijksdaad is vrij van
zonde, als ze gesteld wordt om kinderen voort te brengen of om
het „debitum" te geven. In de overige gevallen is ze zonde, en wel
dagelijkse zonde. Augustinus spreekt in geen enkel geval van
doodzonde.
Hierbij redeneert hij als volgt: De concupiscentia, voortkomend
uit de erfzonde, is en blijft een kwaad. Deze concupiscentia is noodzakelijk met de huwelijksdaad verbonden. Dit kwaad nu wordt door
de b o n a van het huwelijk geneutraliseerd, doch ook alleen slechts
in zover als die bona, proles en fides, werkelijk geïntendeerd worden.
Als deze intentie niet aanwezig is, is de huwelijksdaad zonde, maar
„propter thori fidem, venialem habet culpam" 2 ).
De tweede reden, waarom de daad, gesteld om een ander motief
dan proles en fides, zonde is, vindt Augustinus in I Cor. VII, 6 :
„Hoc autem dico secundum indulgentiam". Augustinus leest hier
„secundum епіатп" en redeneert : W a a r vergeving geschonken wordt,
moet zonde aanwezig zijn 3 ).
De opvattingen omtrent het huwelijk na S. Augustinus
Deze leer van Augustinus met haar compensatie en het „secun
dum veniam" heeft zeer lang na gewerkt, tot in de 12de e e u w 4 ) ,
slechts hier en daar komen kleine nuances voor. Z o b.v. zegt L e o
d e G r o t e , die met een beroep op vers 7 van Ps. 50 „In peccatis
concepit me mater mea" sterk de nadruk legt op het verband tussen
erfzonde en geslachtsdaad, dat geen enkele huwelijksdaad vrij kan
zijn van z o n d e 6 ) . Ook Leo heeft aanhangers in deze opvatting, b.v.
A n s e l m u s v a n L a o n 6 ) , maar over het algemeen ziet men tot
in de 12de eeuw de schrijvers de leer van Augustinus volgen, zonder
dat er nieuwe gezichtspunten geopend worden.
1

) S. Aug., De nuptiis ei concupiscentia I, 4, P.L. 44, 415.
) S. Aug., De bono coniugali VI, 6, P.L. 40, 377-378.
3
) S. Aug., De nupt. et concup. I, 14, P.L. 44, 423.
Zie verder de citaten bij Lindner, o.e., 57-66.
Cfr. В. Alves Pereira O.P.M., La doctrine du mariage selon S. Augustin, Paris
1933, 95 sq.
J. Peters, Die Ehe nach der Lehre des hl. Augustinus, Heft 32, Görresgesellschaft
zur Pflege der Wissenschaft im Katholischen Deutschland, Paderborn 1918, S. 23 ff.
4
) Lindner, o.e., 66 ff.
5
) Lindner, o.e., 70.
e
) Lindner, o.e., 89.
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In de 12de eeuw wordt, waarschijnlijk enigszins onder invloed
van Katharen en dergelijken 1 ), de huwelijksleer nog meer rigoristisch. Velen gaan uit van de veronderstelling, dat ieder zinnelijk
genot zondig is. En omdat de huwelijksdaad nu eenmaal niet kan
plaats hebben zonder dat men dat zinnelijk genot gevoelt, zal zij in
werkelijkheid steeds van zonde vergezeld gaan. Theoretisch echter
zou de daad zonder zonde kunnen zijn en daarom maakt men de
volgende distinctie :
de huwelijksdaad causa prolis is in zich vrij van iedere zonde ;
propter debitum reddendum is ze in zich eveneens vrij van zonde ;
incontinentiae causa is ze dagelijkse zonde ;
explendae libidinis causa is ze doodzonde.
Deze distinctie heeft echter slechts speculatieve waarde, aange
zien de huwelijksdaad practisch altijd vergezeld gaat van zonde,
zij het dan ook kleine zonde, vanwege het vergezellend zondig genot.
Dat bij deze rigoristische opvatting de invloed der Katharen
aanwezig is, blijkt uit het feit, dat H u g u с с i o, die er de voor
naamste vertegenwoordiger van is, zich van het verwijt Kathaar te
zijn, tracht te zuiveren, door er op te wijzen, dat de Katharen ieder
huwelijksgebruik d o o d z o n d e noemen, terwijl hij slechts spreekt
van een „peccatum veniale" of „venialissimum" 2 ).
Naast H u g u с с i o zijn G a n d u l f u s , R u f i n u s , R o b e r t u s
P u l l u s , S t e p h a n u s L a n g t o n , I n n o c e n t i u s III, J o h a n n u s T e u t o n i c u s en J a c o b u s v a n V i t r y de voornaamste
vertegenwoordigers dezer richting 3 ).
Anderen, minder rigoristisch, zijn van mening, dat het huwelijks
gebruik niet steeds met zonde vermengd behoeft te zijn, als men
maar geen behagen schept in het genot, zo o.a. P e t r u s M a n d u c a t o r en S i m o n v a n B i s s i n i a n o 4 ) .
In de 13de eeuw wordt men milder, men gaat uit van het princiep, dat de huwelijksdaad in zich niet verkeerd is, maar dat er,
gelijk S. Thomas van Aquino zich uitdrukt 5 ), toch een zekere
„jactura" aan verbonden is. Wil de daad dus helemaal goed zijn,
dan moet die ,,jactura" gecompenseerd worden, en dit gebeurt door
de „bona matrimonii". Is de daad door die „bona matrimonii" hele
maal goed, dan is ook het genot, aan die goede daad verbonden, goed.
1
2

) Zie Hoofdstuk VI, waar de ketterij der Katharen behandeld wordt.
) Lindner, o.e., 99. 3 ) Lindner, o.e., 95 ff. 4 ) Lindner, o.e., 101.
) S. Thomas Aq., Suppl. q. 49, a. 1.

B
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De kwestie is nu : Welke motieven compenseren die jactura volledig ?
Hierover gaat sinds de 13de eeuw het dispuut. Algemeen wordt dan
aangenomen, dat de huwelijksdaad, die men stelt om kinderen voort
te brengen of om de huwelijksplicht te vervullen, vrij is van iedere
zonde.
Over de daad, gesteld als remedium concupiscentiae, is er nog
geen volkomen eenstemmigheid. Sommigen, o.a. R i c h a r d v a n
M e d i a ν i 11 e, W i l l e m ν. A u x e r r e , H u g o v a n S. C h e r ,
1
A l e x a n d e r v a n H a l e s , R o b e r t v a n S o r b o n ) , blijven in
dit geval nog altijd dagelijkse zonde zien, terwijl anderen, zoals
R a y m u n d u s van Pennaforte, T h o m a s van Aquino,
B o n a v e n t u r a , S c o t u s , het volgende onderscheid maken : stelt
men de daad als „remedium" voor zich zelf, dan is ze dagelijkse
zonde, maar stelt men ze als „remedium" voor de andere partij, dan
2
is ze vrij van iedere zonde ).
Wat de daad betreft, die verricht wordt „propter delectationem",
(de term „propter solam delectationem" is nog niet in gebruik), deze
wordt sinds ongeveer 1200 geen d o o d z o n d e meer genoemd, maar
slechts dagelijkse zonde, onder voorwaarde, dat zulk een daad matrimonialiter wordt gesteld, d.w.z. iedere gedachte aan echtbreuk moet
uitgesloten blijven. Aldus W i l l e m v a n A u x e r r e , A l b e r t u s
M a g n u s , T h o m a s , B o n a v e n t u r a , D u r a n d u s 3 ) . Een heel
enkele spreekt nog wel van doodzonde, zoals B e r t h o l d v a n
R e g e n s b u r g en J o h a n n u s H e r o l t 4 ) , maar ook wordt reeds
min of meer duidelijk gepleit voor de stelling, dat ook een dergelijke
daad geen zonde is, zoals in de Summa Astensis5).
In de Hde eeuw, dus ten tijde van Geert Groóte, staat omtrent
de huwelijkswaardering het volgende vast:
De huwelijksdaad, gesteld om kinderen voort te brengen of de
huwelijksplicht te vervullen, is vrij van iedere zonde.
De „actus conjugalis" die men stelt als middel tegen de ontucht,
is volgens sommigen vrij van zonde, volgens anderen slechts dagelijkse zonde.
Het huwelijksverkeer „propter delectationem" is dagelijkse zonde.
Vergelijkt men hiermee de leer van Geert Groóte, gelijk die is
1

) Zie de bewijsplaatsen bij Lindner, o.e., 120 ff.
Lindner, o.e., 124 ff. — 3 ) Lindner, o.e., 137 ff. — 4 ) Lindner, o.e., 142-143.
) Lindner, o.e., 145. De Summa Astensis zelf houdt vast aan de dagelijkse zonde,
maar zegt uitdrukkelijk : „Heet quidam dicunt quod ibi nullum sit peccatum". Summa
Astensis VIII, Tit. 9, de bonis matrimonii, a. 2.

2
)
5
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samengevat op blz. 100-102, dan ziet men dat hij met zijn rigorisme
omtrent het finis Primarius volledig alleen staat. Met zijn strenge
opvatting omtrent de daad, die verricht wordt propter delectationem,
staat hij in zijn tijd ook vrijwel alleen maar sluit toch aan bij
meerderen uit de twaalfde eeuw.
Zijn rigorisme kan dus niet verklaard worden als een uiting van
de algemene opvattingen van zijn tijd.
Hoe is dat teruggrijpen naar de opvattingen der twaalfde eeuw
te verklaren ? Hij zelf wijst ons een klein spoor aan. Na het preekverbod van F l o r i s v a n W e v e l i n c k h o v e n heeft Groóte, omdat zijn kerkelijke rechtzinnigheid in verdenking was gekomen, een
Protestatio publica in het licht gegeven, waarin hij voor God, voor
alle heiligen en mensen verklaart, dat hij zich bij zijn prediking en
geschriften steeds heeft gehouden aan de leer der Vaders * ). Hij
noemt dan enkele Vaders en schrijvers op, onder wie ons nog interesseren H u g o en R i c h a r d v a n S. V i c t o r , omdat deze
twee in dit hoofdstuk nog niet ter sprake zijn gekomen. Ook geeft
hij nog van zijn Sermo contra focaristas, die men vooral tegen hem
uitspeelde, een nadere verklaring in de vorm van 24 stellingen. In
stelling 15, 17, 18 en 19 noemt hij alweer enkele canonisten op, die
hij steeds heeft gevolgd 2 ). Hetzelfde doet hij in de tweede stelling
van een soort vliegend blaadje, waarin hij weer een kortere samenvatting in 5 stellingen geeft 3 ). De leer der Vaders, die in deze
tractaatjes genoemd worden, o.a. Augustinus en Ambrosius en Hieronymus, is boven reeds onderzocht. Ofschoon van de geciteerde canonisten geen enkel in het tractaat De matrimonio wordt aangehaald
en ofschoon deze canonisten hoofdzakelijk geciteerd worden tegen de
aanvallen omtrent zijn sterk juridisch getint tractaat Contra focaristas,
moeten ze toch hier, voor zover bereikbaar, onderzocht worden,
omdat Geert Groóte in zijn Protestatio verklaart, dat hij zich ook in
zijn geschriften aan die auctoritates heeft gehouden.
H u g o v a n S. V i c t o r volgt de leer van S. Augustinus : Als
men de daad verricht om kinderen voort te brengen of om tegenover
1

) Thomas a Kempis. Vita Gerardi, in Opera omnia, ed. Pohl VII, 86-87. Zie ook
ArcL· ν. Kerkel. gesch. I (1829), 359-360.
) Uitgeg. door J. Clarisse, O v e r d e n g e e s t en d e n k w i j z e v a n G e e r t
G r o ó t e , Arch. v. Kerkel. Gesch. VII, (1837), 108-117.
3
) W. Moll, G e e r t G r o o t e ' s v e r k l a r i n g a a n g a a n d e de i n h o u d
г ij пег p r e d i k i n g te U t r e c h t , u i t e e n M S v a n h e t j a a r 1393,
m e e g e d e e l d , Studien en Bijdragen op het gebied der historische Theologie I,
(1871), 404-411. Cfr. Gerardi Magni Epistolae, ed. W. Mulder, p. 157.
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de andere partij de huwelijksplicht te vervullen, dan is ze volledig
goed ; in de andere gevallen is ze dagelijkse zonde.
R i c h a r d wijkt in zover van zijn meester af, dat hij doodzonde
aanneemt bij de daad „libidinis causa" 1 ). Deze laatste leer volgt ook
G r a t i a a n in zijn Deccetam2).
Bartholomeus Brixiensis
huldigt diezelfde mening 3 ), evenals H e n r i c u s v a n S e g u s i a of
H e n r i c u s H o s t i e n s i s 4 ) . Deze laatste leert bovendien, juist als
Geert Groóte, dat de kinderzegen, die men wenst te ontvangen ten
einde erfgenamen en opvolgers te hebben, nog niet het „bonum prolis"
uitmaakt ; maar onder „bonum prolis" verstaat hij het verlangen naar
kroost ten einde dit godvruchtig voor de dienst van God op te
б
voeden ) .
Ook R a y m u n d u s v a n P e n n a f o r t e is van dezelfde op
6
vatting als de vorige auteurs ). G u l i e l m u s D u r a n d u s of
S p e c u l a t o r is milder. Alleen de huwelijksdaad „libidinis causa"
is dagelijkse zonde. In de andere gevallen is er geen zonde aan
wezig 7 ) .
J o h a n n e s A n d r e a e schijnt in zijn werkje, dat grotendeels
over de huwelijksbeletselen handelt, dezelfde mildere mening toege
daan te zijn als Durandus, maar duidelijk drukt hij zich niet u i t 8 ) .
G e n s e l i n u s of G a u c e l i n u s of Z e n z e l i n u s d e C a s 
s a η h i s houdt de huwelijksdaad, die men verricht om de ontucht te
vermijden, voor onzondig, maar over het echtelijke verkeer dat plaats
heeft om het zinnelijk genot, zwijgt hij 9 ).
G u l i e l m u s d e m o n t e L a u d a n o , die tweemaal door
Geert Groóte in zijn Protestatio genoemd wordt, heeft geen gegevens.
*) Lindner. o.e., 90, 112.
) Decrefum Gratiani С XXXII, q. 2, c.i. ed. Friedberg I, 1119.
3
) Decretales cum apparata Bartholomaei Brixiensis, emendati per Ghysbertum de
Stoutenburch, Venetiis, Adam de Rotweil 1480, Glossae seti Commentata in decretum
Gratiani C. 32, q. 3, с 3 en 33, q. 4, с. M , 411 v.. 468 v.
4
) Henricus Hostiensis, Summa Aureau, ed. per N . Superantium et emendatum per
Martinum abbatem, Venetiis 1537, n. 19, 1257, n. 4, 5, 6, 1367.
6
) Summa aurea, п. 19, 1257.
β
) Summa S. Raymundi de Penia[orte (Avignon 1725), L. IV, De matrimonio, § б,
754, § 13, 761-62.
7
) Lindner, o.e., 118, 134.
β
) Tractatulus seu summula brevis de sponsalibus et matrimoniis famosissimi juris
utriusque interpretis Johannis Andreae Bononiensis, utilis ac [ere necessarius om
nibus animarum curam regentibus, Basel 1475, 3 r. 8 v.
•·) Extravagantes
D Joannis Papae XXII, ad quas Zenzelinus de Cassianis, quem
alti Genselinum vocant, uteres composuit commentaries, Lugduni, sumptibus Petri
Landry 1613, ad T i t VI, cap. unie, de voto, 67-68.
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1

welke onmiddellijk op ons onderwerp betrekking hebben ).
D e S u m m a A s t e n s i s of A s c e n s i s of A s t e s a n a is
van mening, dat men bij de actus conjugalis, die verricht wordt om de
ontucht te vermijden, een subjectief doel nastreeft, dat niets te maken
heeft met het voortbrengen van kroost of het geven van het „debitum", en aangezien alleen die twee goederen het huwelijksgebruik
goed maken, is een dergelijke handeling zonde, maar slechts dagelijkse
zonde, omdat het Sacrament, dat weliswaar slechts betrekking heeft
op het wezen van het huwelijk, die daad toch ook ten goede komt.
Libidinis causa is de daad volgens deze summa ook slechts dagelijkse
zonde 2 ). Hier klinkt dus een stem uit de veertiende eeuw, die de
huwelijksdaad, om het tweede doel gesteld, voor dagelijkse zonde
houdt.
Uit de besproken auteurs valt iets merkwaardigs te concluderen :
Verschillende canonisten uit de dertiende eeuw, B a r t h o l o m e u s
B r i x i e n s i s , H o s t i e n s i s en R a y m u n d u s v a n P e n n a f o r t e , zijn in afwijking van de vrij algemene sententie der theologen uit die tijd, een rigoristische mening toegedaan omtrent de
huwelijksdaad, die propter libidinem plaats heeft, terwijl de canonisten van de veertiende eeuw doorgaans de mildere mening
voorstaan.
Het is tekenend, dat de jurist Geert Groóte een zelfde strenge
opvatting huldigt als de rigoristen onder de juristen der dertiende
eeuw. Daar Groóte hen opnoemt als bronnen, die hij pleegt te gebruiken, is het vermoeden gewettigd, dat, vooral gezien zijn eigen
strenge leer, deze rigoristen niet zonder invloed zullen geweest zijn
op de huwelijksopvattingen van Geert Groóte.
Na het boven gegeven overzicht van de huwelijksleer der
Middeleeuwse theologen en canonisten in het algemeen, moet thans
de vraag behandeld worden of er in de Nederlanden, in de omgeving,
waarin Geert Groóte werkte en schreef, wellicht factoren aan te
wijzen zijn, die hem bij het schrijven van zijn tractaat De matrimonio
beïnvloed hebben.
Daarom dient nu een speciaal onderzoek ingesteld te worden
naar de theorieën, die door Nederlandse theologen, canonisten en
moralisten inzake de waardering van het huwelijk werden gehuldigd.
1

) Extravagantes decretales, quarum aliquae commenteras Guüielmi de monte Laudano iUustrantur, Lugdunl, sumptibus Petri Landry, 1613, 182-366.
2
) Summa Astesana, Lib. VIII, Tit 9, De bonis matrimonii, a. 2 ; Cfr. Lindner,
o.e., 131, 145.

