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I N L E I D I N G EN V E R A N T W O O R D I N G

Toen wij met ons onderzoek begonnen, was van het leven en de werken van
Fulgentius Bottens o.f.m. nog maar weinig bekend. In enkele encyclopedieën
stond een korte levenschets, gevolgd door een zeer onvolledige lijst van zijn
geschriften. Verjans vestigde in 1934 de aandacht op enkele onuitgegeven
teksten. Optatus noemde hem verschillende malen in zijn studie over De
Spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden, terwijl van Duinkerken
kort daarna een reeks van zeven verzen publiceerde, die voorkwam in het
eerste deel van Bottens' hoofdwerk, Het Goddelyck Herte. Aan dat werk,
evenals aan de Reghelen, was reeds eerder enige aandacht besteed door
Hardeman en Muyldermans. In 1950 behandelde Moereels de werkjes van
Bottens, die betrekking hebben op de H. Hart-devotie. - Het advies van de
promotor en de woorden van Optatus, die Bottens noemde „een zeer belangrijk
auteur wiens plaats in de geschiedenis van de spiritualiteit een diepgaande
studie verdient", brachten ons ertoe deze studie ter hand te nemen.
In het Archivum Provinciale Belgicum vonden wij naast het handschrift
een groot aantal gegevens over ons onderwerp. Het verzoek te mogen beschikken over de gegevens en het handschrift, die toebehoorden aan de
vlaamse provincie der minderbroeders, werd door de provinciaal en de archivaris van S. Truiden onmiddellijk ingewilligd.
Al gauw kwamen we tot het inzicht, dat het vanwege de uitgebreidheid van
de stof beter was ons niet al te zeer in details te verdiepen. Wij besloten daarom
ons te beperken tot een algemeen overzicht omtrent persoon en werken,
en zo de mogelijkheid te openen tot meer gedetailleerd onderzoek.
Aanvankelijk meenden wij er goed aan te doen de biographische en bibliographische gegevens in één hoofdstuk onder te brengen. Later kwam echter de
vrees in ons op, dat enerzijds de biographie te overladen zou worden en anderzijds de bibliographie niet voldoende tot haar recht zou komen. We besloten
daarom aan elk onderdeel een apart hoofdstuk te wijden. - Bij de behandeling
van Bottens' leer stonden we voor een soortgelijke moeilijkheid: was het
verantwoord het handschrift, dat uitsluitend mystieke teksten bevatte, afzonderlijk te behandelen, of moest dit gebeuren in het hoofdstuk over de
mystiek? Om soortgelijke redenen als de bovengenoemde brachten we de
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bespreking en de tekst van het handschrift onder in een apart hoofdstuk. Wij verdeelden dus de stof over vier hoofdstukken.
In hoofdstuk I behandelen wij Bottens' leven. Wij besteden daarbij veel
aandacht aan het milieu, waarin Bottens leefde en schreef, èn omdat over dat
milieu tot nog toe weinig geschreven werd én omdat dit nodig bleek voor een
goed begrip van Bottens als schrijver.
In hoofdstuk II bespreken we alle gedrukte werken, voor zo ver dat mogelijk
is, in chronologische volgorde. Het meeste aandacht wordt besteed aan Het
Goddelyck Herte, Bottens' hoofdwerk. Ook blijven we iets langer stil staan
bij zijn eerste publicatie, een toneelstuk over de twist tussen Apollo en Pan,
waarvan de tekst te vinden is in Bijlage I. Na de bespreking van elk werk
geven we, als dat mogelijk is, een aantal plaatsen op waar het heden ten dage
nog te vinden is. Op het einde van dit hoofdstuk plaatsen we twee opmerkingen :
één aangaande door Bottens gerecenseerde werken, en één over zijn dichterlijke
activiteit.
In hoofdstuk III trachten we een verantwoord overzicht te geven van
Bottens' mystieke leer. Daarbij komen ook ter sprake zijn afhankelijkheid
van andere schrijvers en zijn houding ten opzichte van het quietisme. Omdat
Bottens zijn leer op verschillende manieren behandelt, menen wij dit ook
te moeten doen. Daarom volgt na de behandeling van zijn meer theoretische
uiteenzettingen een bespreking van zijn meer concrete leer. Aan het einde
van dit hoofdstuk plaatsen we de twee mystieke verzen, die in veel uitgaven
van de Reghelen voorkomen.
In hoofdstuk IV behandelen wij het handschrift van S. Truiden en het
ten dele daarmee overeenkomende handschrift van de KB te Brussel. Na de
beschrijving van beide handschriften en een overzicht van hun inhoud, volgt
een vergelijking met enkele andere werken van Bottens. Tevens trachten we
een antwoord te vinden op de vraag, wanneer hij de tekst, die aan de twee
copieën ten grondslag ligt, geschreven heeft. Daarna vermelden we de redenen,
waarom wij het handschrift van S. Truiden verkiezen boven dat van Brussel. In de tekst van het handschrift hebben wij slechts één kleine wijziging aangebracht. Afwijkingen van betekenis tussen het ene en het andere handschrift
plaatsen we in de aantekeningen. Getrouw aan onze stelregel niet te zeer in
details te treden, onthouden wij ons van critisch commentaar.
Na de tekst van het toneelstuk in Bijlage I, geven we in de drie volgende
Bijlagen respectievelijk: de rest van een handschrift, waarvan het eerste
gedeelte voorkomt in hoofdstuk I ; een document uit het oude provinciearchief en een brief van Samuel Dulieu o.f.m. over Bottens' optreden in een
brugs zustersklooster (1695).
Achter hoofdstuk I plaatsen wij een schematisch overzicht van Bottens'
leven ; achter hoofdstuk twee een lijst van zijn werken en de herdrukken daarvan. Daar wij bovendien een uitvoerige inhoudsopgave laten volgen, achten
we ons van de samenstelling van een register ontslagen.
χ

AFKORTINGEN

A
AGB
ΑΡΒ
В
BCNI
BGPMN

=
=
=
=
=
=

ChP
ChPCF
G.H.
GR
M.T.
NCB
OGE
OPPF
RAP
RCD
StG
TC
TChCP

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Handschrift APB S. Truiden
Hs Archivum Conventuale Brugensis
Archivum Provinciale Belgicum, te S. Truiden
Miscellaneahandschrift Koninklijke Bibliotheek Brussel.
Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa
Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minder
broeders in de Nederlanden
Hs Chronologia Provinciae S. Joseph . . .
Hs Chronologia Provinciae Comitatus Flandriae . . .
Den geest des beeren
Hs Generale Repertorium Librorum . . .
De Mistiqüe Theologie
Necrologium Conventuum Brugensium
Ons Geestelijk Erf
Hs Ortus et Progressus Provinciae Flandriae . . .
Hs Registrum Almae Provinciae . . . Flandriae . . .
Hs Registrum Conventus Duynkerken . . .
Statuta Generalia Barchinonensia . . . 1634 . . .
Tabulae Capitulares Almae Provinciae . . . Flandriae . . .
Hs Tabulae Chronologicae . . . De Neef . . .

XI

HOOFDSTUK I

HET LEVEN VAN FULGENTIUS BOTTENS O.F.M.

Jeugd
Bottens werd geboren in de west-vlaamse stad Kortrijk, gelegen aan de Leie.
In het Registrum Baptismale van Kortrijk 1 staat de jonge Pieter genoteerd op
13 juli van het jaar 1636. Slaan we echter de Necrologie 2 op van het brugse
convent, waar Bottens overleed, dan lezen we: ,,14 X 1717 P. Fulgent.
Bottens a.i., novit linguam gallicani et cantum; fuit Lector iubilatus S. Theol.,
Guardian., Custos et multorum librorum scriptor; n. Cortraci 31 VII 1635,
p. Dunkercae 15 XII 1654". Kijken we latere opgaven na, dan wordt de
onzekerheid nog groter. Goethals (1838) 3 en 100 jaar later Van den Wijngaert
(1937) 4 geven als geboortedatum op 31 augustus 1637. Bij Dirks 5 vinden
we het jaar 1637 vermeld, zonder maand. Bij twee belgische franciscanen, die
beiden gemakkelijk toegang hadden tot de bronnen, vinden we eveneens
verschillende data. Bij Goyens 6 lezen we 31 juli 1636, terwijl Verjans 7 het
jaar 1637 opgeeft. Geen enkele auteur schijnt te twijfelen aan jaar en/of maand
van geboorte, behalve Felicissimo Tinivella,8 die twijfel openlaat wat betreft
de maand.
Gelukkig bezitten we nog enkele andere gegevens, afkomstig uit de bronnen,
die ons in staat stellen althans het jaar nader te bepalen. Het staat vast, dat
Bottens stierf op 14 oktober 1717. Deze datum vinden we in alle bronnen en
1
Van het gedeelte van het Registrum Baptismale, d a t betrekking heeft op Bottens, bevindt zich
een fotocopie in het Archivum Provinciale Belgicum te St Truiden (afgekort APB)
2
Necrologium Conventuum Brugensium Fratrum Mmorum (1247-1807), A H E Y S S E o F M , in:
Anal Franc θ (1946), 68 (afgekort NCB)
3
M F V GOETHALS, Lectures relatives à l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des moeurs et
de la Politique en Belgique et dans les Pays Limitrophes, tom IV, Brussel 1838, 240
4
A VAN DEN WYNGAERT, in Diet d'Hist etdeGéogr Eccl, 9 (1937), kol 1423
6
S DIRKS O F M , Hutoire Littéraire et Bibliographique des Frères Mineurs de l'Observance de
ST-François en Belgique et dans les Pays-Bas, Anvers 1885, 354
β
J GOYENS о F M, in Diet de Spir Asc et Myst . 2 (1937), kol 1883
' M V E R J A N S O F M . P Fulgentius Bottens О F M (1637-1717), in ОСЕ 8 (1934), 217
8
F TINIVELLA, m . Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano (1949), kol 1970