VIJFDE HOOFDSTUK
DE WAARDERING VAN HET HUWELIJK IN DE DIETSE
LANDEN GEDURENDE DE DERTIENDE EN
VEERTIENDE EEUWi)
Het huwelijk en bet eerste huwelijksdoel
Voordat de verschillende schrijvers van deze eeuwen worden
nagegaan moet er eerst op gewezen worden, dat de Utrechtse synodale statuten en bisschoppelijke brieven uit de dertiende en veertiende
eeuw geen bijzonderheden bevatten omtrent de waardering van het
huwelijk. Uit dit zwijgen kan men reeds concluderen, dat er op dit
punt waarschijnlijk wel geen misbruiken, althans niet van ernstige
aard, zullen bestaan hebben, want de synoden en herderlijke brieven
waarschuwen wel zeer ernstig tegen misbruiken, die het huwelijk op
andere punten aantasten. Zo wordt b.v. herhaaldelijk het sluiten van
geheime huwelijken verboden en met strenge straffen bedreigd, door
J a n v a n Z y r i k in de synodale statuten van 1293 en 1294, door
G u y v a n H e n e g o u w e n in 1310, door F r e d e r i k v a n Z y r i k
in 1318 en J a n v a n A r k e l in 1347 en 1350 2 ). Deze besluiten
leveren een sprekend bewijs, dat het kerkelijk gezag waakzaam was
waar het ging over het huwelijk en dat het zeker niet nagelaten zou
hebben te spreken, als er ook andere ernstige misbruiken algemeen in
zwang zouden zijn geweest.
Ook de Middeleeuwse schrijvers hebben ex professo weinig over
het huwelijk gehandeld, maar toch voldoende om ons een beeld te
*) Schrijvers uit de 2de helft der Hde eeuw worden eveneens behandeld, ook al
hebben dezen nog enkele decennia in de 15de eeuw geleefd, want van hen mag men
veilig aannemen, dat zij nog representanten zijn van de opvattingen uit de tijd van
Geert Groóte.
a
) J. Joost ing, Bronnen voor de geschiedenis van de kerkelijke rechtspraak in het
bisdom Utrecht in de Middeleeuwen, deel V, Provinciale en Synodale statuten.
uitgeg. in de Oud-Vaderl. rechtsbronnen. 2de reeks, XVI (1914), 63, 71, 92, 102.
116-117, 124-125.

135
geven, hoe onze voorvaderen het waardeerden. Een minachting, gelijk
Geert Groóte uitspreekt in De matrimonio, wordt in geen enkel geschrift dier dagen aangetroffen, integendeel, de grondtoon, die ons
uit alle bronnen tegenklinkt, is, dat het huwelijk goed en heilig moet
zijn, wijl het door God ingesteld werd om kinderen voort te brengen.
Het eerste huwelijksdoel, de kinderzegen, wordt dan ook sterk
beklemtoond. Een huwelijk, dat kinderloos bleef, was voor de gehuwden een grote teleurstelling, die hun leven somber maakte, vandaar dat men de onvruchtbaarheid, die men vaak als een straf of een
gevolg van zonden beschouwde, op allerlei manieren trachtte te verhelpen, zowel door natuurlijke, vaak bijgelovige, als door bovennatuurlijke middelen. Om kinderzegen af te smeken ondernamen de
gehuwden bedevaarten naar een of ander genade-oord 1 ). Eerbied
en liefde voor het eerste huwelijksdoel spreekt ook uit het algemeen
gebruik, dat, wanneer het uur ener vrouw gekomen was, de vrouwen
uit de buurt in haar huis samenkwamen om tot aan de geboorte te
bidden rondom een beeld der H. Maagd 2 ).
J a c o b v a n M a e r l a n t , die zich overigens geen vriend van
het huwelijk toont, erkent toch uitdrukkelijk, dat het huwelijk een
goed is, want in zijn gedicht Merlijn laat hij door een engel de raad
geven om te huwen. Dat goede van het huwelijk is vooral gelegen
in het eerste doel, het voortbrengen van kinderen. Als het echtpaar
Broen niet weet wat te doen met hun twaalf kinderen, gaat vader
Broen naar een heer Joseph om raad. Na gebeden te hebben krijgt
deze een verschijning van een engel, op wiens bevel Joseph aan
Broen de raad geeft zijn kinderen uit te huwelijken :
„Ich rade, dat men hen wijf sal geven,
Die sullen si houden met trouwe
Ende winnen kinder en tie werlt bouwen" 3 ).
Het huwelijk is dus goed, maar toch is de ongehuwde staat
beter, want als de jongste der twaalf, Aleyn, het huwelijk weigert,
wordt van hem gezegd : „al was hij jonger, hij was vroeder" 4 ).
B o e n d a Ie, die zich krachtig verzet tegen personen, welke de
*) Van den Eerenbeemt, o.e., 11.
) J. Kronenburg C.ss.R., Maria's Heerlijkheid in Nederland IV, Amsterdam 1906,
161, 162, 233.
3
) Jacob van Maerlant, Merlijn, ultgeg. door J. van Vloten, Leiden 1880, v. 1364'
1438.
•») Merlijn. v. 1715.
s
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maagdelijke staat overdreven verheffen en het huwelijk kleineren
door te beweren, dat God aan de geboorte van een kind niets kan
gelegen liggen, antwoordt hun door er op te wijzen, dat God op de
eerste plaats daarom toch het huwelijk heeft ingesteld :
„Om dattie menschen zouden dyen
Ende meeren hare pertijen.
Om God te lovene zalichlike
Beide, hier ende in hemelrike,
Ende die chore vollen met allen
Daar dingle uut waren ghevallen" * ).
Hij geeft toe, dat de maagdelijke staat uitstekend is, als men die
werkelijk zuiver en nederig beleeft, maar men mag daarom het huwe
lijk niet veroordelen, want al de stoffelijke goederen, die de klooster
lingen genieten, verwerven zij van de gehuwden. Waarvan zouden
de kloosterlingen moeten leven, als er geen gehuwde mensen be
stonden ? Dan moesten zij zelf werken voor hun voedsel en kleding,
die ze nu ontvangen door de arbeid der gehuwden 2 ).
Uit reactie tegen verkeerde ijveraars komt B o e n d a l e er toe
het huwelijk zelfs boven de maagdelijke staat te verheffen. Als norm
voor de voortreffelijkheid van een staat neemt hij aan de vruchtbaar
heid, het voortbrengen van kinderen. Welnu, daarin bestaat juist het
eerste doel van het huwelijk en daarom is dan ook het huwelijk beter
dan de maagdelijke staat. Zou de maagdelijke staat beter dan of ook
maar gelijk zijn aan het huwelijk :
„God hadt also ghevoeget wel
Dat maechden ende niemant el
Kindre voort hadden bracht" 3 ).
Als hij echter niet tegenover vijanden van het huwelijk staat en
dus meer objectief beide levensrichtingen kan vergelijken, dan moet
hij toegeven, dat de maagdelijke staat, als hij tenminste goed beleefd
wordt, beter is dan het huwelijk, maar ook dan noemt hij het huwelijk
in zich g o e d 4 ) . Deze waardering voor het huwelijk toont hij ook bij
zijn verdeling der liefde in vijf soorten, waarbij hij de huwelijksliefde
1

) J. Boendale, Der leken Spieghel. uitgeg. door de Vereniging ter bevordering der
oude Nederl. Letterkunde, I, Leiden 1844, I, с 25, ν. 17-23 en 27-32.
a
) Der leken Spieghel I, с. 25, v. 79-124.
») Der ¡eken Spieghel, В. I, с. 25, v. 41-45.
4
) Jans Teesteye, uitgeg. in Ned. Gedichten uit de 14de eeuw, door F. Snellaert,
Brussel 1869, XXVI, 2195-2274.
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1

plaatst aanstonds na de voornaamste, de liefde tot G o d ) .
D i r e P o t t e r moet eveneens het huwelijk verdedigen tegen
personen, die van ieder mens een monnik willen maken, maar bij deze
verdediging komt hij zelf tot een ander uiterste ten nadele van de
maagdelijke staat. God zelf heeft het huwelijk ingesteld om het
menselijk geslacht te vermeerderen en daarom moet het noodzakelijk
2
goed z i j n ) . Er zijn wel predikers, zegt Potter, die verkondigen, dat
man en vrouw in het huwelijk in onthouding moeten leven en dat
men in het huwelijk niet zoveel kan verdienen als in de maagdelijke
staat, maar hierop antwoordt hij met de vraag, wat er dan van de
wereld terecht moet komen, tot wier instandhouding God toch juist
het huwelijk heeft gegeven. Laat men toch geen nieuwigheden, die
door de mensen zijn uitgevonden, verrichten, maar zich houden aan
de geboden Gods. Het huwelijk is dus een goddelijk gebod, terwijl
de maagdelijke staat een vinding is van mensen. Het voornaamste
argument echter, waarom de maagdelijkheid onder het huwelijk staat,
vindt hij hierin, dat het huwelijk een Sacrament is, hetgeen van de
maagdelijke staat niet gezegd kan worden 3 ).
Voor J a n d e W e e r t is het zo vanzelfsprekend, dat het huwe
lijk heilig is om het eerste doel, dat hij fel de jonge mannen aanvalt,
die huwelijken sluiten met oude rijke vrouwen. Deze huwelijken
noemt hij onzalig, omdat dergelijke vrouwen geen kinderen meer
kunnen v o o r t b r e n g e n 4 ) .
Ook de schrijver van de veertiende eeuwse Dietse Doctrinale,
die eveneens zich richt tegen vijanden van het huwelijk, trekt een
parallel tussen huwelijk en maagdelijke staat en komt tot de conclusie
dat beide goed zijn 5 ). Hij begrijpt niet dat er mensen kunnen zijn
die het huwelijk durven ontraden en verkondigen, dat man en vrouw
maar van elkander moeten gaan. St. Paulus zelf immers raadt het
huwelijk a a n 6 ) .
In Des Coninx Summe ziet men het juiste onderscheid in de
waardering van huwelijk en maagdelijkheid. Het huwelijk is een staat
!) Der leken Spieghel III, с 19, ν. 14-16.
) Dire Potter, Der Minnen Loep, uitgeg. door P. Leendertz Wz., Leiden 1845,
IV, 27.
3
) Der Minnen Loep IV, 45-72.
4
) J. Jacobs, ]an de Weert's nieuwe doctrinaal of spieghel van sonden, 's Gravenhage 1915, 1241-1244. Cfr. Van den Eerenbeemt, o.e., 42.
e
) Die Dietsche Doctrinaele, Leerdicht van den ¡are 1345, toegekend aan Jan
Deckers, clerc der stad Antwerpen, uitgeg. door W. Jonckbloet, 's Gravenhage 1842,
II, 1815-1820.
e
) Dietsche Doctrínale. 1855-1860.
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van grote waarde * ), maar de maagdelijkheid is de schoonste staat
op aarde, want de gehuwden brengen dertigvoudige vruchten voort,
de weduwen zestigvoudige, maar voor de maagden past het getal
honderd. Dit moet echter zo verstaan worden, dat de maagdelijkheid
een aparte kroon verdient, ofschoon men in het huwelijk soms meer
verdiensten kan verwerven 2 ). Het huwelijk is zelfs zo heilig, dat,
wat buiten het huwelijk doodzonde zou zijn, in het huwelijk zonder
zonde kan geschieden, ja de huwelijksdaad is zelfs verdienstelijk,
wanneer men ze stelt om „vrucht te erigen", want hiervoor heeft
God het huwelijk ingesteld 3 ).
W i l l e m v a n H i l d e g a e r s b e r c h komt, uit reactie tegen
verkeerde ijveraars, evenals В o e η d a 1 e, tot een overdreven ver
heffing van het huwelijk. Hij richt zich tegen personen, die de
kloosterstaat als de alleen zaligmakende weg beschouwen. Hij geeft
toe, dat het kloosterleven, als het waardig wordt beleefd, beter is
dan de gehuwde staat, maar scherp hekelt hij diegenen, die zouden
willen, dat man en vrouw in het huwelijk in onthouding moeten
leven, want :
„Hilic is een salicheit,
Daer veel meere bate an leit
Dan an die langhe cappe wijt
Off an haer gheestelic abijt....
Want si sijn self van hilic comen" 4 ).
Hierbij beroept hij zich, evenals Boendale, op het eerste doel
van het huwelijk, want zonder huwelijk zouden er geen mensen zijn
om heilig te worden of om de kloosters te vullen 5 ).
Juist in het voortbrengen van kroost ligt de voortreffelijkheid
van het huwelijk en hij aarzelt niet te zeggen, dat hij, wanneer er
te kiezen viel tussen een wereld, alleen van gehuwden, en een, die
alleen uit kloosterorden bestond, de eerste de voorkeur zou geven,
omdat het huwelijk tenslotte de moeder is van alle kloosterinstellingen 6 ).
Zuiver theologisch wordt deze kwestie behandeld door den
1

) Des Coninx Summe, ultgeg. door D. Tinbergen, Leiden 1880, § 503.
) Aldaar, § 512 en 522.
) Aldaar, § 504.
4
) Willem van Hildegaersberch, W e r k e n , uitgeg. door W. Bisschop en E. Verwijs, 's Gravenhage 1870, LXXVII, E e n o n d e r s c h e i t v a n h i l l c e n d e
v a n g h e e s t e l i k e n l u d e n , 30-55.
B
) Willem v. Hildegaersberch, 56-62.
β) Willem v. Hildegaersberch, 126-133.
2

a
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schrijver van de Tafel van den Kersten Ghehve, M e e s t e r D i r e
v a n D e l f . Zijn waardering voor het huwelijk toont hij vooral,
wanneer hij spreekt over het huwelijk van de H, Maagd met S. Jozef.
Om ons grote eerbied te leren voor het huwelijk heeft Christus gewild, dat zelfs Zijn maagdelijke moeder een huwelijk aanging met
S. Jozef i ) .
Het huwelijk is op de eerste plaats ingesteld om kinderen voort
te brengen, hetgeen hij bewijst door de Paradijswoorden : „Wasset
ende wart vermenichvoudicht ende vervolt die a e r d e " 2 ) . Gelijk de
andere Sacramenten alle op verschillende manieren de wijsheid Gods
manifesteren, zo ook toont het Sacrament van het huwelijk die op
een bijzondere wijze ; want de taak van het huwelijk is het te zorgen,
dat er mensen zouden zijn, die, als ware wijnstokken, nieuwe ranken
voor de wereld zouden voortbrengen door het winnen van nieuwe
mensen 3 ). Bij de vraag of een „man mit sinen ghetrouden wive
sonder sonde wesen mach", gaat hij de vier motieven na, waaruit
de huwelijksdaad kan voortkomen en geeft dan de gewone mildere
opvatting der veertiende eeuw, namelijk, dat de huwelijksdaad vrij
is van iedere zonde, als ze geschiedt om kinderen voort te brengen
of om de plicht tegenover de andere partij te vervullen 4 ).
Het ontbrak echter ook niet aan stemmen, die de maagdelijkheid
eenzijdig ten nadele enigszins van het huwelijk verhieven. Een
geestelijk gedicht, dat niet in één adem werd geschreven, maar waarin
een onbekende schrijver gedurende een reeks van jaren, ongeveer
1420-1460, alles optekende, wat hem onder het lezen trof, verdient
in dit opzicht bijzondere aandacht. Ofschoon dus geschreven in de
eerste helft der vijftiende eeuw, is het toch van grote waarde, omdat
het hoofdzakelijk bestaat uit excerpten van vroegere schrijvers 5 ).
Hierin wordt een lofrede gehouden op de maagdelijkheid, die in hoge
mate de huwelijke staat overtreft. De maagdelijkheid is ook een
huwelijk, maar een huwelijk, dat eeuwig is, terwijl het gewone
huwelijk moet vergaan. De maagdelijke staat geeft vrede, terwijl het
1
) Meester Dire van Delf, O.P., Tafel van den Kersten Chelove, ultgeg. door
L. Daniels O.P., Nijmegen 1939, II, Winterstuc XXXIV, Vanden huwelich Josephs
en Manen, 273.
2
) III, Somerstuc XXXI, Vanden seven Sacramenten, 409.
3
) Aldaar, 411.
4
) Aldaar, XXXVII, 467-468.
*) W. de Vreese, M i d d e l n e d e r l . g e e s t e l i j k e g e d i c h t e n , l i e d e r e n
e n rijmen, Tijdschr. v. Neder/. Taal en LetterL, XIX (1901), 289.
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huwelijk slechts zorgen baart en verdriet. Daarom moet men zich
goed bedenken, voordat men een huwelijk aangaat :
„Mer beraet u wel, ende sijt niet snel :
Huwelijc is fel, diet proeft weet wel :
Langhe leet ende onlanghe speel" 1 ) .
Het tweede huwelijksdoel en de huwelijksdaad
Uit het feit, dat de genoemde schrijvers er met nadruk op wezen,
dat de heiligheid van het huwelijk juist in het eerste doel, de kinderzegen, is gelegen, mag niet geconcludeerd worden, dat zij een huwelijk, aangegaan als „remedium concupiscentiae", zouden afkeuren, of
de huwelijksdaad, die men stelt om de ontucht te vermijden of om
de huwelijksplicht te vervullen, als zonde, zij het dan ook slechts als
een dagelijkse zonde, zouden veroordelen.
Zelfs de huwelijksakt, om het zinnelijk genot verricht, wordt
hoogstens voor dagelijkse zonde gehouden. De huwelijksliefde, ook
wanneer die culmineert in de lichamelijke éénwording, was voor onze
Middeleeuwse voorvaderen iets goeds en heiligs, ook voor de velen,
die de juiste verhouding tussen huwelijk en maagdelijkheid weten
te treffen.
H e n d r i k v a n G e n t , de grote theoloog der dertiende eeuw
beklemtoont zelfs heel sterk het huwelijk als middel tegen de ontucht.
Hij is van mening, dat in de tegenwoordige orde, na de Incarnatie,
alleen zij de verplichting hebben te huwen, „qui se non continent".
Hiermee wil hij echter de kinderzegen niet uitsluiten als geoorloofd
motief. Hij bedoelt blijkbaar aan te geven, dat de „conservatio
speciei" tegenwoordig den individuelen mens niet meer de verplichting oplegt te huwen. Voor degenen echter, die zich niet kunnen
onthouden, geldt deze verplichting w e l 2 ) . Over de moraliteit van de
huwelijksdaad spreekt hij niet.
J a c o b v a n M a e r l a n t , die in zijn Roman van Toree spot
met de liefde van jonkvrouwen, spreekt van de echtelijke liefde als
van een volmaakte z a a k 3 ) . In zijn Eersten Martijn onderscheidt hij
een drievoudige liefde, namelijk, de eerste, die God zoekt, de tweede,
*) W. de Vreese. o.e., 290.
) M. Henrici Goethals a Gandavo, doctoris solemnis socii Sorbonicl, ordinis servorum B.M.V. et archid. Tomacensis, Aurea Quodlibeta I, Venetiis 1613, 356.
3
) tornan van Toree, uitgeg. door J. te Winkel, Lelden 1875, v. 2576-2581.
3
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die eer en roem nastreeft en tenslotte de echtelijke liefde. De eerste
is de volmaaktste en van de derde zegt hij, dat zij, die deze na
streven, toch weinig verstandig d o e n 1 ) .
In de Spiegel Historiael geeft hij een volledige vertaling van het
boek van Theophrastus over de lasten en kwellingen van het huwe
lijksleven en de slechte eigenschappen der vrouw. Ofschoon van
Maerlant het niet volledig eens schijnt te zijn met hetgeen Theo
phrastus zegt, vindt hij er toch veel waars in, want hij besluit zijn
vertaling met een opmerking over Theophrastus' woorden : „al sijn
si al kerstijn gelijc niet, daer es doch ane leringhe i e t " 2 ) .
J a n v a n R u u s b r o e c , die in zijn werken nergens ex professo
over het eerste huwelijksdoel spreekt, heeft toch verscheidene uit
latingen over het tweede.
Bij de behandeling der Sacramenten betoogt hij, dat zij den mens
wegvoeren van de zonde, hem wapenen tegen den vijand en het hem
mogelijk maken in dit tijdelijk bestaan volgens Gods wetten te leven.
Het zesde Sacrament, het huwelijk, is gegeven, opdat de mens, die
in de wereld blijft, naar recht en wet leven zal en trouw beloven
de een aan den ander en die houden zal tot in de d o o d 3 ) . Dat het
huwelijksgebruik geoorloofd is getuigt hij meermalen. Sprekend over
de onkuisheid, verklaart hij : „Onkuisheid is een genietelijk weg
neigen van de geest van God naar iets, dat geschapen is en naar
de onkuise werken van het lichaam buiten het geoorloofde door de
H. K e r k " 4 ) . Hier kan de schrijver slechts bedoelen, dat, wat buiten
het huwelijk onkuisheid is, binnen de grenzen van het huwelijk vrij
is van zonde. In zijn werk Van den Gheestetiken Tabernakel drukt
hij zich, sprekend over deze materie, nog sterker uit : „Ende hieromme
sijn alle dese dinghe doetsonde, in wat state dat men is, buten den
huwelijken" 5 ). Toch is, volgens Ruusbroec, de huwelijksdaad niet
altijd vrij van zonde. Hij zondert het echtelijk verkeer op feestdagen
uit. W a n t , als hij verklaard heeft, dat onkuisheid groter zonde wordt,
als ze op feestdagen gepleegd wordt, verbindt hij daarmee aanstonds :
1

) Strophische gedichten, uitgeg. door J. Franck en J. Verdam, Groningen 1898,
326-338.
2
) Spiegel Historiael, uitgeg. door M. de Vries en E. Verwijs, Bnd. I, Deel I,
Boek V, с 2-3.
3
) Jan van Ruusbroec's werken, uitgeg. door het Ruusbroec-genootschap, Antwerpen
1934, I. Het Rijck der Ghelieven, 8.
4
) De Gheestelijke Brulocht, 138.
5
) Van den Gheesteliken Tabernakel, § XCII, 211.
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„Ende in desen poente soe werden oec dicwijle besmet deghene, die
1
in huwelijke sijn" ).
Waardering voor het huwelijk mag men ook zien in zijn ver
2
gelijking van het geestelijk leven met een bruiloft ).
Aangaande В o e η d а 1 e werd reeds opgemerkt hoe sterk hij de
nadruk legt op het voortbrengen van kinderen als doel van het huwe
lijk. Dit doet hij echter om des te beter te doen uitkomen, dat het
huwelijk er niet is om daarin zijn lusten bot te vieren. Om kinderen
voort te brengen :
„Hieromme was thuwelijc,
Puerlic ghemaekt alleene
3
Ende om ander dine engheene" ).
Wie echter een huwelijk aangaat om zonder schande naar harte
lust zijn „onkuisheid" te bevredigen, „wet datti Gode niene doet
gnoech" 4 ). Een onberedeneerd en onbeperkt huwelijksgebruik keurt
hij dus af, ofschoon hij, door zich zo zwak uit te drukken, hierin
waarschijnlijk geen groot kwaad wil doen zien, In ieder geval moet
men zich ook in het huwelijk weten te beperken :
„Dattie man sijn goede wijf
Eren sal ende minnen
Met ghetymperden sinnen" 5 ).
Keurt hij dus een ongebreideld huwelijksgebruik af, de huwelijks
daad om de ontucht te vermijden is goed, want herhaalde malen
betoogt hij, dat een man in het huwelijk door zijn vrouw zijn eer
en goede naam zal bewaren 6 ) en dat de gehuwde vrouw voor den
man een „medicine is van allen quaden saken" 7 ).
Van de vrouw heeft Boendale geen hoge gedachte. Ofschoon
hij toegeeft, dat er in menige plaats wel goede vrouwen worden
aangetroffen 8 ) , heeft hij toch over het algemeen slechts woorden van
spot over voor de vrouw, wier wispelturigheid, onbetrouwbaarheid
en gebrek aan intelligentie hij aan de kaak stelt 9 ).
Heel bijzonder als middel tegen ontucht wordt het huwelijk ge
zien door den schrijver der Dietsche Doctrinale. Man en vrouw, die
!)
3
)
4
)
β
)
8
)
e
)

Aldaar — 2 ) Díe gheestelike Bnilochf. 103, 104.
Der Le*en Spieghel III, с IX, 11-18. Jans Teesíeye XXXII, 2787-2791.
Der Lefcen Spieghel III, с. IX, 19-22. - 6 ) Der Lehen Spieghel. с. XIX, Н-16.
Der Leken Spieghel IX. 130-132. — 7 ) Jans Teesteye. 3061.
Jans Teesteye. 3005-3006.
Jans Teesteye. cap. 31, 32. Cfr. Roessinck, o.e., 28, 31, 113.
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beide één vlees zijn moeten elkaar voor kwaad behoeden 1 ). De een
moet de ander „sine scout" geven om zo elkander te vrijwaren voor
overspel en andere z o n d e n 2 ) . De huwelijksdaad noemt hij volledig
goed, mits de juiste tijd en plaats in acht worden genomen 3 ). Door
te wijzen op de juiste tijd, wil hij waarschijnlijk, evenals verschillende
andere schrijvers, het huwelijksgebruik op feest- en vastendagen uitsluiten.
Hoewel de schrijver het huwelijk verdedigt, waarschuwt hij toch
den man voorzichtig te zijn in de omgang met zijn vrouw, want er
bestaat geen vrouw, die volmaakt is en de vrouw beschikt over
allerlei kunstgrepen om haar zin bij den man door te drijven 4 ).
D i r e P o t t e r herleidt het tweede huwelijksdoel uitdrukkelijk
tot een bevel van God, die gezegd heeft : „Dese menschen sullen sijn
in enen vleijsche twe schijn". Daarom moet de man zijn vader en
moeder verlaten „om te volghen sinen wive nader lust van haren
l i v e " 5 ) . Daar het huwelijk een Sacrament is, moet het loffelijk en
goed zijn, dat man en vrouw elkander liefhebben in het huwelijk,
waarin zij vrij en geoorloofd elkander hun liefde kunnen tonen 6 ).
Bij alle bewondering voor het huwelijk en bij alle waardering,
die hij toont voor de ongetrouwde vrouw, geeft hij toch een somber
beeld van de ellende, die in een huwelijk kan ontstaan en de schuld
hiervan geeft hij aan de v r o u w 7 ) .
Een uitstekende bron voor de kennis der waardering van het
huwelijksgebruik vormen de Middeleeuwse Biechtboeken en Zondenspiegels, die geschreven werden zowel voor biechtvaders als biechtelingen om gemakkelijker te weten wat zondig is en de zwaarte ener
sonde te leren kennen. Al deze Zondenspiegels behandelen uitvoerig
de zonde der onkuisheid. Wanneer volgens de schrijvers dezer Biechtboeken en Zondenspiegels de huwelijksdaad zonde zou zijn, dan zou
zij noodzakelijk gerekend moeten worden tot de zonde van onkuisheid.
Zij zou dan te vinden moeten zijn in deze Zondenspiegels. Nergens
echter is hier sprake van zonde bij een normaal echtelijk leven, integendeel, uitdrukkelijk wordt telkens vermeld, dat ieder geslachtelijk
verkeer zonde is, behalve in het huwelijk.
In het Cancelliecboek wordt den biechteling voorgehouden :
*)
)
4)
6
)
7
)
2

Dietsche Doctrinale II, 1731-1734; 1750-1766.
Dietsche Doctrinale II, 1797-1803. — 3 ) Dietsche Doctrinale II, 1855-1860.
Dietsche Doctrinale II, 1865, 1885, 1909-1942.
Der Minnen Loep IV, 30-36 ; 81-96. - e ) Der Minnen Loep TV, 45-72.
Der Minnen Loep IV, 913-930. Cfr. Roessinck, o.e.. 21, 26, 32, 136, 139.
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„Du en salst beghaen gheyne oncuusheit van den lichaem buten
orlof. Dat buten orlof is gheseecht om der gheenre wille, die in
witteliken huwelic sitten, derre ghemeijnschap is gheorloft ende in
manieren" i ) .
De Spiegel der Sonden van een veertiende eeuwsen onbekenden
auteur 2 ) en Jan de Weert's Nieuwe Doctcinael of Spieghel van
Sonden3) spreken in diezelfde geest.
Des Coninx Summe noemt in drie gevallen de echtelijke daad
zelfs verdienstelijk, namelijk, als men de daad verricht om „vrucht
te erigen", als de een den ander zijn „sculdt betaelt" en als de man
het huwelijksgebruik vraagt om zijn vrouw voor ontucht te behoeden 4 ). Het is wel opvallend, dat hier niet gesproken wordt over
de daad als middel tegen eigen concupiscentie. Door hierover te
zwijgen wil de schrijver niet betogen, dat zulk een handeling zondig
zou zijn, want gezien zijn verdere milde opvatting, kan hij niet bedoeld hebben, deze daad zondig te noemen. Hij wil hiermee alleen
te kennen geven, dat deze handeling niet verdienstelijk is, omdat
den man andere middelen ten dienste staan tegen eigen begeerlijkheid.
Toch kan de echtelijke handeling soms zonde zijn, en wel als
men de „beddescult eijschet alleen om genoeghten". Dit is echter
slechts dagelijkse zonde, als de geslachtsdaad blijft binnen „die terminen der echtscap", d.w.z. als de man de daad slechts wil stellen
met zijn eigen vrouw. Maar ze wordt doodzonde, als de lust zo groot
is, dat de man die handeling zou willen verrichten met deze vrouw,
ook wanneer ze niet zijn echtgenote was 5 ).
Verder is de huwelijksomgang doodzonde, als er ernstig gevaar
is voor de vrucht. Eveneens is hij tegen het huwelijksgebruik, als de
tijd der vrouw nabij is. Hierbij beroept hij zich op de gewoonte der
dieren, die na de bevruchting geen omgang meer hebben. Op vastenen feestdagen is het echtelijk verkeer evenmin toegestaan. In beide
laatste gevallen echter voegt hij er uitdrukkelijk bij niet te willen
zeggen, dat de actus conjugalis op die tijden zonde zou zijn. Men
moet zich dan onthouden om met meer zekerheid te verkrijgen, wat
*) A. Kessen, Hei CancelUerboek. diss., Leiden 1931, 169, 176. Cfr. A. Troelstra,
Sto[ en methode der Catechese in Nederland vóór de reformatie, diss., Groningen
1903, 52.
2
) Spiegel der Sonden, uitgeg. door J. Verdam, Leiden 1900, v. 953-959.
3
) J. Jacobs, Jan de Weert's nieuwe doctrinad of spieghel van sonden, 's Gravenhage 1915, 1078-79.
4
) Des Coninx Summe, § 504.
β
) Des Coninx Summe. § 505-506.
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1

men biddend op die dagen aan God wil v r a g e n ) .
W i l l e m v a n H i l d e g a e r s b e r c h volgt de leer van
B o e n d a l e . In zijn gedicht Hoe man ende wijff sullen
leven2)
bespreekt hij de motieven van de actus conjugalis, maar dit stuk is
letterlijk overgenomen uit Der leken Spieghel III, c. 9, v. 1-60: Hoe
man ende wijf hen houden seien. Hij is het dus eens met de leer van
Boendale, dat het huwelijk niet is gegeven als een vrijbrief om zonder
schande zijn lusten uit te leven. Maar even duidelijk ook als Boendale
leert hij het tweede doel, als hij in zijn gedicht Van de goede vrouwen
verklaart, dat de vrouw het hart van den man rein houdt en hem
behoedt voor kwade gedachten 3 ).
Zelfs de bijkomstige motieven van het huwelijk, zoals wederzijdse hulp en troost, worden vermeld ; een goede vrouw immers is
een zegen voor den man. Zij verlicht zijn zorgen en verblijdt hem,
gelijk een schone zomermorgen het vogeltje verblijdt 4 ). Men moet
daarom God dankbaar zijn voor een goede v r o u w 6 ) .
Naast veel waardering heeft hij eveneens scherpe kritiek voor
de vrouwen, wier gebreken hij hekelt juist door ironisch haar goede
eigenschappen op te sommen 6 ). Het zijn dezelfde gebreken, die ook
Geert Groóte in De matrimonio zo uitvoerig beschrijft.
Als geneesmiddel wordt het huwelijk heel speciaal gezien door
meester D i r c v a n D e l f . Het huwelijk is een medicijn, want Christus
heeft in de apotheek van Zijn heilige Kerk zeven vaten met medicijnen geplaatst, waaruit wij moeten putten overeenkomstig onze
menselijke zwakheden 7 ). Een dier vaten nu is het huwelijk, opdat
„wi van quader onaerdigher lust behoet w e r d e n " 8 ) . „Dat sacrament
der echtscap is tegen die onghetemperde luste, die ons vleesch beweecht ende beroert" 9 ) , een sacrament, dat de deugd van „maticheit"
in ons a a n k w e e k t 1 0 ) . Het is een dier „apoteken-bussen al vol gueder
salven
die onse seelen helen" 1 1 ), het is een „medicijn preservatief" 1 2 ).
Over de eigenlijke huwelijksdaad spreekt hij bij de vraag „of
een man mit sinen ghetrouden wive sonder sonde wesen mach".
Naast het verkrijgen van kroost en het geven van de echtelijke schuld,
houdt hij ook het vermijden van ontucht voor een wettig motief, dat
Des Coninx Summe, § 507. — 2 ) Willem van Hildegaersberch, XLVIII, 1-60.
Willem van Hildegaersberch, XXXIV, Van de goede vrouwen, 44-47.
Aldaar, 25-55. - 6 ) Aldaar, 60. - e ) IX, Van Мег, 158-182.
Somerstuc, B, XXXI, Venden seven Sacramenten, 407.
Aldaar, 408. - e ) Aldaar, 412. - 1 0 ) Aldaar, 414. - « ) Aldaar, 412.
12
) Aldaar, 412.
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het huwelijksbeleven volkomen vrij van zonde maakt: „als die man
hem vercoelen wil van sijnre quadei lust, opdat hi en darf overspul
doen ende sijn bedde breken". Maar als het huwelijk gebruikt wordt
„om sijnre genoechten te volbrenghen ende lust sijns lichaems mit
sinen eychen wive", dan is het dagelijkse zonde 1 ).
Dire van Delf heeft geen bezwaar tegen de echtelijke omgang
ten tijde van de zwangerschap, maar wel noemt hij deze zondig
op „vasteldach of heilige hoechtiden, die die heilige kerc heeft gheset
te vasten ende te vieren", eveneens „als dat wijf niet en is te nake,
als inden ses weken of in horen vrouweliken stonde, als hem dat
hoeft pleeght te zweten" 2 ).
Omtrent de vrouwen heeft meester Dire van Delf geen betere
opvatting dan de meesten zijner tijdgenoten. Als hij bij de bespreking
van het Sacrament van het Priesterschap nagaat, waarom vrouwen
de priesterlijke wijding niet kunnen ontvangen, weet hij geen betere
reden op te geven dan dat zij een „aenval sijn der menschen" 3 ),
en bij de behandeling van de plichten der vrouw geeft hij van haar
gebreken en fouten een beschrijving, die sterk aan Geert Groóte doet
denken •* ).
Het bovengenoemde excerpten-gedicht der vijftiende eeuw, dat
zich toch scherp tegen het huwelijk kant, heeft niettemin een lichte
erkenning van het huwelijk als geneesmiddel : het is beter te huwen
„dan in onwette sonde ghedaen" б ).
Bij verschillende schrijvers zagen we reeds een gebod of
minstens een raad om zich van de huwelijksomgang te onthouden op
feest- en vastendagen. Een dergelijke raad wordt ook gegeven in
het veertiende eeuwse Pastorale van Mechelen, dat de pastoors ver
maant, na de inzegening van het huwelijk een preek te houden, waarin
zij, ten aanhore van het volk, de jonggehuwden moeten aansporen
om, uit eerbied voor de pas ontvangen priesterlijke zegen, de eerste
1

) Somerstuc, B, XXXVII, Mach een man mit sinen wive sonder sonde wesen,
467-468.
2
) Somerstuc, B, XXXVII, 468.
3
) Somerstuc, B, XXXIV, Vanden sacrament priesterliken oorden, 432.
4
) Somerstuc, B, XXXVII, Wat enen gueden wive toebehoiri, 465-66 : „datsi mit
anderen mannen ghien heymelic gheselscap en hebben noch Sonderlinge vriendscap,
dat men boelscap noemt, want anders mocht een meere quaet daer of ghescien
datsi niet ledich en sullen wesen noch wilt van die een stede totter ander lopen,
dappen, spelen, callen, mer si sullen op een stede besloten Sitten ende hoor handen
te were steken".
5
) W . de Vreese, o.e., 290.