1

bij alle schrijvers. Ook weten we met zekerheid, wanneer Bottens zijn professie
aflegde. Zowel de Necrologie (zie boven) als het Registrum Conventus Duynkerken1 vermelden 15 december 1654. In de door Bottens met vijf anderen
ondertekende verklaring, die in genoemd Registrum staat, wordt gezegd dat
Bottens bij zijn professie 18 jaar was: „anno aetatis suae 18". Of betekent dat
misschien dat Bottens „in zijn achttiende jaar was", d.w.z. dat hij31 juli 1654 zeventien jaar geworden was ? In het laatste geval zou hij dan geboren zijn in 1637 !
Bottens werd begraven in de minderbroederskerk te Brugge. Op zijn graf
lag een steen, waarop een vriend van hem een epitaaph had laten beitelen.
Daarop stond: „ . . . obiit XIV Octobris MDCCXVII aetatis LXXXII, sacerdoti! LIX". 2 Betekent dat, dat hij bij zijn dood reeds 82 jaar oud was, dan is
hij dat geworden op 31 juli (augustus) 1717. In dat geval is hij geboren op
31 juli (augustus) 1635. Betekent het, dat hij bij zijn dood „in zijn twee-entachtigste jaar" was, dan is hij geboren in 1636.
De dag, waarop Bottens priester gewijd is, wordt nergens vermeld in de
bronnen. In de Missiealbum van de Dekenij Kortrijk3 wordt het jaar 1659
opgegeven. Hoe de schrijver daaraan gekomen is, wordt niet vermeld. Wemogen
aannemen, dat Bottens zeker niet gewijd is vóór 1659. De opleiding tot het
priesterschap immers bestond uit twee jaar philosophie en drie jaar theologie.
En omdat Bottens zijn professie aflegde op het einde van 1654, mogen we zijn
wijding plaatsen in 1659 of 1660. Het jaar 1660 echter kunnen we uitsluiten.
Want het epitaaph geeft aan, of dat hij reeds 59 jaar priester was, of dat hij
,,in het 59e jaar van zijn priesterschap" was. In beide gevallen raken we in
moeilijkheden met het jaar van overlijden, dat vaststaat. Werd hij in 1660
gewijd, dan zou hij gestorven moeten zijn in 1718, resp. 1719.
We kunnen dus veilig aannemen, dat Bottens gewijd is in 1659. Dat brengt
met zich mee, dat het getal zijner priesterjaren op het epitaaph aangeeft, dat
hij stierf ,,in het 59e jaar van zijn priesterschap". Hij was dus bij zijn dood 58
jaar plus enkele maanden priester. Maar dan ligt het voor de hand het leeftijdsgetal van het epitaaph op dezelfde wijze te interpreteren. Hij zou dan bij zijn
dood 81 jaar plus enkele maanden oud geweest zijn. Daar hij 13 dec. 1653 in
de Orde getreden is, was hij bij zijn dood 63 jaar plus 10 maanden lid der Orde,
en niet volledig 64 jaar, zoals Naessen 4 opgeeft.
Zoals gezegd werd, is Bottens minstens 81 jaar geworden. Daarmee komt
het jaar 1637 als geboortejaar te vervallen. Het jaar 1635 komt eveneens te
vervaDen. Want als Bottens in dat jaar geboren werd, was hij in 1654 reeds
19 jaar, terwijl hij toen of 17 of 18 jaar oud was.
De twee getallen van het epitaaph kunnen dan op gelijke wijze geïnter1
Hs. Registrum Conventus Duynkerken Frvm Minorum Recollectorum, іи quo notantur ota
Conventus desermentia, APB, M С Dunkerk., A. Caps. 5, 63 (afgekort: RCD)
2
Ils. Archwum Conventuale Brugensts, APB, fase. 8. - Hierin staat een overlijdensbericht,
waarin naam en functies van Bottens worden opgegeven met een (heel onvolledige) lijst van zijn
werken. Daarna volgt een beschrij ving van de grafsteen (afgekort : A CB).
3 Kortrijk 1950.
4
P H . NAESSEN O.F.M., Franciscaans Vlaanderen, Mechelen 1896, onder „Bottens".