147
twee of drie dagen op het voorbeeld van Tobias in gebed door te
brengen en in die dagen het huwelijk niet te gebruiken. Er wordt
echter voorzichtigheidshalve bijgevoegd, dat het geen zonde is, als
de gehuwden deze raad niet zouden opvolgen 1 ).
Ook het boek Van den seven Sacramenten uit de vijftiende eeuw
verlangt, dat de gehuwden „in die drie eerste daghen bleven in
reynicheit ende in ghebede", maar de schrijver voegt er aan toe, dat
deze raad „hudens daechs" niet meer wordt nageleefd 2 ), waaruit
blijkt, dat vroeger ook de gewoonte moet hebben bestaan om die
vermaning te geven en dat deze toen, naar zijn mening, wel werd
opgevolgd.
Philips van Leyden
Het hoofdwerk van dezen groten jurist is „De cura reipublicae
et sorte principantis".
De auteur stelt in dit tractaat 85 kwesties of casus op, die hij
volgens het schema der scholastiek met pro en contra beredeneert,
van eigen commentaren voorziet en met voorbeelden uit eigen tijd
en omgeving illustreert. Behalve dit hoofdwerk schreef hij nog een
„Tabula tractatus", een systematische samenvatting van zijn hoofdwerk, verdeeld in tien rubricae. Zijn derde werk „De formis et semitis
reipublicae utilius et facilius gubernandae" is een nog kortere samenvatting in zeven rubricae. Al deze werken zijn uitgegeven door
P. M o l h u y s e n 3 ) .
De huwelijksleer van P h i l i p s v a n L e y d e n , die een tijdgenoot was van Geert Groóte, (hij stierf in 1382) 4 ) , is van des te
meer belang omdat er enige waarschijnlijkheid bestaat, dat Geert
Groóte hem gekend heeft te Parijs. Dit is de reden, waarom wij over
hem iets uitvoeriger moeten handelen.
1

) Z. van Espen, Jus Ecctesiasticum Universum, Lovanil 1753, I, 572.
) Cfr. W . Moll, Kerkgeschiedenis
van Nederland, Utrecht 1869, II 4 , 9.
3
) Philippus de Leyden, De Сита reipublicae et sorte principantis, ed. P. Molhuysen,
Oud Vadert. Rechtsbronnen, tweede reeks, deel I, met een inleiding van R. Fruin,
's Gravenhage 1915. Cfr. H. Wilfert, Philips van Leyden, Ein Beitrag zur Vor'
geschickte des modernen States, Beihefte zur Vierteljahrschrift für Social' und Wirt'
schaftsgeschichte,
Berlin 1925, M 2 .
·*) Inleiding van Fruin, X X X I V , n. 1. Het Is onbegrijpelijk, dat verscheidene latere
auteurs elkander napraten, als zij de dood van Philips van Leyden plaatsen in 1380,
zoals J. Foppens, Bibliotheca Belgica II, BruxelHs 1739, 1036; Batavia Sacra I, 202 ;
op 23 Februari 1382 maakt Philips nog voor notaris Gerard Herman zijn tweede
testament, dat een bekrachtiging is van zijn in 1372 gemaakte testament. Cfr. Molhuysen p. 490-498. Cfr. J. Overvoerde, Gemeentearchief van Leiden, Kerken, Regesten uit de archieven van de S. Pancraeskerk, Leiden 1915, II, 117.
3
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In de supplieken der Parijse Universiteit van 19 Mei 1365 aan
Urbanus V wordt voor Philips van Leyden een canonicaat aan de
dom van Utrecht gevraagd met de volgende woorden :
eidem
Beatitudini supplicai Philippus de Leyden, subdiaconus Trajectensis,
qui studuit ultra triennium in legibus et perplures annos in theologia,
licentiatus in canonibus aurelianis in rigore examinis et jam diu ad
lecturam admissus Parisius legens decretales" 1 ).
Uit deze tekst blijkt dus dat Philips in 1365 docent was in de
Rechten te Parijs. En zonder de term „jam diu" al te zeer te urgeren,
mag aangenomen worden, dat hierdoor minstens een tijdsbestek van
twee of drie jaar bedoeld wordt, zodat men veilig mag concluderen,
dat hij van 1362 tot minstens 1365 het kerkelijk recht te Parijs
doceerde.
Uit het jaarverslag der Parijse Universiteit van 1357 en 1358 2 )
en uit supplieken, die de Universiteit in 1363, 1365 en 1366 tot den
Paus richtte3 ) kan men opmaken, dat Geert Groóte minstens van
1357 tot 1366 in Parijs heeft vertoefd en dat hij van 1363 tot 1366
student was in de rechten; want de suppliek van 1363 noemt hem
„Scolaris in legibus" en die van 1366 „studens in legibus".
Daar er natuurlijk meerdere professoren in de rechten waren
en Philips van Leyden in de jaarboeken der Universiteit nergens meer
wordt aangetroffen, kan men niet met zekerheid vaststellen, dat
Geert Groóte de lessen van Philips van Leyden heeft gevolgd. Dat
echter de student in de rechten. Geert Groóte, in die jaren den Nederlandsen rechtsprofessor Philips van Leyden gekend zal hebben, is
toch wel waarschijnlijk.
De opvattingen van Philips van Leyden omtrent het huwelijk
zijn nog om een andere reden belangrijk. Philips immers kan gelden
als exponent van de theorieën der Parijse kringen in die dagen, juist
omdat zijn tractaat De cura reipublicae geen moraal-ascetische verhandeling is, maar slechts terloops hier en daar verspreide aanwijzingen in zake het huwelijk geeft.
1

) H. Denifle, Chartularium Universitatis Parisiensis III, 126. Uitvoeriger bij
A. Fierens, Suppliques d'Urbain V, Analecta Vat. Belgica VII, Rome 1914, 521,
η. 1375.
2
) Η. Denifle, Auctuarium Chartularü Universitatis
Parisiensis I, Paris 1894,
207. 230.
3
) R. Post, Supplieken gericht aan de pausen Clemens VU, Innocentius V en
Urbanus V. 's Gravenhage 1937, 458, 386, 457, 840. Cfr. Chartularium III, n. 1265,
en Analecta Vat. Belgica VII, 101, 615. Cfr. R. Post, G e e r t G r o ó t e i n d e
p a u s e l i j k e o o r k o n d e n . Mededelingen van het Nederl. Hist. Instit. te Rome,
2de reeks. V (1935), 31-49.
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Als Jurist beschouwt Philips het huwelijk als het fundament van
de menselijke samenleving. Hij wil het huwelijk laten zien, gelijk het
moet zijn in een goed geordende staat. Daarom ook legt hij de nadruk
op de bescherming, die het huwelijk, de gehuwden en speciaal de
gehuwde vrouw van overheidswege moeten genieten. V a n de andere
kant stond Philips te veel in het openbare leven om niet in te zien,
dat de werkelijkheid niet steeds aan zijn ideaal beantwoordde.
Naast de beide hoofdmotieven voor een huwelijk, namelijk het
voortbrengen van kinderen en het vermijden van ontucht, erkent
Philips nog verscheidene bijkomstige motieven, onder welke de wederzijdse hulp en troost een voorname plaats innemen 1 ) .
Na het drievoudig goed van het huwelijk, namelijk het bonum
fidei, prolis et sacramenti, te hebben nagegaan, geeft hij hierover een
verklaring, die even volledig als verheven van zin is. Bij de explicatie
van het „bonum fidei" noemt hij de vrouw de gezellin van den man,
niet alleen in de natuurlijke maar ook in de bovennatuurlijke gemeenschap: „Uxor est socia divinae et humanae domus sive v i t a e " 2 ) .
Over de eigenlijke huwelijksdaad spreekt Philips uiteraard slechts
weinig, maar toch voldoende om te bewijzen, dat hij een grote eerbied heeft, ook voor het tweede doel van het huwelijk, want terwijl,
volgens Geert Groóte, door het echtelijk verkeer de vlam der begeerlijkheid wordt aangewakkerd, noemt Philips de gehuwde staat
een „Nuptialis castitas", een vruchtbare zuiverheid, die in staat is.
God zielen aan te bieden voor het Paradijs 3 ). Hij verdedigt de
rechten van het huwelijk tegen sommige philosophen, die „de wetten
der natuur met voeten treden", daar zij om de lasten, die aan de
kinderzegen zijn verbonden, een aanslag willen plegen op het huwelijk. Philips wijst hen er op, dat de man veel voordelen geniet van
het huwelijk en van de trouwe omgang met zijn vrouw, en daarom
ook niet moet terug schrikken voor de moeilijkheden 4 ). Een aansporing dus om over de bezwaren heen te stappen, die Geert Groóte
zo opstapelt om afkeer van het huwelijk te wekken.
Terwijl Geert Groóte zegt : „Het is beter geen kinderen voort
te brengen", spoort Philips aan : „Wees niet bang voor kinderen".
Ook Philips haalt teksten aan van auteurs, die tegen het huwelijk
!) De Cura ReipMicae. Casus LXXXIV, 3-7, p. 346-47.
) Casus LXXXIV, 8-14, p. 347-348.
3
) Casus LXXV, 63, p. 315: „Nuptialis castitas.... quae castitas póteos est Deo
animas repraesentare ad Paradisum".
4
) Casus LXXXIV, 15, p. 348 ; waarschijnlijk heeft Philips hier de impeditio foetus
op het oog.
a
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waarschuwen, zoals van B o ë t h i u s , De consolatione III, 7 :
„Iemand, die een vrouw huwt vergelijkt men met iemand die op zee
is en zich bloot stelt aan gevaren" ; of „non expedit homini ad regnum
coelorum tendenti uxorem ducere" 1 ).
Maar hij haalt deze slechts aan om ze te weerleggen : „Dit zijn
slechts Consilia, gegeven aan hen, die zich willen onthouden". En al
mocht dan werkelijk het huwelijk een „res turbativa" zijn, „plurimum
tarnen jucunditatis habet et rectius fuit homini subiisse conjugium et
ambulasse per plana quam ad altiora tendentem in profundum inferni
c a d e r e " 2 ) . Hierdoor drukt hij uit, dat de maagdelijke staat slechts
een raad is en geeft hij tevens nog eens het tweede doel van het
huwelijk aan.
Man en vrouw, ieder op zich zelf voor het werk der voortplanting onvoldoende, zijn door God tezamen gebracht en vormen een
„societas aequalis". De vrouw is bij de voortplanting in veel minder
gunstige conditie dan de man, want „Conceptus ante partum ipsis
mulieribus est onerosus, in partu dolorosus et post partum laboríos u s " 3 ) . Daarom is het billijk terwille van de „aequalitas dezer societas", dat de vrouw andere praerogatieven heeft in de vorm van
protectie, door de wet geregeld 4 ).
Terwijl Geert Groóte de vrouw tot ongeveer niets in staat acht,
geeft Philips haar een eigen werkking in de maatschappij van het
gezin 5 ). Neemt Philips van Leyden de vrouw dus in bescherming,
anderzijds is hij toch ook, evenals Geert Groóte overtuigd van de
zwakheid der vrouw, maar, terwijl Geert Groóte deze zwakheid naar
voren brengt om de vrouw belachelijk te maken, doet Philips het juist
om haar te helpen. Juist omdat ze zwak is, moet ze meer door wetten
beschermd worden en juist om haar „fragilitas" moet zij zich meerdere
dingen ontzeggen. Het is opvallend, hoe dikwijls hij spreekt over
deze „fragilitas" van de vrouw. Altijd bedoelt hij er zedelijke zwakheid mee e ) .
Met Geert Groóte schijnt hij het eens te zijn, als hij zegt, dat
*) Casus LXXXIV, 19, p. 349. - s ) Casus LXXXIV, 20, p. 349.
3
) Casus LXXV, 50, p. 313.
"») Casus LXXV, 52, p. 314; Casus LXXV. 94, p. 316-317.
s
) Casus LXXV, 66, p. 316 ; Casus LXXV, 75, p. 317.
e
) Casus LXXV, 8, p. 307: „Multiplici fragilitati sexus mullerls mulHs remediis
jura subveniunt". Casus LXXV, 25, p. 310 : ,,Εχ fragilltate sexus ad enormia facilius
Indinantur et ex se astutias et tendlcula rationum ignorent", daarom is de vrouw ook
minder geschikt voor het bestuur, want ze is lichtgelovig, 49, IX, 4. Vrouwen kunnen
geen borg zijn vanwege haar fragilitas, 310, LXXV, 25.
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er niet veel verstandige vrouwen zijn : ,
de sapiente muliere.
quae paucas hodie participantes habet, d i c i t u r . . . . " ! ).
Men denkt hier onwillekeurig aan het „rara avis est" van Geert
Groóte. Ook op sexueel gebied acht hij de vrouwen zwak. Maar zelfs
wanneer de vrouw de zuiverheid schendt, spaart hij haar nog zo veel
mogelijk door in harde taal haar verleiders, die „pestiferi.... castitatis vastatores", te hekelen, terwijl hij de vrouw zelf nog enigszins
tracht te verdedigen door dit schenden der zuiverheid niet aan boosheid maar aan zwakheid der vrouw toe te schrijven, waarin hij dan
weer een reden temeer ziet voor staatsbescherming 2 ). Daarom
moeten de vrouwen ook niet te veel op straat komen „nee se virorum
coetibus immisceri 3 ).
Bij Geert Groóte is de vrouw een voorwerp van spot en sarcasme, bij Philips van Leyden een voorwerp van waardering en
medelijden. Geert Groóte breekt af, terwijl Philips veredelend wil
werken.
Een opvallende overeenkomst vertonen Philips en Geert Groóte
bij de schildering van de gevaren, waarin de vrouw kan komen en
de fouten, waaraan zij zich schuldig kan maken ; maar er is een groot
verschil van toon. Terwijl Geert Groóte dat alles als werkelijk gebeuren aanneemt, waartegen de man machteloos staat, geeft Philips
van Leyden die gevaren aan om de vrouw er tegen te waarschuwen,
zonder dat hierbij ook maar enig spoor van ironie wordt aangetroffen 4 ).
Beiden halen zij de tekst van Bernardus aan : „Postquam sciveris
crimen malae uxoris a nullo medico curaberis" б ).
Beiden wijzen er met Hieronymus' woorden op, dat Adam,
6
David, Samson en Salomon door de vrouw gevallen zijn ).
Deze passage treffen we echter aan bij veel Middeleeuwse schrijÏ ) Casus IX, 5, p. 50.
2
) Casus LXXV, 8-30, 43, 49, p. 309-310, 312, 313. — 3 ) Casus IX, 2, p. 49.
4
) Casus LXXV, 34, p. 311: „Muller namque propter honestatem vitae extrañéis
viris se monstrare non debet, aut viro suo nesciente vel prohibente gaudere convivlis
aliorum nihil slbi competentium, vel etiam invito viro citra causam foris pernoctare,
aut extra viri voluntatem clrcensibus congaudere et spectaculis Inhaerere aut theatris
advenire ; nee etiam cum aliis viris voluptatis occasione lavetur.
nee sola cum
solo diu stet sive moretur".
Cfr. Geert Groóte, De matrimonio. Cap. XXI, p. 81: „Non erit in tua potestate
non timere.... cum videris eos solum cum sola loquentes.... aut cum perceperís
societates, aut si permiseris earn choréis commiscerl, venustlus omarl, vicinis communlcari et conversan coenis.... visitare amicos et consanguíneos, peregrinali a domo".
6
) Casus LXXVI, 13, p. 320; Cfr. De matrimonio. Cap. XXI, p. 81.
0
) Casus LXXXIV, 42, p. 353.
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vers, o.a. bij Ruusbroec 1 ), Thomas van Kempen 2 ); zij bewijst dus
niets voor een verwantschap tussen Geert Groóte en Philips van
Leyden.
In hun waardering van het huwelijk staan Philips en Groóte
dus wel zeer ver van elkander af. Philips van Leyden ziet het verhevene van het huwelijk, terwijl de sombere Geert Groóte slechts de
donkere kant ervan ziet. Op zich zelf reeds biedt Philips meer waarborg de exponent te zijn van de algemeen geldende opvatting. Vooreerst, omdat hij schrijft op een bezadigde, waardige en uiteenzettende
toon, niet beïnvloed door een vooropgezet doel, en vervolgens omdat
hij niet ex professo, maar slechts terloops dit onderwerp behandelt.
In hun mening over de vrouw staan beiden dichter bij elkander.
Hierin toont zich zelfs Philips een kind van zijn tijd.
Maar bij grote overeenkomst is er een nog groter verschil.
Philips blijft de gentleman, die zich altijd even kies uitdrukt en, ofschoon niet blind voor de gebreken der vrouw, toch waardering voor
haar heeft, terwijl Geert Groóte juist door zijn onkiesheid in deze
materie vaak aanstoot geeft.
Het gemeenschappelijk citaat van Bernardus kan, gezien het
grote verschil in hun opvattingen, geen aanleiding zijn om van verwantschap te spreken.
De moderne devoten
Als Geert Groóte in zijn tractaat de vrouwen hekelt en haar
gebreken overdrijft, dan stelt hij, evenals de meeste moraliserende
schrijvers der veertiende eeuw de vrouw als belachelijk en minderwaardig voor.
Toch is er een groot verschil in de motieven bij Geert Groóte en
bij schrijvers als В o e η d а 1 e.
Bij Boendale is die minachting meer oppervlakkig. Boendale c.s.
zijn bang voor de vrouw, omdat zij materiële lasten meebrengt, die
het rustige leven kunnen schaden.
Geert Groóte schildert diezelfde lasten en onaangenaamheden.
Bij hem echter heeft deze minachting een veel diepere grond, want
zijn geringschatting van de vrouw is eigenlijk niets anders dan
vrees, voortspruitend uit een overdreven streng ascetisch zedelijkheidsbegrip. Bij Geert Groóte is deze vrouwenangst een wezenlijk
) Ruusbroec, Van den Gheestelijken Tabernakel. 213.
) Thomas a Kempis, Opera omnia. Pars II, Sermo VI ad fratres.
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onderdeel van zijn rigoristische huwelijksopvatting. Hij ziet in de
vrouw een gevaar voor de volmaaktheid.
T h o m a s v a n K e m p e n bevestigt dit, als hij de voorzorgsmaatregelen opsomt, die Geert Groóte placht te nemen bij zijn omgang met de zusters, maatregelen, die Thomas samenvat in een
hoofdstuk, waaraan hij het opschrift geeft De rigore ejus. Zei Geert
Groóte zelf niet, dat hij, als hij maar kon, zelfs zijn oren wilde sluiten
om hare stem niet te horen ? 1 ) . Drukte hij B e r t h o l d t e n H o v e
niet op het hart : „Averte oculos ne videant mulieres et alia vana.
Non licet conspici, quod non licet concupisci"? 2 ).
Ofschoon de medewerkers van Geert Groóte en de onmiddellijke
opvolgers geen tractaten hebben nagelaten, waarin het huwelijk om
zich zelf behandeld wordt, bieden hun geschriften toch voldoende
gegevens om aan te tonen, dat ze in een onderdeel van de huwelijksleer, in de vrouwenvrees, voortkomend uit eenzelfde ascetisch zedelijkheidsbegrip, sterke overeenkomst hebben met den meester.
W a s F l o r e n s R a d e w i j n s niet gewoon te zeggen : „Fuge
mulieres et cave inspicere" ? 3 ).
Hetzelfde motief klinkt voortdurend door in de Verba notabitia
Domini Florentii et magistri Gerardi Magni, die beginnen met de
woorden: „Fuge mulieres" 4 ). „Non debes mulierem aliquam inspicere nisi ex proposito et deliberato a n i m o . . . . melius est semper
faciem mulieris c a v e r e " 6 ) . „Fuge mulieres ubicumque potes, nisi
magna nécessitas coegerit te. Nullo modo sis specialis alicui mulieri" 6 ). „Facies mulierum manent in corde hominum aliquando multis
annis. Remedium est, quod non vides earum facies et virorum aliq u a n d o " 7 ) . „Fuge seculares omnes, specialiter presbyteros, maxime
mulieres o m n e s " 8 ) .
*) Thomas a Kempls, Vita Gerardi Magni, in Opera omnia, ed. M. Pohl, VII,
Friburgi Brisigavorum 1922, 57.
2
) Joannes Busch, Chronicon Windeshemense, ed. К. Grube, Geschichtsquellen der
Provinz Sachsen, Bnd. XIX, Halle 1886, Cap. XXXVIII, p. 106.
3
) Pohl, Opera omnia VII, 198. Cfr. J. Malou, Recherches historiques et critiques
sur le véritable auteur de l'imitation de Jésus Christ, Paris 1858, 392. J. Gerretsen,
Florentius Radewijns, Nijmegen 1891, 96 volg.
4
) Incipiunt aliqua verba notabllia Domini Florentii
et
m a g i s t r i G h e r a r d i M a g n i , ed. J. Vregt, Arch. ν. h. Aartsb. Utrecht X
(1882). 427.
6
) Aldaar. — β ) Aldaar, 429. — T ) Aldaar, 430.
8
) Aldaar, 431. Vgl. hiermee parallelplaatsen van den auteur der Navolging, aldaar
427-431.
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G e r a r d Z e г b o I t v a n Z u t p h e n herhaalt met Geert
Groóte, dat het van het allergrootste belang is, in de strijd tegen de
onzuiverheid de omgang met vrouwen te vermijden : „Item fuga
societates mulierum, nee familiaritatem habere cum eis, nee solus cum
sola maxime in secreto loqui, пес domus earum f r e q u e n t a r e " 1 ) .
Het sterkst komt die vrees voor de vrouwen tot uiting bij
J o a n n e s B r i n c k e r i n c k , die zelfs tenopzichte van de Zusters
voorzorgen nam, welke overdreven en onbegrijpelijk lijken. Opdat
Brinckerinck haar niet in het gelaat zou behoeven te zien, moesten de
Zusters van het Meester Geertshuis onder de preek met de rug naar
hem toe zitten. In het klooster van Diepenveen was deze maatregel
overbodig, omdat men daar „dichte wielen" droeg en het aangezicht
bedekt was 2 ). Als Brinckerinck de biecht moest horen van een zieke
Zuster ging hij met zijn rug naar haar toe s t a a n 3 ). Hetzelfde ge
beurde als hij een Zuster moest aanspreken. Z o kon het gebeuren,
dat de Overste van Meester Geertshuis, B e e r t e S w y n k e s , het
gelaat van Brinckerinck pas voor het eerst zag na zijn d o o d 4 ) . Als
hij door het klooster ging vloden de Zusters bij zijn nadering snel
weg of bleven met afgewend gezicht staan totdat hij voorbij was.
In de omgang met vrouwen toonde hij zo'n stroef gezicht, dat men
zei, dat hij een dubbel gelaat h a d 5 ) .
Brinckerink onderscheidt zich in zover gunstig van Geert Groóte,
dat hij toch eerbied heeft voor de vrouwen, hetgeen natuurlijk te
verklaren is uit zijn ambt van rector. W e l zegt hij, dat de vrouwen
slechts een „cleyne wijsheit" hebben en zich daarom vooral op de
gehoorzaamheid moeten toeleggen 6 ), maar hij is er toch van overtuigd, dat een vrouw het vaak verder kan brengen in de volmaaktheid dan een man : „Luttel ondersceits is in vroupersonen of in ander
personen, maer als die vroupersonen hem neerstelike pinen so crighen
si dicke mere gracie ende werden meer verheven bi onse lieven heer
dan manspersonen" 7 ).
F r e d e r i k v a n H e i l o, die lange jaren biechtvader van
1