2

preteerd worden. Bovendien is de datum van het Necrologium ( 1635) gemakkelijk te verklaren, wanneer men het epitaaph voor ogen houdt en bedenkt, dat
men vaak iemand b.v. 80 jaar zal toekennen, wanneer hij pas ,,in zijn tachtigste"
jaar is. Hoe men aan het jaar 1637 gekomen is, is eën raadsel, daar een eenvoudig rekensommetje voldoende is om aan te tonen, dat dat jaar het geboortejaar van Bottens niet kan zijn geweest.
Onverklaarbaar is eveneens, hoe Goethals en Van den Wijngaert aan de
maand augustus gekomen zijn. Zowel het Doopregister als de Necrologie geven
de maand juli op, ofschoon ze verschillen in de opgave van het jaar.
Van de ouders van Pieter weten we niets. Alleen zijn ons hun namen bekend
uit het kortrijks Doopregister. De vader heette Pieter Bottens, de moeder
Catharina, geb. Storme. Ze hadden nog een zoon, die evenals Pieter intrad bij
de franciscanen te Kortrijk (Duinkerken bevond zich in handen der Engelsen).
Hij was waarschijnlijk jonger dan Pieter. Hij aanvaardde het Ordeskleed in
1659 en legde zijn plechtige geloften af op 29 juni 1660. Meer is van deze
broer, die de kloosternaam Petronius droeg, niet bekend, behalve dan dat hij
op 20 oktober 1689 stierf in het klooster te Gent.
Er bevond zich in die tijd nog een andere Bottens in de Orde, een zekere
Philomenus Bottens. Deze werd geboren te Moorsele in 1672 en zegde de wereld
vaarwel in 1647. Evenals Petronius trad hij in te Kortrijk. Zijn plechtige
geloften legde hij af op 25 april 1648, zes jaar vóór Pieter. Verdere gegevens
zijn ons over hem niet overgeleverd. Het is niet uitgesloten, dat hij een verwant was van de beide broers 1 .
We nemen aan, dat Bottens zijn jeugd heeft doorgebracht in zijn roemrijke,
vrijheidslievende geboortestad, die onder bescherming stond van S. Maarten.
Kortrijk deelde in de achteruitgang van geheel Vlaanderen, maar het was in de
eerste helft van de X V I I e eeuw zeker nog een welvarende stad te noemen, die
wereldberoemd was om haar damast. Er waren tal van neringen, verschillende
rederijkerskamers beoefenden er hun kunst, men vond er een negental gilden
(o.a. van voetboogschutters, busschieters, schermers, balspelers). De jonge
Bottens heeft zijn jeugd doorgebracht in een zeer „plesante" stad. De triomphante opbloei van het katholicisme in de Zuidelijke Nederlanden is Kortrijk
niet voorbijgegaan. Pieter zal deelgenomen hebben aan het populaire Sint-Maartensfeest en aan de luisterrijke processies op Sacramentsdag en Maria-Visitatie. 2
Vaak wellicht zag hij er ook de Kruisoprichting die Anthonie van Dijck in
1630 geschilderd had in de Lieve Vrouwe-kerk. Veel nieuws kwam in Kortrijk
binnen uit Spanje en Italië. Toch leefde de stad voortdurend in onrust en Pieter
zal wel nooit vergeten hebben, hoe in 1647, toen de stad in handen der Fransen
was, Vauban begon met de bouw van een citadel op bevel van Lodewijk X I V
en hoe de stad een jaar later weer ingenomen werd door aartshertog Leopold.
Ze lag nu eenmaal te dicht bij Frankrijk om niet steeds het slachtoffer te zijn.
1
2