) Gerardl Zutphanensis, scrlptoris religiosissimi opuscula vere aurea et jam prídem
desiderata, I, D e reformatione interiori ; II, D e spicitualibus ascensionibus (zonder
uitgever en jaartal), cap. 48, p. 50. Cfr. J. van Rooy, O.Carm., Gerard Zerbolt van
Zutphen, I, Leven en geschriften, diss., Nijmegen 1936, 116.
2
) W . Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen, Leiden 1914,
178.
3
) W . Kühler, o.e., 166. — 4 ) Dumbar, o.e., I, 16. - e ) Kühler, o.e., 166.
β
) W . Moll, A c h t c o l l a t i e n v a n J o h a n n e s B r i n c k e r i n c k , Kerk'
hist. Archief. IV (1866), 128.
i) Aldaar, 150.
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Zusters geweest is, waarschuwt een vriend, eveneens tot rector van
Zusters benoemd, toch op te passen bij het biechthoren van meisjes
en vrouwen, ,,ne dum ipsarum debet curare vulnera, ipse veneris
jaculo vulneretur". ,,Zij leveren een gevaar op voor de zuiverheid van
den priester, want ze zijn niet te vertrouwen. Niets is lastiger dan
vrouwen te besturen en moeilijk is het vrede met haar te bewaren" 1 ) .
Bij de overige moderne devoten, voor zover zij geschriften
hebben nagelaten, worden over ons onderwerp geen bijzonderheden
aangetroffen. Een zwakke aanwijzing voor de waardering van het
huwelijk zou men kunnen zien in het feit, dat enkele van hen, zoals
H e n d r i k M a n d e en G e r l a c h P e t e r s , op het voorbeeld van
R u u s b r o e c , het geestelijk leven vergelijken met een bruiloft 2 ).
Men mag immers aannemen, dat, wanneer het huwelijk voor hen iets
afstotends had, gelijk voor Geert Groóte, zij niet tot deze vergelijking zouden zijn gekomen.
Uit de getuigenissen der aangehaalde schrijvers is komen vast
te staan, dat in de dertiende en veertiende eeuw de meningen, zowel
over het huwelijk in het algemeen als over de huwelijksdaad in het
bijzonder, gematigd waren. De meesten wisten het huwelijk en de
maagdelijke staat op de juiste waarde te schatten.
De huwelijksdaad is, volgens hun algemene opvatting, vrij van
zonde, wanneer zij verricht wordt om kroost voort te brengen, het
debitum te geven en om ontucht te vermijden. Het huwelijksgebruik
„libidinis causa" wordt door de meeste auteurs nog dagelijkse zonde
genoemd. Geert Groóte kan dan ook met zijn rigoristische huwelijksopvattingen niet gelden als representant van de algemeen gangbare
meningen van zijn tijd.
In zijn mening omtrent de vrouw staat hij niet alleen, maar is hij
volkomen een kind van zijn tijd.
Uit de citaten der schrijvers bleek echter ook, dat er herhaalde
malen een stroming tegen het huwelijk moet geweest zijn, want
B o e n d a l e , D i r e P o t t e r , Jan de W e e r t . Jan D e c k e r s
en W i l l e m v a n H i l d e g a e r s b e r c h doen uitdrukkelijk uitkomen, dat zij zich richten tegen overdreven ijveraars voor de maag1
) Frederik van Hello, Apologia saper resignatione regiminis sororum, uitgeg. door
J. Pool, Frederik van Heilo en zijn geschriften, diss., Amsterdam 1866, 69.
2
) Hendrik Mande, Hier beghini een devoet boecskijn van der bereydinge ende
vercieringe onser inwendiger woeninghen, uitgeg. door W . Moli in Johannes Brug'
man, Amsterdam 1854, I, Bijl. VI, 297. Gerlaci Petri, Ignitum cum Deo soliloquium,
denuo edidit J. Strange, Coloniae, Bonnoniae et Bruxellis 1849, 87, 102, 103, 109, 116.
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delijke staat. Dit verkeerd ijveren kan natuurlijk uitgegaan zijn van
monniken en priesters, die in het vuur der rede te veel nadruk gelegd
hebben op het verhevene van de maagdelijke staat. Maar het is ook
mogelijk, dat genoemde schrijvers personen op het oog hebben, die,
onder invloed van ketterse sekten, het huwelijk afkeurden. De verklaringen van Jan de W e e r t en Dire Potter over ijveraars, die zelfs
verlangden, dat man en vrouw van elkander moesten gaan of in onthouding leven, schijnen zelfs in die richting te wijzen.
Daarom moet thans een onderzoek volgen omtrent de huwelijksleer der voornaamste Middeleeuwse ketterijen en de invloed, welke
zij in de Nederlanden hebben uitgeoefend.

ZESDE HOOFDSTUK
D E VOORNAAMSTE LAAT-MTODELEEUWSE KETTERIJEN
OP HET GEBIED V A N H E T HUWELIJK E N H U N INVLOED
IN D E NEDERLANDEN
De Katharen
Daar de K a t h a r e n de voornaamste groep van Middeleeuwse
ketters vormen, die het huwelijk verwierpen en ook in de Zuidelijke
Nederlanden aanhang hebben gehad, moet onderzocht worden, welke
hun opvatting omtrent het huwelijk precies is geweest.
W a s men tot nog toe hoofdzakelijk aangewezen op berichten
van inquisiteurs en bestrijders dezer ketterij, door de vondst van
Pater A. D o n d a i n e O.P., die in de Nationale Bibliotheek te
Florence een neomanichaeistisch tractaat uit de dertiende eeuw ont'
d e k t e 1 ) , zijn wij in de gelegenheid ook uit een primaire bron te
putten.
De onbekende auteur van dit geschrift Liber de duobus principiis
heeft echter niet de bedoeling de leer der Katharen volledig weer
te geven ; hij wil slechts hun grondbeginselen, de twee princiepen van
goed en kwaad, uiteen zetten, zonder de conclusies, die er uit voort
vloeien, op te sommen.
De schrijver is voorstander van een streng dualisme en polemiseert tegen de G a r a t e n s e n , monarchiaanse Katharen uit Bulgarije 2 ).
In deze polemiek heeft hij enkele uitlatingen, die voor ons onderwerp van belang zijn. Hij tracht aan te tonen, dat de Garatensen
inconsequent zijn in hun leer. Hij vraagt hun : „Als het de goede God
is geweest. Die in het begin man en vrouw, vogels en dieren en alle
1

) A. Dondaine O.P., Un traité néo-manichéen du XlIIe siècle, le „Liber de duobus
principiis" suivi d'un fragment de rituel cathare. Instituto storico Domenicano,
S. Sabina, Roma 1939.
2
) Dondaine, o.e., 8, 27.
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zichtbare dingen gemaakt heeft, hoe kunt ge dan de vereniging van
man en vrouw afkeuren en het geslachtelijk verkeer een „opus diabolicum" noemen ? „Als het waar is, dat de goede en barmhartige
God man en vrouw heeft geschapen, dan verwerpt gij door het huwelijk te veroordelen een schepping van den waren G o d " 1 ) .
Ondubbelzinnig blijkt uit deze woorden, dat de Garatensen het
huwelijk verwerpen. De schrijver echter bestrijdt de Garatensen, niet
omdat ze het huwelijk verwerpen, maar omdat ze daardoor inconsequent zijn in hun leer. Z e keuren immers het huwelijk af, dat toch
volgens hun leer van God komt. De auteur zelf verwerpt als dualist
het huwelijk eveneens uitdrukkelijk, want hij verklaart: „De pausen
van Rome passen Paulus' woorden over dwaalleraars, die verbieden
te huwen, op ons t o e " 2 ) . Uit zijn redenering blijkt duidelijk, dat hij
dus voor zich het huwelijk beschouwt als een instelling van den „God
van het kwaad".
Deze leer aangaande het huwelijk wordt bevestigd door den
Dominicaner inquisiteur R a y n i e r S a c c o n i , die vroeger tot de
Katharen behoorde en waarschijnlijk zelfs bisschop hunner kerk was.
In zijn Summa de Catharis van 1250 verklaart hij onder ede de waarheid omtrent hen te zullen weergeven. Hij schrijft in een afzonderlijk
hoofdstuk D e c o m m u n i b u s o p i n i o n i b u s
Catharorum:
„Item communis opinio Catharorum est omnium, quod matrimonium
carnale fuit semper mortale peccatum et quod non punietur quis gravius
in futuro propter adulterium vel incestum, quam propter legitimum conjugium, nee etiam inter eos propter hoc aliquis gravius puniretur" 3 ).
De diepste oorzaak hunner verwerping van het huwelijk, zoals
die ook in de bovengenoemde polemiek tot uiting komt, is gelegen in
hun leer, dat de materie in zich slecht is. Omdat de boze materie
door huwelijk en huwelijksdaad vermenigvuldigd wordt, zijn deze
slecht. De generatie is daarom het werk van den duivel en „purum
meretricium". Zelfs houden ze de omgang met eigen echtgenote voor
groter kwaad dan geslachtelijk verkeer met een andere vrouw, omdat
in het eerste geval de „zonde" meer openlijk en zonder schaamte
wordt bedreven 4 ). De zonde van de huwelijksdaad is volgens hen
van dezelfde soort als de eerste zonde van Adam en Eva ; deze zonde
*) Dondaine, o.e., 135. — 2 ) Dondaine, o.e., 135. ~ 3 ) Dondatae, o.e., 64.
4
) J. Lindeboom, Stiefkinderen van het Christendom, 's Gravenhage 1929, 46-58.
C. Schmidt, Histoire de la secte des Cathares ou Albigeois, Paris 1849, II, 273.
I. von DöUinger, Beiträge zur Sektengeschichte des Mittelalters I, Geschichte der
gnostisch~manichaeistischen Sekten, München 1890, 163, 174-178. F. Vernet, C a t h a r e s , D.Th.C. II, 1987-1996.

159
immers bestond volgens hen in het geslachtelijk verkeer. De verboden
vrucht, die niet Eva aan Adam gaf, maar omgekeerd, was niets anders
dan de huwelijksdaad 1 ).
Uit de verslagen der inquisiteurs blijkt herhaaldelijk, dat de
d u a l i s t i s c h e Katharen het huwelijk, zoals het in het Paradijs
was ingesteld, slechts willen zien als een geestelijk huwelijk tussen
God en de ziel, of tussen den Geest en de ziel en later tussen Christus
en de Kerk. De teksten van S. Paulus, die op het huwelijk betrekking
hebben, leggen zij ook in die geest uit. Met zijn uitspraak : „bonum
est homini mulierem non tangere" zou de Apostel bedoeld hebben, dat
een bisschop niet moet raken aan de kudde van een anderen bisschop.
En zijn woorden „propter fornicationem unusquisque habeat suam
uxorem" zouden slechts betekenen, dat iedere bisschop een kudde
moet hebben om daardoor juist gevrijwaard te worden voor
f ornicatie 2 ).
De m o n a r c h i a a n s e Katharen echter geven toe, dat S.Paulus
wel spreekt over een lichamelijk huwelijk, maar ze zijn van mening,
dat de Apostel zich alleen richt tot hen, die nog niet in de Kerk zijn
opgenomen. Dezen zou hij het huwelijk gelaten hebben, omdat voor
hen ontucht onder een of andere vorm toch onvermijdelijk was. Met
zijn vermaning aan de echtgenoten om tegenover elkander de huwelijksplichten te vervullen doelt de apostel slechts op kleding en
voedsel. En als S. Paulus het huwelijk onzondig noemt, dan bedoelt
hij dat enkel voor hen, die nog niet de handoplegging hebben ontvangen, voor wie dus de kerkelijke wet, welke het huwelijk als ontucht verbiedt, nog niet geldt 3 ).
Welke invloed hebben de Katharen in de Nederlanden uitgeoefend ? In de Zuidelijke Nederlanden hebben zij, vooral gedurende
de twaalfde eeuw, een grote activiteit ontwikkeld, maar reeds eerder
vindt men er de beginsporen. Waarschijnlijk moeten we in de
ketterijen, waarover G h e r a r d u s , bisschop van Kamerijk en
Atrecht, in 1025 schrijft, ook reeds Kathaarse invloeden zien. Deze
bisschop immers spreekt in een verslag aan R e g i n a l d , bisschop
van Luik, over enige ketters, uit Italië afkomstig. Zij hebben zich
onder leiding van een zekeren G u n d u l f u s in Atrecht gevestigd.
1

) Dölllnger, o.e., II, Dokumente vornehmlich zur Geschichte der Valdesier und
Katharer. München 1890, 34.
2
) Döllinger II, 21, 29. 34, Я . 57, 91, 156, 227, 229, 234.
3
) Döllinger, o.e., I, 178.

160
Bij de veroordeling van hun leer, noemt de bisschop enkele ketterse
stellingen op : „Hanc haeresim, q u a e . . . . legitima connubia devitat
. . . . damnamus et anathematizamus" * ). In 1050 worden soortgelijke
ketters ook in Luik aangetroffen, want in dat jaar vraagt T h e o d u i n u s , prins-bisschop van Luik, aan koning H e n d r i k I van
Frankrijk, hoe hij zich moet gedragen tegenover ketters, die o.a.
„legitima conjugia destruant" 2 ). In 1135 traden zij in Luik zo driest
op, dat het volk zelf tegen hen in verzet kwam en hen wilde stenigen.
Uitdrukkelijk wordt in de Annales Rodenses verklaart, dat deze
ketters het huwelijk verwierpen 3 ). Tien jaar later waren ze in deze
stad zo talrijk geworden, dat de geestelijkheid aan Paus L u c i u s II
vroeg, hoe zij moest optreden tegenover deze ketters, afkomstig uit
Frankrijk met een zekeren A m e r i с u s als leider. In deze brief
wordt ook hun leer aangegeven : „Hujus haeresis nefandae blasphemiae sunt, q u o d . . . . conjugium d a m n a t " 4 ) . In de jaren 1152-1157
werd een zekere J o n a s , die moeilijkheden had met den abt van
Jette bij Brussel, door de bisschoppen van Kamerijk, Keulen en Trier
schuldig bevonden aan de ketterij der Katharen 5 ).
Ondanks het strenge optreden der bisschoppen bleven de ketters
in het geheim voortwerken, want, toen de bisschop van Reims om
streeks 1162 een reis door Vlaanderen maakte, trof hij daar veel
ketters aan, die een geheime organisatie hadden en zich Ρ o ρ u 1 i c a n i noemden. Zij trachtten het zwijgen van den bisschop af te
kopen voor zeshonderd Mark in zilver. Dat deze Populicani echte
Katharen waren, blijkt uit een brief van L o d e w ij к VII van Frank
rijk aan Paus A l e x a n d e r III, waarin de koning, sprekend over
deze Vlaamse ketters, zegt : „Erroris pessimi sectatores in Mani6
chaeorum lapsos haeresim, qui vulgo ..Populicani" v o c a n t u r " ) .
In deze jaren had de ketterij in Vlaanderen niet alleen veel aan
hang maar ook krachtige bestrijders, zodat velen uitweken naar om
liggende landen. Z o tekent de Engelse monnik Willem van New
bridge aan, dat Hendrik II van Engeland in 1160 te Oxford een
concilie liet bijeenroepen tegen ongeletterde Vlaamse mannen en
vrouwen, die onder leiding van een zekeren Gerardus stonden en
! ) P. Frederlcq, Corpui documentorum inquisitionis haereticae pravitatis Neer/andicae. Verzameling van stukken betreffende de pauselijke en bisschoppelijke
inquisitie
in de Nederlanden I, Gent-'s Gravenhage 1889, 5.
3
) Fredericq, o.e., I, 9.
3
) Annales Rodenses, bij S. Ernst, Histoire du Limbomg. Liège 1848, VII, 45.
4
) Fredericq, o.e., I, 32. — 5 ) Fredericq, o.e., I, 35.
e
) Fredericq, o.e., I, 37.
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1

het huwelijk verafschuwden ). Ook in Keulen werden in 1163 elf
Vlaamse Katharen, onder wie drie vrouwen, aangetroffen. Hun
leiders waren A r n o l d u s , M a r s i l i u s en T h e o d o r i c u s . Zij
verwierpen de Sacramenten en leerden, onder voorwendsel „den
reine is alles rein", dat de ontucht, welke zij bedreven „quocumque
modo vel cum quacumque persona commissam, hoc est cum matre,
cum sorore aut cum filia" geen zonde zou z i j n 2 ) . In het zelfde jaar
wordt in Keulen melding gemaakt van nog vijf andere Vlaamse
Katharen, die aan de wereldlijke macht werden overgeleverd 3 ).
Gedurende de dertiende eeuw wordt er in de Zuidelijke Neder
landen nergens meer van hen gewag gemaakt.
In de N о о г d e 1 ij к e Nederlanden heeft de sekte der Katharen
niet veel aanhang gehad. Wij vinden althans hier geen rechtstreekse
gegevens omtrent hun optreden. Toch is hun ketterij niet zonder in
vloed gebleven op andere dwalingen, die wel in de Noordelijke Neder
landen verbreid zijn geweest.
D e Waldenzen en Humiliaten
Daar ook de W a l d e n z e n en de H u m i l i a t e n met hun
valse theorieën in onze landen aanhang hebben gehad, moet hun
huwelijksleer nader onderzocht worden. Hun opvattingen in deze zijn
overheersend libertijns ; slechts een kleine groep huldigt, onder
Kathaarse invloed, rigoristische ideeën.
Als men de berichten van inquisitie-akten, kronieken en concilieverslagen mag geloven, moet men aannemen, dat de libertijnse W a l denzen zich schuldig maakten aan verregaande ontucht en tot princiep
hadden, dat men, ook buiten het huwelijk, op allerlei manieren aan
zijn lusten mocht voldoen. Zelfs de naaste bloedverwantschap aanvaardden zij niet als remmende factor. Z o wordt in een inquisitieakte van 1309 uit Carcassone betreffende de Waldenzen verklaard,
dat zij hun volgelingen wel de maagdelijkheid en de onthouding aanprijzen, „concedunt tarnen ut urenti libidini satisfieri debeat quocumque modo turpi, exponentes illud Apostoli, quod melius est nubere
quam uri, dicentes quod melius sit satisfieri libidini quocumque actu
turpi quam justum corde t e n t a r i " 4 ) . Bijna alle processtukken bevatten
1

)
II,
3
)
3
)
4
)
11

Gulllelmus Neubrigenses, De rebus Anglicls II, cap. XIII, bij Fredericq, o.e.,
8. Cfr. Schmidt, o.e., II, 97.
J. Trithemius, Annales Hirsaugienses I, 450, bi) Fredericq, o.e., I, 41.
Annales Colonienses, in Monumenta Germanise historica. Scriptures XVII, 778.
Döllinger II, 10.
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deze beschuldiging tegen de Waldenzen en Humiliaten 1 ) . Het is dan
ook niet te verwonderen dat zij het celibaat verwerpen als een staat,
waarin niemand enige verdiensten kan verwerven 2 ).
Een andere stelling, die, als de inquisitieakten niet overdrijven,
veelvuldig door deze ketters werd verkondigd, was, dat het huwelijksverkeer met allernaaste bloedverwanten geen zonde zou zijn of
dat men althans die bloedverwantschap kon afkopen voor achttien
denarien 3 ), gelijk onder meer geleerd werd door de Waldenzen,
die in 1231 op de synode van Trier werden veroordeeld 4 ).
Bij hun daden van ontucht en hun libertijnse leer speelde hun
overdrijving van de armoede een grote rol. In een tot het uiterste
opgevoerde armoede zagen zij de hoogste heiligheid. Had Christus
zelf niet de armoede door woord en voorbeeld gepredikt ? In deze
hoogste heiligheid der armoede meenden zij een vrijbrief te vinden
voor daden van onkuisheid, welke door de armoede geneutraliseerd
werd 5 ).
Gelijk gezegd, bestond er onder de Waldenzen een factie, die
rigoristische meningen in zake huwelijk en huwelijksdaad voorstond.
Meermalen trachtten de Waldenzen zich tegen de beschuldiging van
immoreel libertinisme te verdedigen door er op te wijzen, dat ze nooit
een vrouw aanraakten 0 ). Uitdrukkelijk wordt van verscheidene leden
verklaard, dat zij het huwelijk verwerpen : „prave circa matrimonium
sentientes" 7 ). Anderen gaan zelfs zo ver, dat zij het huwelijk en het
huwelijksgebruik gelijkstellen met of groter kwaad achten dan ontucht : „dicunt etiam matrimonium esse fornicationem per juramentum
nisi continentes vivant et quaslibet alias luxuriae immunditias dicunt
esse magis licitas quam copulam conjugalem" 8 ). In de procesakten
van 1387 en 1388 over Waldenzen in Italie en Frankrijk wordt door
een der aangeklaagden de enormiteit verkondigd, dat een zwangere
vrouw den duivel in zich draagt 9 ).
Omtrent de huwelijksdaad zelf kruisen rigoristische en libertijnse theorieën elkander. Het geslachtelijk verkeer met wettige echtgenote zou, volgens sommigen onder hen, doodzonde zijn, tenzij de
daad gesteld wordt om kinderen voort te brengen 1 0 ).
»)
3
)
«)
Б
)
')
10
)

Dölllnger II, 261, 309, 341, 639. - 2 ) Döllinger II. 341, 639.
Döllinger II, 261, 267, 300, 321, 367.
Fredericq, o.e., I, 82 ; II, 39-41 ; Cfr. Mon. Germ, hist.. Script. XXIV, 400, 402.
Fredericq, o.e., I. 120. Lindeboom, o.e., 92-93. — β ) Döllinger И, 271.
Döllinger II, 62. — 8 ) Döllinger II, 329. — β ) Döllinger II, 267.
Döllinger II, 300.
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Anderen ontkennen de plicht om elkander in het huwelijk het
debitum te geven, terwijl vooral de Lyonse Waldenzen de huwelijks
band zo los maken, dat de gehuwden elkander en hun kinderen ten
allen tijde op eigen gezag kunnen verlaten ί ) .
In de Nederlanden is de secte der Waldenzen en Humiliaten niet
sterk geweest, want er wordt slechts tweemaal melding van hen ge
maakt. De eerste maal gold het een groep, die gedurende het jaar 1250
in Antwerpen optrad. Deze groep telde aanhangers zowel van de
libertijnse als van de rigoristische richting. De libertijnen waren de
mening toegedaan, dat de armoede onkuisheid annuleerde, „et quod
bene et sine peccato potest mulier se prestare si sit indigens et
pauper"2).
De rigoristen leerden onder meer, dat er slechts drie doodzonden
bestonden : „invidia, avaritia et prodigalitas indiscreta et cognoscere
uxorem suam impregnatam"
et quod nullus vir non potest
cognoscere uxorem suam nisi ter in e b d o m a d e " 3 ) .
Het tweede geval in de Zuid Nederlanden betrof een zekeren
W i l l e m C o r n e l l s z , wiens lijk in 1252 te Antwerpen werd op
gegraven, omdat hij vier jaren tevoren had gepredikt, dat iedere
zonde, door een arme bedreven, geannuleerd wordt door de armoede,
en dat een publieke vrouw, die arm en behoeftig leeft, beter is dan
iemand, die, ofschoon in volmaakte maagdelijkheid levend, nog iets
in eigendom bezit „et propter hoc prorsus religiosos esse dam
nâtes"4).
In de Noordelijke Nederlanden hebben deze ketters weinig rechtstreekse aanhang g e h a d 6 ) . Maar duidelijk valt toch hun invloed op
sommige Begijnen en Beggarden van onze landen waar te nemen.
Begijnen en Beggarden
Er zijn weinig bewegingen in de late Middeleeuwen, die zo het
voorwerp zijn geweest van verdachtmaking en lasterlijke beschuldigingen als die der B e g i j n e n en B e g g a r d e n . Op verschillende
plaatsen, ook in de Nederlanden, moesten ze dan ook meermalen
door Pausen en Bisschoppen in bescherming worden genomen β ).
Toch moeten meerderen van hen, gelijk blijkt uit verschillende
!) Döllinger II, 698. — 2 ) Fredericq, o.e., I, 119-120. — 3 ) Fredericq, I.e.
4
) Fredericq, o.e., I, 120.
5
) W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming II3, Utrecht 1869,
55, noot 1.
«) Fredericq. o.e., I, 141-142, 146. 155, 170-172, 522; II, 78-79, 86-89; III, 4-5.
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inquisitieakten en concilieverslagen, onder de invloed zijn geraakt
van ketterse secten, zoals K a t h a r e n , W a l d e n z e n en V r i j e
g e e s t e n , zodat zij leerstellingen verkondigden en praktijken
volgden, die in flagrante tegenstelling waren met de katholieke
princiepen, al behoeft men niet aan alle wilde geruchten, die omtrent
hen in omloop waren, geloof te hechten.
Ook in de huwelijksleer van verschillende Begijnen en Beggarden
zijn de tendenzen van bovengenoemde ketters duidelijk merkbaar.
Volgens H e n d r i k v a n V i r n e n b u r g , aartsbisschop van
Keulen, die in 1307 enkele dwalingen veroordeelt, verkondigen zij de
leer, dat een vrouw, welke het verlies van haar maagdelijkheid door
het huwelijk niet betreurt en blijft betreuren, onmogelijk zalig kan
worden. De bisschop voegt hier verklarend aan toe : „Alsof het huwelijk zondig zou zijn, terwijl het toch vóór de zondeval op een heilige
plaats, door den Heiligsten der Heiligen is ingesteld". Een andere
stelling die door vele Begijnen en Beggarden werd gehuldigd en door
denzelfden bisschop werd veroordeeld, was, dat ieder zijn wettige
echtgenote op eigen gezag, ook tegen haar uitdrukkelijke wil, kan
heenzenden om zelf God volmaakter te gaan dienen 1 ). De minachting van sommige Beggarden voor de gehuwde staat blijkt ook
uit hun gebruik om in hun bijeenkomsten smalend over de gehuwden
te spreken. Men noemde hen „grossi" en „imperfecti" 2 ). En uit een
inquisitieverhoor van de veertiende eeuw blijkt, dat velen de mening
waren toegedaan, dat een gehuwde vrouw haar man niet behoeft te
gehoorzamen, als deze het huwelijksgebruik vraagt 3 ).
W a t de libertijnse richting aangaat: in 1307 veroordeelt het
concilie van Keulen de dwaling der Beggarden, dat gewone ontucht
geen zonde zou zijn 4 ). Dat een dergelijke mentaliteit gemakkelijk tot
buitensporigheden op zedelijk gebied leidde, verwekt geen verwondering, al behoeft men de sensationele verhalen, die omtrent hen
in omloop waren, niet geheel te vertrouwen 6 ).
Een soortgelijke libertijnse thesis wordt door C l e m e n s V in
1311 op het concilie van Vienne met het anathema getroffen: „quod
A. Miraeus, Opera diplomatica, Leuven 1723, I, 429-430. Cfr. Lindeboom, o.e., 99-102. J. Greven, Die Anfänge der Beginen. Münster 1912, 40-53. ƒ. Mosheim, De
beghardis et beguinabus commentarius, Leipzig 1790.
!) J. Harzheim, ConciZia Germaniae, IV, 100-102. — a ) Döllinger II, 415.
3
) Döllinger II, 391. — 4 ) Hartzheim IV, 100-102.
β
) Cfr. Wilh. Procurator, Chronicon Egmondanum, ed. С. Pijnacker Hordijk, Werk.
υ. h. Hist. Gen.. 3de serie, η. 20, Amsterdam 1904, 167-169. Cfr. Mattheus, Лпа/erfa
II. 643-644.
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se in actibus exercere virtutum est hominis imperfecti et perfecta
anima licentiat a se virtutes" 1 ). W a t de Beggarden hiermee bedoelden, wordt ons duidelijk door een inquisitieverhoor van 1367. In
dat jaar werd een der Beggarden, J o a n n e s S p i n n e r genaamd,
in Erfurt ondervraagd over deze thesis. Hij verklaarde die aldus :
„Iemand, die de vrijheid van geest bezit, wordt onzondigbaar en kan
dus doen wat hem behaagt ; en als de natuur hem aanspoort tot
geslachtelijk verkeer, dan kan hij die daad geoorloofd en zonder
zonde verrichten, zelfs met zijn allernaaste bloedverwanten en op
iedere plaats
et per hoc quod cognosceret carnaliter sororem
carnalem, ipsa non est minus virgo nee perdit castitatem, sed magis
casta redditur per connubium carnalem. Item dixit, quod si cum aliqua
puella se permiscuerit nee ipse nee puella amitterent virginitatem,
imo si per alios esset violata et amisisset virginitatem, per hoc quod
cum homine libero, qui starei in tali gradu perfectionis, qui cum ipsa
coierit, virginitatem amissam recuperaret" 2 ).
Als zevende stelling, door sommige Beggarden gehouden, wordt
door Clemens V in Vienne veroordeeld : „quod mulieris osculum cum
ad hoc natura non inclinet, est peccatum mortale, actus autem carnalis, cum ad hoc natura inclinet, peccatum non est, maxime cum
tentatur exercens" 3 ). Joannes Spinner gaf hieraan de volgende uitleg : de geslachtsdaad, waartoe de natuur den mens aanzet, is geen
zonde in iemand, die de vrijheid van geest bezit, „sed aliqui amplexantur et osculantur mulieres propter hoc solum, quod conversatie eorum
sit communis cum hominibus aliis et dicatur de eis proprie, quod ipsi
sunt „Götzen" et nesciunt conversari cum hominibus" 4 ).
In de Zuidelijke Nederlanden zijn deze libertijnse theorieën verbreid door een Henegouwse begijn, M a r g a r e t h a P o r e t e , welke
een boek geschreven had, dat vóór 1305 op last van bisschop
G w ij d e II van Kamerijk als ketters werd verbrand. Zij bekeert
zich maar hervalt in de ketterij, vertaalt de heilige Schrift in verkeerde geest en schrijft een nieuw ketters boek, dat zij onder het
volk verspreidt.
Dit nieuwe werk, in 1310 door de Parijse Universiteit veroordeeld, bevatte onder meer de leer, „quod anima annihilata in amore
conditoris sui, sine reprehensione conscientiae vel remorsu potest et
debet naturae suae, quidquid appétit et desiderat, concedere" б ).
i) Fredericq, o.e., I. 169. — 2 ) Döllmger II, 386-387. — 3 ) Frederlcq, o.e., I, 169.
) Döllinger II, 388. — β ) Fredericq, o.e., I, 160. Zie ook Döllmger II, 702.
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Onder de Noord Nederlandse Beggarden heeft een zekere
priester W a l t e r vermaardheid verworven. Na eerst in verschillende plaatsen aan de Rijn ketterse theorieën verspreid te hebben,
vestigde hij zich in Mainz en vertrok vandaar naar Keulen. Hier werd
hij gearresteerd en op de synode van 1322 door Hendrik van Virnenburg geanathematizeerd en tot de brandstapel veroordeeld. De synode
noemt hem het hoofd, den „doctor, magister en princeps van de
Lollarden", dezelfden als de Beggarden en Begijnen. Daar hij slechts
weinig Latijn kende, schreef hij zijn werkjes in „Germanico idiomate",
waardoor zijn aanhang des te groter w e r d 1 ) . Hetzelfde wordt bevestigd door T r i t h e m i u s in zijn Annales Hirsaugienses. Trithemius noemt hem „Fraticellorum princeps et haeresiarcha pessimus
lollardus ille Walterus, natione Hollandinus, latini sermonis parvam
habebat notitiam, et quia romana non potuit, sermone sibi theutonico
plures sui erroris libellos conscripsit" 2 ). Zijn dwalingen omtrent het
huwelijk vertonen sterk de tendenzen der vrije geesten. Z o leerde
hij : „matrimonium haud aliter quam meretricium contractum reputandum". Als men de berichten in de Annalen van Paderborn mag
geloven, hielden hij en zijn volgelingen hun bijeenkomsten in „speluncis et tabulis aedium", waar ze zich aan allerlei immoreel libertinisme
schuldig maakten : „nulloque discrimine miscebatur pater cum filia,
frater cum sorore, mares cum feminis, qui tarnen omnium sanctissimos
se ferebant, cum mortalium flagitiosissimi viverent" 3 ).
Dat in de Noordelijke Nederlanden waarschijnlijk verscheidene
ketterse Begijnen geweest zijn, mag men concluderen uit een brief
van den Utrechtsen bisschop, F r e d e r i k II, die in 1318 zijn veroordeling over sommigen van hen uitsprak. Deze brief moge wellicht
een gevolg zijn geweest van een instructie, die Rome aan alle bisschoppen deed toekomen, de strenge woorden echter, die de bisschop
gebruikt, wettigen het vermoeden, dat hij personen en toestanden
van zijn eigen diocees op het oog heeft. Hij spreekt immers van een
„magnus error non sine confusione gravi et scandalo". Hij gelast,
dat de goed willenden zich moeten laten opnemen onder de Franciscanerzusters. Deze moesten echter eerst een streng onderzoek omtrent haar leer ondergaan 4 ). Men mag dus veronderstellen, dat de
bisschop het bestaan van minder goed willenden aannam en zelfs
bij de goed willenden nog twijfelde aan haar rechtzinnigheid van leer.
1