Voor Petronius Bottens, evenals voor Philomenus Bottens, ibidem.
Zie voor Kortrijk: F. DE POTTER, Geschiedenis der Stad Kortrijk, 2 din, Gent 1873-1874.
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En men hoeft zich, gezien deze situatie, er niet over te verwonderen, dat
Bottens Frans leerde spreken en schrijven.
Pieter moet in zijn jeugd wel zeer goed Latijn geleerd hebben, gezien zijn
latere vaardigheid. Het is niet uitgesloten, dat hij zijn „humaniora" ontving
van de paters Jezuïeten, die in Kortrijk een college hadden. In zijn latijnse
werken haalt hij nogal eens klassieke schrijvers aan en zijn toneelstuk behandelt een klassieke stof.
De vroomheid zijner ouders en leraren, het diep godsdienstig leven in de
stad, hebben grote invloed gehad op het voor het religieuze zo ontvankelijke
gemoed van de jongen. Hebben de nieuwe ascese, het christelijk humanisme,
de opbloei van oude en het ontstaan van nieuwe devoties, de nieuwe voorstellingen in de kunst hem niet onberoerd gelaten, het meest heeft hem toch
wel gegrepen de bron, waaruit dit alles vloeide: een sterk geloof, dat ertoe
aanzette alles te verlaten om God te bezitten in de verenigende beschouwing.
Onder de vele kloosters, die Kortrijk in de X V I I e eeuw telde, bevond zich
ook een recollectenklooster, gelegen tussen de Bissegempoort en de Kleine
Leie. De straat, die bijna recht op de hoofdingang van het klooster uitkwam,
heette de „Recolettenstraet". 1 Het convent was gesticht omstreeks 1485.
De twee broers hebben dus de franciscanen gekend vanaf hun jeugd. Daarom
zullen ze ook wel pater Franciscus de Baenst 2 gekend hebben, die van 1648
tot 1651 te Kortrijk gardiaan was, en die Pieter later zou ontmoeten als
„instructor iuvenum" (magister novitiorum) in Duinkerken. Hoe dit ook
moge geweest zijn, in 1653 verlaat Pieter „de wereld" en trekt zich terug in
de uiterst strenge beslotenheid van het noviciaat der recollecten te Duinkerken.
Voordat we het levensverhaal van Bottens voortzetten, moeten we even
aandacht besteden aan het milieu, waarin hij zijn verder leven doorbracht, nl.
het milieu van de „recollecten" in de jonge provincie van Oost-Vlaanderen.
De recollecten
Reeds spoedig na de dood van Franciscus van Assisië ontstond er in zijn
Orde onenigheid aangaande de interpretatie van de Regel. Het verschil van
mening betrof vooral de armoede-beleving. In de XV e eeuw namen de spanningen tussen de voorstanders van de milde en die van de strenge opvatting
steeds toe. De ene groep, konventuclen geheten, stond een armoede voor, die
verzacht was op grond van door de paus toegestane privileges. De andere
groep, die der observanten, aanvaardde de verzachtende voorrechten niet.
Zij wilden de armoede beleven overeenkomstig de Regel en de explicaties
van de Regel, door enkele pausen gegeven. De strijd liep tenslotte zo hoog,
1

Ibidem, I, kaart tegenover blz. 43.
Zie: Tabulae Capitulares Almae Provinciae Sanch Joseph in Comttatu Flandriae Ordinis
Fratrum Mmorum Recollectorum (1629-2796), (afgekort: TC), ed. Α. H E Y S S E O.F.M., Brugge 1910.
Bottens wordt daarin genoemd op blz. XIV en verder op: 2c, 2d, 2 5 , 2 e , 5b, 23c, 66d, 67b-d, 69d,
70b-d, 71b, 99b-e, lOld, 103b-e, 121b, 138a. Bij benoemingen werd steeds gebruik gemaakt van
de TC zonder vermelding daarvan, tenzij anders aangegeven wordt.
2
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dat paus Leo X met de bulle Ite et vos van 1517 de familia franciscana splitste
in twee onafhankelijke gemeenschappen. Deze bulle wordt wel eens de „Bulla
Unionis" genoemd, omdat alle andere groeperingen, die vóór 1517 een strengere
beleving van de Regel voorstonden, door haar verenigd werden in de observanten-eenheid.
Die eenheid binnen de Observantie was echter niet blijvend.1 In de loop van
de XVI e eeuw ontstonden er in verschillende landen opnieuw groeperingen,
die, zonder zich geheel los te maken van de Observantie, streefden naar grotere
strengheid van leven. Zo vinden we in Italie de „reformaten", in Spanje de
„discalceaten" en „recollecten", in Frankrijk eveneens de recollecten. Terzelfder tijd ontwikkelden zich de capucijnen tot een zelfstandige tak van de
Orde. Al vertoonde elke groep zijn eigen kenmerken, ze waren alle voortgekomen uit eenzelfde geest van armoede en een zelfde verlangen naar volkomen franciscanisme.
Voor ons zijn alleen de recollecten van belang. De naam dezer richting is
afkomstig van de term, waarmee men van oudsher die kloosters aanduidde,
waarin men zich desgewenst kon terugtrekken uit het drukke leven om zich
in eenzaamheid en boete te bezinnen en te „herstellen". Dit gebruik bestond
reeds tijdens Franciscus' leven. De daarvoor bestemde, afgelegen en zeer armoedige kloosters noemde men „domus recollectionis", of ook wel „domus
recessus".2
Al gauw traden er ijveraars op, die zich niet slechts van tijd tot tijd, maar
voor goed wilden terugtrekken in dergelijke recollectiehuizen. In de XVe eeuw
leidde dit streven tot het ontstaan van in feite andere kloosters dan die der
gewone Observantie. In veel provincies waren er, die hun verlangen te kennen
gaven naar grotere armoede en strengere versterving. Ze verlieten daarom
de grotere kloosters van de steden en trokken zich terug in kleine, ver van
„de wereld" gelegen huizen, die door de provinciaal aangewezen werden.
Voor de bewoners daarvan golden in verschillende opzichten aparte bepalingen.
Jammer genoeg doet zich bij een dergelijk edel streven gemakkelijk een
neiging tot separatisme voor. Dat gebeurde ook hier. Overal zien we ijveraars
optreden, die geen vrede konden hebben met de bestaande toestand. Wel
bleven de verschillende groepen binnen de Observantie, maar ze wensten al
gauw een eigen hoofd binnen de provincie, een eigen provinciaal, ja zelfs een
eigen generaal bestuur.3 Dit verlangen veroorzaakte veel twist en verwarring
en leidde tenslotte tot het ontstaan van de boven reeds genoemde groepen:
1
P VAN DEN H A U T E O F.M , Breviarium Htsloricum Ordims Mmorum . . . , Romae M D С С L
XXVII, 113a-115b;
H HOLZAPFEL о г M , Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg 1909, 348-352.
2
Η GOYENS о F.M , Norma vivendi m Provincia Germamae Inférions A 1598 praescripta pro
Domibus Recollectionis, in Arch. Franc. Hist. 15 (1932), 59 De termen „minderbroeders" en
„franciscanen" worden gebruikt zonder verschil in betekenis
3
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de discalceaten, de reformaten en de recollecten. Van deze laatste groep kan
men zeggen, dat het een gemeenschap was binnen de Observantie, waarvan
de districten, en later ook de provincies, uitsluitend bestonden uit recollectiehuizen. Daarnaast bleven vaak de gewone observanten-provincies bestaan,
waar men leefde in bezonnen gematigdheid, ook al had iedere provincie gewoonlijk enkele recollectie-huizen.
Deze Recollectie nu deed op het einde van de XVI o eeuw ook haar intrede
in België en wel op speciaal verzoek van paus Clemens Vili. 1 In 1599 maakte
de generaal, Bonaventura a Calatagirone, die samen met de oud-generaal
Franciscus Gonzaga, bisschop van Mantua, als legaat naar Parijs en Brussel