) N . Schalen S.J., Annales Paderbornenses II, Paderborn 1755, 177-178.
) J. Trithemius, Annates Hirsaugienses II, 155.
3
) Annales Paderbornenses, I.e. — 4 ) Fredericq, o.e., II, 75.
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Het jaar daarna achtte diezelfde bisschop het weer nodig zijn
geestelijkheid aan te sporen, de pauselijke decreten omtrent de Beggarden en Begijnen streng na te komen * ).
Omstreeks 1372 hebben verscheidene Beggarden en Begijnen, die
om hun ketterse ideeën uit Duitsland moesten vluchten, in de Nederlanden een toevlucht gevonden, zoals blijkt uit een aantekening in de
Annates Ecclesiastici van O d o r i c u s R a y n a l d u s 2 ) en uit een
decreet van keizer K a r e l IV, die in 1373 den hertog van Brabant
en Limburg beveelt, de Beggarden en Begijnen, die „dyabolo insti'
gante" optreden, te vervolgen 3 ).
Ten tijde van Geert Groóte waren er in onze streken waarschijnlijk nog Beggarden en Begijnen, die minder gunstig bekend
stonden, want toen de bedelmonniken en de geestelijkheid zich op
Geert Groóte wilden wreken en hem en zijn volgelingen, de Broeders
en Zusters van het Gemene Leven, onmogelijk trachtten te maken,
wisten zij geen beter middel dan de beschuldiging, dat zij aanhangers
zouden zijn van de Beggarden en de Begijnen 4 ). Omtrent deze
laatsten vinden we in ons land voor het laatst melding gemaakt in
1394, toen bij de inquisitie nog klachten binnen kwamen over verdachte zustergezelschappen, die zich in Utrecht, Rhenen en omstreken
ophielden Б ) .
Omtrent de aard hunner dwalingen in onze landen bezitten wij
geen uitdrukkelijke gegevens. Daar echter bij de Beggarden en Be
gijnen rigoristische of libertijnse opvattingen omtrent het huwelijk
niet zeldzaam waren, is de veronderstelling niet gewaagd, dat ook
in onze streken dergelijke theorieën bij hen niet ontbroken zullen
hebben, vooral als men daarbij denkt aan de strenge woorden van
bisschop F r e d e r i k II en keizer К а г e 1 IV.
i) Batavia Sacra, Brussel 1714, 180.
) Bi] Fredericq, o.e., I, 224-225. 228.
3
) Fredericq. o.e., I, 226-227.
4
) J. Busch, Chronicon Windeshemense, ed. К. Grube, cap. Ill, p. 256-257 ; Cfr.
D. de Man, V e r v o l g i n g e n , w e l k e de B r o e d e r s en Z u s t e r s d e s
G e m e e n e n L e v e n s te v e r d u r e n h a d d e n , Bijdragen voor de Vaderì.
Geschiedenis en Oudheidkunde, zesde reeks, IV (1926), 282-295.
5
) Fredericq, o.e., II, 153.
2
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De secte van de Vrije geest
Tasten we omtrent de oorsprong van de ketterij der vrije geesten
in het duister 1 ) , over hun leer zijn wij des te beter ingelicht door
een lijst van 97 dwalingen, die A l b e r t u s M a g n u s heeft opges t e l d 2 ) ; verder door enkele kleinere lijsten uit de veertiende e e u w 3 ) ,
door bekentenissen van vrije geesten bij inquisitieverhoren 4 ) en door
de besluiten, die op bisschoppelijke synoden tegen hen werden uitgevaardigd.
De leer der vrije geesten is een pantheïstisch systeem, volgens
hetwelk de mens, die zich nauw met God verenigt, de vrijheid van
geest krijgt, aan God gelijk wordt en daardoor boven de wetten staat,
die immers voor de rechtvaardigen niet gelden.
W a a r i n deze vrijheid eigenlijk bestaat, expliceert een Beggard,
J o a n n e s H a r t m a n n op een desbetreffende vraag van den inquisiteur W a l t e r te Erfurt in 1367. Z e bestaat hierin, dat de mens
niet meer het verwijt van het geweten gevoelt, onzondigbaar wordt en
derhalve kan doen wat hij begeert 5 ). Dat dergelijke enormiteiten de
weg vrij maken voor een immoreel libertinisme, behoeft geen betoog.
Vandaar ook hun conclusie, dat ieder, die met God verenigd is door
de vrijheid van geest, gerust op ieder mogelijke wijze aan zijn zinnelijke lusten mag voldoen : „explere possit libidinem carnis per quemcumque modum, et religiosus, in utroque sexu, sine omni peccato" 6 ).
Het geslachtelijk verkeer tussen ongehuwden is evenmin zonde
als tussen gehuwde personen 7 ). In den vrijen mens is zelfs geen smet
der boze begeerlijkheid meer aanwezig, zodat hij bij alle genoegens,
hetzij geestelijke, hetzij lichamelijke of vleselijke, God evenzeer in zich
tegenwoordig voelt als bij het verrichten van goede werken, „et quae
magis délectant sensus corporales, videntur magis Deum repraesentare", en de hoogste graad der geestelijke beschouwing wordt juist
bereikt in de sexuele gemeenschap tussen man en v r o u w 8 ) . Dit
1

) Voor de verdere geschiedenis verwijzen we naar : F. Vemet, F r è r e s d u
l i b r e e s p r i t , D.Th.C. V I , 800-804. H. Reuter, Geschichte dec religiösen Auf'
klärung im Mittelalter II, Berlin 1877, 240-249. W . Preger, Geschichte der Deutschen
Mystik im Mittelalter I, Leipzig 1874, 461-471. Lindeboom, o.e., 140-151. W . Moll,
Ketkgesch. II 3 , 61-64.
2) Blj Döllinger II, 395-402.
s
) Preger, o.e., I, 461-471: Döllinger II, 391-393, 393-394, 416-417.
4
) Döllinger II, 384-389. — 8 ) Döllinger II, 384.
e
) Döllinger II, 392, 393, 394, 398, 401, 416.
T
) Döllinger II, 416. Preger, o.e., 461-471.
e
) Hartzheim, Concilia Germaniae IV, 100-102.
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libertinisme is bij de secten van de vrije geest zo algemeen, dat het
in geen enkele catalogus hunner ketterijen of inquisitieakte ontbreekt.
O p de synode van Keulen in 1306 merkt Aartsbisschop H e n d r i k v a n V i r n e n b u r g omtrent deze mannen en vrouwen op,
dat zij eerder de naam van krankzinnigen verdienen dan van verstandige mensen. Onder de ketterse stellingen door genoemden
bisschop opgesomd, komt ook deze voor : „Wij zondigen niet en zijn
vrij van de wet, die voor de rechtvaardigen niet gegeven is ; wij
mogen onze wettige echtgenote verstoten en fornicatio is geen
zonde"1).
In de Zuidelijke Nederlanden komt de ketterij van de „Vrije
geest", althans onder deze naam, het eerst voor in het begin der
veertiende eeuw. Z e kreeg daar veel aanhang door de geheimzinnige
Brusselse vrouw B l o e m a r d i n n e , over wie H e n d r i k v a n d e n
B o g a e r d e spreekt in zijn geschiedenis van het klooster van
Groenendaal. Deze vrouw van goede stand was gewoon haar theorieën te verkondigen gezeten op een zilveren zetel. Tronend op deze
stoel, schreef en sprak zij over de leerstellingen der vrije geesten en
over de venerische lusten, welke zij echter zelf de serafijnse liefde
noemde. Zij werd als een heilige vereerd door haar talrijke aanhangers, die geloofden, dat zij, wanneer zij te Communie ging, door
twee Serafijnen begeleid werd. Ook na haar dood in 1336 duurde
deze verering voort en men meende zelfs door de aanraking van haar
lijk van lamheid te kunnen genezen.
J a n v a n R u u s b r o e c , destijds kapelaan aan de S. Gudulakerk te Brussel, heeft ondanks haar talrijke aanhangers de strijd tegen
haar aangebonden, maar waarschijnlijk zonder succes 2 ).
Lang nog na haar dood heeft haar invloed in het Zuiden doorgewerkt. In 1410 immers beval P e t r u s d ' A i l l y , bisschop van
Kamerijk, H e n d r i k S e l l e en L a u r e n s G e r u n t i i te preken
tegen de sekte, die ten tijde van Ruusbroec, door een vrouw, bijgenaamd Blommardinna, verbreid was. De vrije geesten moeten ten
tijde van d'Ailly nog vrij sterk geweest zijn. Uit haat immers tegen
Hendrik Selle hadden zij spotliedjes op hem gemaakt, die ze in de
straten van Brussel zongen. Zelfs schrokken zij er niet voor terug,
i) Ibidem.
) Henricus de Pomerio, D e o r i g i n e m o n a s t e r l l v i r l d i s v a l l l s et de
g e s t l s P a t r u m et f r a t r u m In p r i m o r d i a l i f e r v o r e
ibidem
d e g e n t l u m , ed. In Analecta Bollandiana, IV (1886), 286. Necrologium Viridis
Vallis, cap. VI, Ы] Fredericq, o.e., I, 187.
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een moordaanslag op hem te plegen, die echter mislukte 1 ).
In de Noordelijke Nederlanden kwamen zij waarschijnlijk om
streeks 1370, toen К a r e 1 IV, aangespoord door G r e g o r i u s XI,
hen in Duitsland begon te vervolgen. Verscheidenen wisten te ont
komen en weken uit naar de N e d e r l a n d e n 2 ) , waar Geert Groóte
rechtstreeks contact met hen zal krijgen omstreeks 1382.
Voor de geschiedenis van de strijd van G e e r t G r o ó t e tegen
de vrije geesten zijn wij hoofdzakelijk aangewezen op de berichten
van P e t r u s H o m en op de gegevens, die de brieven van Geert
Groóte ons bieden. Petrus Horn verhaalt, dat onder de vele ketters
er vooral drie bekende waren, tegen wie Geert Groóte is opgetreden.
Het eerst noemt H o m een zekeren M i e u w e s of M e u s , die als
leider ener eigen sekte vooral in Gouda preekte. Het weinige, dat
Horn ons van diens leer meedeelt, herinnert sterk aan de vrijgeesterij.
Vervolgens noemt hij G h e r b r a n d u s v a n K a m p e n en den
Augustijn B a r t h o l o m e u s 3 ) . In zijn tweede bericht spreekt Horn
wederom over deze drie en weet te verhalen, dat Mieuwes na zijn
dood werd opgegraven en de twee anderen tot boetvaardigheid
werden g e b r a c h t 4 ) .
In de tijd van Petrus H o m gingen deze drie dus door voor bekende dwaalleraars, tegen wie Geert Groóte had gestreden.
Geert Groóte zelf spreekt in zijn brief aan R e y n e r u s v a n
D r ij η e n , pastoor van Zwolle, eveneens over drie bekende ketters,
maar noemt er slechts twee met name. Hij zegt namelijk, dat Bartho
lomeus ketterijen verkondigde, die overeenkwamen met die van
Gherbrandus „et illius heretici pellificis et liberorum spirituum" б ).
Hieruit volgt, dat Gherbrandus en Bartholomeus behoorden tot
de vrije geesten. Maar wien bedoelt hij met „dien bekenden kettersen
bontwerker", die eveneens de vrijgeesterij aanhangt? Het ligt voor
de hand dat wij in dezen bontwerker niemand anders moeten zien
dan den derden bekenden ketter Mieuwes of Meus.
Deze Mieuwes, een bontwerker, die vooral in Gouda optrad,
was aanvoerder van een sekte, die twee en twintig valse leerstellingen
1

) Latomus, Corsendonca. Deze berichten zijn geput uit een oud handschrift van de
bibliotheek van Groenendaal, getiteld : Virologiam Viridis Vallis. ged. uitgeg. bij
Fredericq, o.e., I, 266-67.
2
) Mosheim, o.e., 379.
s
) Petrus Hom, Vita magistri Gerardi Magni, ed. W. Kühler In Ned. ЛгсЛ. v.
Keckgesch.. VI (1909). 370.
4
) Petrus Hom, o.e., 346-47. — 5 ) Gerardi Magrü Epistolae. ed. Mulder, p. 133.