gezonden was, van de gelegenheid gebruik de Recollectie in te voeren in de
Provincia Flandriae, de provincie van de H. Andreas en de Germania Inferior.
Op verzoek van de paus werd tot „promotor Recollectionis" 2 aangesteld de
Spanjaard Andreas de Soto, de biechtvader van de Infante Isabella. Andreas
was, na enkele functies bekleed te hebben in de Germania Inferior, commissaris
generalis nationis geworden. Ondanks het verzet der observanten 3 wist hij
de Recollectie in onze streken sterk te bevorderen.4
Van den Haute wijst er met nadruk op, dat de Recollectie, die in België
ingevoerd werd, niet de Italiaanse, maar de spaanse was.5 Hij voegt daar elders
aan toe : , , . . . nee minim, quia Belgium tum parebat Hispanis".6 De Recollectie
breidde zich in de Nederlanden snel uit en reeds in het begin van de XVII e eeuw
hadden de recollecten in verschillende provincies een eigen district.
Het eerste klooster in de Nederlanden, dat tot recollectie-huis aangewezen
werd, was dat van Mechelen.7 Al gauw echter bleek, dat dit convent minder
geschikt was. Daarom kreeg de gardiaan van Mechelen, Balthasar Vincent,
in 1602 van Andreas de Soto opdracht het klooster te Boetendaele, dat in 1579
door de protestanten verwoest was, weer op te bouwen. Niet lang daarna waren
er reeds 6 recollectie-huizen in de Germania Inferior. Leest men de Norma
vivendi, officieel opgesteld voor het recollectie-huis te Mechelen, dan krijgt
men een goed idee van de uit Spanje ingevoerde Recollectie.8
Het ontstaan van de ,,Provincia S. Joseph in Comitatu Flandriae Fratrum
Minorum Recolledorum"
De Orde van de H. Franciscus breidde zich na haar stichting vanuit Italië
1
H. GOYENS, 60. De Recollectie ontwikkelde zich zowel in Frans als in Nederlands sprekend
Vlaanderen ongeveer tegelijk. Het Nederlands sprekend deel van Vlaanderen hoorde, met uitzondering van Oost-Vlaanderen, tot de „provincia Germaniae Inferioris". Deze grote provincie
omvatte dus een groot deel van Vlaanderen en geheel Noord-Nederland.
2
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4
Zie daarvoor ook het Hs. Ortus et progressus Provinciae Flandriae FF. Minorum Recollectorum,
APB, M. Co. Fl. 5 (afgekort: OPPF). - Voor Andreas de Soto zie: DIRKS, 142-146; S. SCHOUTENS
O.F.M., Martyrologium Minoritico-Belgicum, Hoogstrate 1902.
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zeer snel uit over West-Europa. Reeds in 1239 1 omvatte de Provincia Franciae
het Ile de France, Picardie, Artois, Kamerrijk, een deel van Lotharingen,
alsook Henegouwen en Vlaanderen.2 Om het bestuur van een zo groot gebied
mogelijk te maken, werd deze provincie verdeeld in een aantal „custodiae",
districten onder een subalterne overste, die „custos" genoemd werd. Uit deze
Provincia Franciae ontstonden in de loop van de tijd verschillende zelfstandige
provincies. Voor ons zijn van belang de „Provincia Flandriae", die in 1523
opgericht werd 3 en de conventen omvatte, gelegen in bourgondisch gebied
en in het Prinsbisdom Luik,4 en de „Provincia S. Andreae", een recollectenprovincie, die in 1558 ontstond.5 Daaronder ressorteerden de kloosters van
Artois en van een gedeelte van Henegouwen. Uit de samenvoeging van een
groot gedeelte van de Provincia Flandriae en een klein stuk van de Andreasprovincie ontstond in 1628 de „Provincia Fratrum Minorum Recollectorum
in Comitatu Flandriae S. Joseph".
Bij Chiappini, die de Annales Minorum van Lucas Wadding voortzette,
vinden we de officiële documenten der oprichting.6 Met de zusterskloosters
mee telde de Provincia Flandriae in 1628 ongeveer 120 conventen, verspreid
over een groot en bovendien nog tweetalig gebied. Men was terecht van mening,
dat een provincie als deze niet goed door één provinciaal te besturen was.
Men moest dus tot splitsing overgaan. In dat geval nu lag splitsing overeenkomstig de taalgebieden voor de hand. Daar echter ook de provincie van
S. Andreas enkele kloosters telden, die in vlaams gebied lagen, nl. Oudenaarde
en Kortrijk, moest ook zij in de zaak betrokken worden. Tot concrete plannen
kwam men in 1627 op een vergadering van de vooraanstaande mannen van de
Natio Germano-Belgica. Met algemene stemmen werd besloten splitsing aan
te vragen van de Provincia Flandriae en oprichting van een nieuwe provincie.