171
verkondigde, vol godslasteringen en dwalingen over de Godheid en
Mensheid van Christus en over de Sacramenten. Zijn aanhangers
zeiden, dat hij een zuiverder kennis van de waarheid had dan de
Apostelen en met meer recht God genoemd kon worden dan
Christus 1 ) .
Waarschijnlijk is deze Mieuwes midden in zijn actie door de
dood weggerukt, want Horn verhaalt, dat F l o r i s v a n W e v e l i n c k h o v e n , bisschop van Utrecht, op aansporen van Geert
Groóte het lijk liet opgraven en verbranden 2 ), hetgeen bevestigd
wordt door het latere getuigenis van Heda, die zegt: „fecit (Florentius) exhumari ossa cuiusdam heretici Mathaei lollaert, atque ante
atrium pontificale comburi cineresque in fossas urbis dispergi" 3 ).
Gherbrandus, die geneesheer was te Kampen en tot de vrije
geesten behoorde, had zijn leer, zoals hij zei, ontvangen van den
duivel, dien hij zijn vader en leermeester noemde. V a n de strijd, die
Geert Groóte tegen hem gevoerd heeft, zijn geen bijzonderheden bekend. Alleen weten we, dat hij en zijn aanhangers, door toedoen van
Geert Groóte, de ketterij afgezworen en boete gedaan h e b b e n 4 ) ,
evenals de derde, de Augustijner monnik Bartholomeus, over wien
wij beter zijn ingelicht.
Deze B a r t h o l o m e u s preekte vooral in Kampen, Zwolle en
Woudrichem. Slechts in het kort herinneren wij eraan, hoe Geert
Groóte dezen ketter geen ogenblik met rust liet. Hij vormde het
plan, dat hij waarschijnlijk ook uitvoerde, om in het geheim met een
notarius naar zijn preken te gaan luisteren, ten einde hem op heterdaad te betrappen. Niet tevreden met de herroeping van diens ketterij,
drong hij bij den bisschop op een nieuw geding aan, riep getuigen
hiervoor op, stuurde zijn vriend J o a n n e s C e l e , die zich door een
retraite in Monnikhuizen aan deze zaak wilde onttrekken, een brief
vol kwaadheid, spot en ironie en joeg, toen de ketter hem bij den
bisschop voor wilde zijn, 's nachts in een rijtuig van Deventer naar
Utrecht. Hij kwam pas tot rust, toen Bartholomeus als boeteling, met
twee uit laken gesneden scharen van verschillende kleur op zijn kleed
genaaid, de ene op de borst, de andere op de rug, naar Kampen
werd teruggestuurd 6 ).
i) Petrus Hom, o.e., 344. — 2 ) Petrus Horn, o.e.. 346.
3
) W. Heda, Historia episcopocum Ultrajectensiwn, Ultrajecti 1642, 259.
4
) Petrus Hom. o.e., 344, 346-47.
e
) Wl] verwijzen voor uitvoeriger berichten naar J. Busch, Chronicon Windes~
hemense. ed. К. Grube, cap. IV, p. 259-262 ; Gerardi Magni Epistolae. ed. Mulder,
p. 133-136, 149-151, 152, 190-191, 192-193, 199; R. Post, De moderne devotie.
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Geert Groóte en Horn hebben niet de bedoeling een volledige
beschrijving van Bartholomeus' leer te geven. N a enkele dwalingen
te hebben opgesomd, die wij in de door A l b e r t u s M a g n u s aangegeven stellingen terugvinden, voegen zij erbij, dat Bartholomeus,
Mieuwes en Gherbrandus ook nog andere ketterijen verkondigden.
Hoewel ze niet uitdrukkelijk berichten, dat deze monnik Bartholomeus
ook libertijnse opvattingen huldigde omtrent huwelijk en zedelijkheid,
hebben zij toch voldoende uitlatingen die in deze richting wijzen.
Petrus H o m verhaalt, dat Bartholomeus door woord en daad de
boete afkeurde en de leer verspreidde, dat Christus een goed gezel
was, die dikwijls feestmaaltijden bezocht om wijn te drinken en dat
Christus nooit de „genoegens van het vlees" heeft verboden 1 ) .
Geert Groóte laat zich uitdrukkelijker uit over „dat ongeletterd
vosje, dat leugenachtig beest, wanstaltig door veelvormige schandelijkheid" 2 ), dien monnik „infamis et criminosus" 3 ), die in „carnali
libértate" de bazuin der dwaling b l a a s t 4 ) , graag in gezelschap van
aanzienlijke heren de taveernen bezoekt en daar stilzwijgend de zonde
toelaat, weinig achting toont voor de kloosterlijke staat en beweert,
dat een goed man niet naar de woestijn moet gaan, wijl Christus
dat ook nooit heeft gedaan, en dat het leven der heremieten niet
volmaakt is б ).
En als Geert Groóte de zogenaamde hoge bespiegelingen van
den monnik wraakt, voegt hij er schamper aan toe, dat men zich eerst
maar eens moet onthouden van onzuiverheid. Hoge bespiegelingen
houden zonder zuiverheid zet de deur open voor allerlei ketterij 6 ).
Uit deze uitlatingen blijkt voldoende, dat Bartholomeus ook wel
dezelfde libertijnse leer op het gebied van zedelijkheid en huwelijk
zal hebben verkondigd, die wij boven in het algemeen bij de vrije
geesten signaleerden. Dan is de veronderstelling ook niet gewaagd,
dat deze theorieën wel meer zullen zijn voorgekomen bij de aanhangers van Bartholomeus, Gherbrandus en Mieuwes, die immers
allen behoorden tot de sekte der vrije geesten.
Wij zagen dus, hoe Geert Groóte met zijn onstuimige en voor
impressies zo ontvankelijke natuur, reageerde op de ketterijen van
de vrije geest. Eerst omstreeks 1382 trekt hij openlijk tegen deze
Geert Groóte en zijn stichtingen, Amsterdam 1940, 20 : J. en A. Romein, Erflaters
van onze beschaving I, Amsterdam 1938, 66-69 ; Lindeboom, o.e., 152.
*) Petrus Hom, o.e., 345. — 2 ) Gerardi Magni Epistolae. ed. Mulder, p. 151.
a
) Aldaar, p. 152. — *) Aldaar, p. 192. — 8 ) Aldaar, p. 135-136.
e
) Aldaar, p. 135.
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ketters te velde, maar reeds lang tevoren moet hij er zich in gedachte
mee hebben bezig gehouden. Hij schrijft immers in 1382, dat hij reeds
vele jaren geleden over dergelijke ketterijen in Utrecht en Holland
heeft gehoord 1 ). Welnu, het is ondenkbaar, dat ketterijen, die principieel de zedelijkheid aantastten, dezen ketterhamer, die zelf niets
verschrikkelijkers kende dan ketterij2) en die zich in zijn openlijke
strijd tot een onstuimig, vaak te ver gaande felheid liet verleiden,
vóór dit openlijk optreden onbewogen zouden hebben gelaten. Reeds
lang vóór 1382 moeten zij bij hem een reactie te voorschijn geroepen
hebben. Tegenover het libertijns zedelijkheidsbegrip zal zich bij Geert
Groóte onwillekeurig een overdreven strenge zedelijkheidsopvatting
hebben gevormd, die hij, bewust of onbewust, zal tonen, wanneer
de gelegenheid zich daartoe voordoet. Deze gelegenheid kwam onder
meer, toen hij in zijn tractaat De matrimonio moest spreken over de
morele waarde van de huwelijksdaad.
In de reactie tegen de libertijnse opvattingen der ketters meen
ik dan ook een der factoren te moeten zien, die een verklaring kunnen
geven voor Geert Grootes rigorisme in zake huwelijk en huwelijksdaad. De theorieën, die hij in dit tractaat neerlegt, moeten daarom
beschouwd worden als een product van reactie en hervorming en
van daarmee gepaard gaande overdrijving.
») Aldaar, p. 127.
) Geert Groóte, Senno de paupertate, ed. W. Moll, In Studiën en Bijdragen op
het gebied der historische theologie. II (1872), HU „vix tam grande Vitium, heresi
excepta, inveni".
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BESLUIT
Bij ons onderzoek naar de leer van Geert Groóte in zake het
huwelijk, constateerden wij, dat hij in deze een uitzonderlijk strenge
theorie volgde.
Hoe is dit rigorisme te verklaren ?
De oorzaak hiervan moet niet gezocht worden in een a l g e m e n e geestesrichting van zijn tijd, want in de eeuw van Geert
Groóte was het rigorisme in deze materie vrijwel verlaten.
Evenmin boden s p e c i a a l de schrijvers der Dietse landen in
de dertiende en veertiende eeuw een aanknopingspunt voor deze
strenge opvattingen ; over het algemeen immers waren deze auteurs
van eerbied voor het huwelijk vervuld, juist omdat zij het als een
instelling van God beschouwden. De meesten hunner wisten, ook
wanneer zij het huwelijk en de maagdelijke staat met elkander vergeleken, beide op hun juiste waarde te schatten.
Dat de rigoristische ketterij der Katharen rechtstreekse invloed
op den schrijver van D e matrimonio uitgeoefend zou hebben, moet
als uitgesloten beschouwd worden. In de Noordelijke Nederlanden is
deze nooit sterk verbreid geweest en ten tijde van Geert Groóte was
zij ook in de andere landen reeds grotendeels uitgewoed. Bovendien
zou een dergelijke sekte niet in staat geweest zijn, een persoon als
Groóte, die zich aanstonds tegenover iedere ketterij schrap zette, te
beïnvloeden.
Toch is er een complex van oorzaken aan te wijzen om het
rigorisme in zijn leer omtrent het huwelijk te verklaren.
Als eerste factor moet dan genoemd worden zijn sterk tot pessimisme geneigde aard. Wij leerden hem in dit tractaat kennen als een
man met een sombere visie op personen en toestanden. Hierdoor
kwam hij er gemakkelijk toe te generaliseren en personen of toestanden nog somberder voor te stellen, dan deze in werkelijkheid
reeds waren, hetgeen vanzelf tot overdrijving voerde bij het bestrijden ervan.
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Of tot die sombere wereldbeschouwing ook uitwendige factoren,
bij voorbeeld een toch wel naspeurbare invloed van J a n v a n
R u u s b r o e c , hebben bijgedragen, menen wij verder in het midden
te mogen laten, wijl daaromtrent geen voldoende zekerheid kon
worden verkregen.
Een tweede verklaringsfactor voor zijn rigorisme is gelegen in
zijn snel reagerend karakter, dat zich vooral in zijn strijd tegen de
ketters toonde.
Uit reactie tegen de lakse zedelijke opvattingen der ketters stelde
deze ketterjager, dien wij zo fel tot tegenstand zagen overgaan, een
overdreven streng zedelijkheidsprinciep, waarvan wij in De matri
monio de neerslag terug vinden.
Niet alleen echter moet hier gedacht worden aan zijn optreden,
uitgelokt door ketterijen, die uit ρ r i η с i e ρ libertijnse theorieën
huldigden, maar eveneens aan zijn strijd tegen de lakse g e b r u i k e n
en t o e s t a n d e n , die uit menselijke zwakheden voortkwamen. In
dit verband wijzen wij op zijn verzet tegen de geestelijken, die er
blijkbaar geen groot kwaad meer in zagen, met vrouwen samen te
leven. Lang voordat Geert Groóte de clergé van Utrecht, in de
kapittelzaal bijeen, met zijn Sermo contra [ocaristas striemde, moet
ook deze levenswijze van een groot gedeelte der geestelijkheid hem
geërgerd en tot verzet gestimuleerd hebben.
Gelijk de libertijnse p r i n c i e p e n der ketters, zo zullen ook de
lakse p r a k t ij k e n van vele geestelijken prikkelend bij Geert Groóte
hebben gewerkt tot de vorming van een algemene rigoristische levensopvatting, die hij dan weer in zijn theorieën vastlegt.
Een derde verklarende factor vindt men in zijn meer juridische
dan theologische aanleg en studierichting.
De meeste werken van Geert Groóte immers, vooral de grotere,
vertonen meer een juridisch dan een theologisch karakter 1 ). En we
toonden reeds aan, dat juist onder de canonisten der late Middeleeuwen, op wie hij, volgens zijn eigen getuigenis, in zijn preken en
1

) Vgl. zijn tractaten De paupertate. De simonie ad Beguftas en zijn Sermo contra
focaristas. Ook de meesten zijner brieven krijgen door de vele uitdrukkingen en
citaten, aan canonisten ontleend, een overwegend juridisch karakter. Zie Gerardi
Magni Epistolae, ed. W. Mulder, numm. 3. 4, 8, 17, 18, 20, 21, 31, 32, 34, 36,
38. 41. 44, 45, 53, 55, 57. 61 en 73. Vgl. В. Hermesdorf, G e e r t G r o ó t e e n
zi]η v e r h o u d i n g tot r e c h t e n r e c h t s p r a a k . Hist. Tijdschrift, IX
(1930), 111-112.
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geschriften vooral steunde, de rigoristische meningen omtrent het
huwelijk nog het talrijkst voor kwamen. Men mag dus aannemen,
dat het rigorisme van deze canonisten invloed heeft uitgeoefend op
de leer van Geert Groóte, ofschoon geen enkele van deze auteurs
volledig de strengheid van leer verkondigt, gelijk die in Groote's
tractaat over het huwelijk vervat ligt. Geert Groóte overtreft hen in
gestrengheid door de huwelijksdaad, ook als zij om het eerste huwelijksdoel gesteld wordt, niet vrij van zonde te noemen.
W a t ten slotte te zeggen van het beroep op de meer strenge opvattingen der Kerkvaders, die de schrijver in zijn verhandeling
aanhaalde ?
Het spreekt vanzelf, dat de auteur, die in zijn Protestatio1 ) verklaarde, bij al zijn preken en geschriften op de leer der Kerkvaders
te steunen, ook voor dit tractaat hun gezag gezocht heeft. Door zijn
grote belezenheid in hun geschriften viel het hem niet moeilijk bij hen
bewijzen voor verschillende zijner rigoristische meningen te vinden.
Want verscheidene Kerkvaders volgen inderdaad op het gebied van
het huwelijk een strenge leer, gelijk wij vroeger hebben aangetoond
en verklaard. Maar geen enkele Kerkvader deelt in alle opzichten
het rigorisme van Geert Groóte volledig. Zo wordt bijvoorbeeld zijn
mening omtrent de morele waarde van de huwelijksdaad, waar zij het
voortbrengen van kinderen beoogt, door geen enkelen Kerkvader
gedeeld. W e l vindt de schrijver van D e matrimonio bij verschillende
Vaders een bevestiging voor andere punten van zijn leer, maar
toch ook weer niet bij allen.
De psychische instelling echter van Geert Groóte, somber en
streng door reactie, deed hem, toen hij dit tractaat ging samenstellen,
als vanzelf op eenzijdige wijze hun sterkste uitspraken op dit gebied
bij elkander brengen en die dan nog op rigoristische wijze in zijn
richting interpreteren, zonder rekening te houden met het feit, dat
herhaaldelijk een Kerkvader naast deze strenge uitspraken elders
ook mildere uitdrukkingen gebruikt, of dat een Kerkvader zijn vroeger
gegeven leer, later herroept of er een gemitigeerde verklaring van
geeft. Zo herroept de H. H i e г о η у m u s in de brief aan zijn vriend
P a m m a c h i u s 2 ) verschillende van zijn vroegere scherpe uit
latingen uit zijn tractaat Adversus Jovinianum, waarop Geert Groóte
toch bij voorkeur steunt.
1

) Gerardi Magni Epistolae, ed. Mulder, p. 57.
) S. Hier., Epist. 4S ad Pammachium 3, P.L. 22, 496. Cfr. S. Ambrosius, £>e vir*
ginibus I, 7, P.L. 16, 209.
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Onze eindconclusie is dan ook de volgende : Geert Groóte kan
voor verschillende van zijn rigorisüsche stellingen wel het gezag van
enige Kerkvaders en latere canonisten benutten. Hij is zeker door
hen beïnvloed. Deze invloed is zeker een factor, die mede in aanmerking moet komen als verklaring voor de strenge leer van Geert
Groóte in zake het huwelijk, maar mag niet als de voornaamste verklaring daarvan gelden. W a n t juist voor het typisch strenge van dit
boek, zijn oordeel omtrent de huwelijksdaad, ook waar zij het voortbrengen van kinderen beoogt, vindt hij nergens enig gezag, waarop hij
kan steunen. Het is iets zuiver persoonlijks van den schrijver en moet
vooral verklaard worden door innerlijke factoren, zijn sombere en
pessimistische wereldbeschouwing, en door zijn zo snel tot reacties
geneigde aard.
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STELLINGEN

I
Geert Groóte toont in zijn tractaat De matrimonio geen zuiver
inzicht te hebben in het huwelijk en de huwelijksdaad als remedium
concupiscentiae.
II
Een der factoren, welke in aanmerking komen als verklaring voor
de rigoristische leer van Geert Groóte omtrent het huwelijk, is gelegen
in het feit, dat hij meer jurist dan theoloog was.
III
De veronderstelling van R. Fruin, dat Philips van Leyden, gedurende zijn gezantschap te Avignon, aan de Universiteit van Orleans
de graad van Licentiaat zou behaald hebben, is onjuist.
Phllippus de Leyden, De Cura reipublicae et sorte príncipantis, ed.
P. Molhuysen, met de Inleiding van R. Fruln, Oud Vaderì. Rechtsbronnen, 2de reeks, deel I (1915), XXXII.

IV
De bronnen verschaffen ons geen voldoende gegevens om met
Jung-Diefenbach een zekeren Dadanus als onmiddellijken opvolger
van S. Willibrordus te Utrecht aan te nemen.
J. Jung-Diefenbach, Die Friesenbekehntng bis zum Martertode des
Hl. Bonifatiws, Mödling bel Wien 1931, S. 108.

V
Het tractaat De Sacramentis moet aan S. Ambrosius worden toegeschreven.

VI
De H. Cyprianus heeft naar aanleiding van zijn conflict met
Paus Stephanus over de ketterdoop, zijn leer over het primaatschap
in De Unitate Ecclesiae cap. IV, in minder orthodoxe zin gewijzigd.
VII
De door Epiphanius in Adv. Haer. I, 3, P.G. 41, 696, aangehaalde reden, waarom Marcion door zijn vader, den bisschop van
Sinope, werd geëxcommuniceerd, mag men niet met v. Harnack in
allegorische zin verstaan.
A. v. Hamack, Marcion, Das Evangelium vom [remden Gott,
Leipzig 1924, S. 23.

Vili
De ontmoeting tussen Marcion en den H. Polycarpus heeft waarschijnlijk in 154 te Rome plaats gehad.
IX
In de mythen van de volkeren der oerkulturen komt het geloof
in het collectief verkeer van het Hoogste Wezen met de mensen zo
veelvuldig voor, dat het Stamvader-argument, hetwelk W . Schmidt
in zijn synthese opstelt, geen voldoende bewijskracht oplevert voor
de Godsopenbaring.
W. Schmidt, Der Ursprung der Gottesidee, II Teil, Die Religionen
der Urvölker, VI Endsynthese der Religionen der Urvölker Ameri'
kas, Asiens, Australiens, Afrikas, Münster l.W. 1935, 496-508.

X
Een massale hereniging van de afgescheiden Oosterlingen met
de Kerk van Rome is in afzienbare tijd niet te verwachten.
XI
De beweringen van Dr. August Adam, dat de „streng kerkelijke"
Theologie in de achttiende eeuw het zesde gebod overschatte ten koste
van het gebod der liefde, zijn, althans wat den H. Alfonsus M. de
Liguori betreft, niet steekhoudend, maar zij berusten op onvoldoende
theologisch inzicht en onvoldoende litterair-historische informatie.
A. Adam, Der Primat der Debe, Straubing 1931, S. 23 ff.

XII
Het Moraalsysteem, gelijk het door S. Alfonsus wordt voorgestaan, geeft, wat betreft de daden, wier zedelijk karakter twijfelachtig
is, de meest redelijke normen voor een handelen overeenkomstig de
deugd der voorzichtigheid.
XIII
De uitspraak, welke Paus Pius XI in Casfi Connubii omtrent
de ongeoorloofdheid van iedere kunstmatige geboortebeperking geeft,
moet als een d e f i n i t i e v e uitspraak beschouwd worden.
XIV
Al is de betrekking van den H. Jozef tot het Mensgeworden
Woord bij uitstek innig en ver-strekkend, het is onjuist hier van vaderschap in eigenlijke zin te spreken.
XV
Er is reden om het algemeen priesterschap, waardoor elke gedoopte en gevormde deel heeft aan Christus' Priesterschap, beter te
doen kennen ; maar men moet het scherp en wezenlijk onderscheiden
van het ambtelijk of hierarchisch priesterschap, dat een eigen Sacrament uitmaakt.