De twee gedeputeerden van de Andreas-provincie verklaarden, dat hun provincie bereid was Oudenaarde en Kortrijk af te staan aan de nieuw op te richten
provincie.7 Er werd derhalve een libellus supplex gericht aan paus Urbanus
VIII. 8 Deze gaf zijn toestemming, waarna de generaal een brief zond aan de
Provincia Flandriae en de Andreas-provincie. Daarin gaf hij officieel opdracht
tot de oprichting der nieuwe provincie.
De Provincia Flandriae deed afstand van de volgende conventen met de
daarbij behorende zusterskloosters: Gent, Brugge, leper, Duinkerken,
Diksmuide, Sluis, Hulst, Cassel, Nieuwpoort, Tielt, Hondschoote en Poperinge.
Met Oudenaarde en Kortrijk telde de nieuwe provincie dus 14 kloosters. De
1
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4
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Provincia Flandriae hield 16 conventen over, terwijl er tussen 1628 en 1630
nog 6 bijkwamen. !
De generaal, Bemardus de Senis, benoemde tot eerste provinciaal Petrus
Marchant, lid van de oude Provincia Flandriae en in die tijd lid van het
hoofdbestuur van de Orde. Aan de commissaris generaal van de Natio GermanoBelgica, Joseph Bergaigne, de latere bisschop van Den Bosch, werd het toezicht opgedragen over de uitvoering van de verdelingsbesluiten. Onder diens
voorzitterschap werd op 23 september 1628 te Gent het eerste provinciale
kapittel gehouden. Daar werd de officiële naam der nieuwe provincie - die wel
een gedeelte van Vlaanderen omvatte, maar daarom toch niet „Provincia
Flandriae" genoemd kon worden - vastgesteld: Provincia Fratrum Minorum
Recollectorum in Comitatu Flandriae S. Joseph. Ook werd een provincie-zegel
ontworpen: „Puer Jesus in medio Deiparae Virginis et S. Joseph, sub pedibus
Pueri Jesu scutum apponitur cum leone flandrico + circumscriptio sigilli:
Sigillum Ministri Provinciae Comitatus Flandriae Sancii Joseph Ordinis
Fratrum Minorum Recollectorum".2
By Wadding worden als motieven ter splitsing alleen aangevoerd de uitgestrektheid en tweetaligheid van de Provincia Flandriae. Het is echter zeer
waarschijnlijk, dat het streven der recollecten naar zo groot mogelijke zelfstandigheid binnen de Observantie, veel invloed gehad heeft op de gang
van zaken. De belgische recollecten leefden aanvankelijk in apart aangewezen
recollectie-huizen onder bescherming van de generaal. Maar in het begin van
de XVII e eeuw begonnen ze te streven naar dezelfde privileges, die aan de
franse recollecten reeds toegestaan waren. Er ontstonden - aldus Holzapfel tal van twisten, die pas eindigden met de oprichting van een recollectenprovincie in Nederlands sprekend Vlaanderen. „Es war die erste und einzige
Provinz der deutsch-belgischen Nation, welche auf dem Wege der italienischen
Reformaten und französischen Rekollekten eine Reformprovinz geworden
war". 3 Dezelfde mening vinden we bij Polman.4 De benoeming van Petrus
Marchant tot provinciaal is hier zeer veel zeggend. Deze immers was een uitgesproken voorstander van de Recollectie en had in het eerste kwart van de
XVII e eeuw verschillende conventen van de Provincia Flandriae tot de
Recollectie gebracht.5
De andere provincies van de Natio Germano-belgica 6 kwamen op andere
1
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„commissaris generalis familiae" gekozen moest worden, d w z de provinciaals en custoden van
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wijze en later tot de Recollectie. Was de nieuwe provincie van meet af aan een
echte recollecten-provincie, d.w.z. een provincie waarvan alle huizen toe
getreden waren tot de „reforme", de Germania Inferior 1 b.v. bleef tot 1670
een gewone observanten-provincie, waarin hier en daar een recollectie-huis lag.
In genoemd jaar traden alle observanten-kloosters toe tot de Recollectie,
zonder dat er veel aan de levenswijze veranderd moest worden. Deze oplossing
had de keulse provincie reeds eerder toegepast. Tegen 1680 hadden alle pro
vincies, die deel uitmaakten van de Natio Germano-belgica, op dezelfde wijze
als de Germania Inferior de Recollectie aanvaard, zodat men in deze streken
een eigen type recollecten-provincies vond, ontstaan niet door afscheiding der
recollecten, maar door overname van het recollectie-program door observantenprovincies in hun geheel. Ze verschilden nogal sterk van de strenge en strakke
recollecten, reformaten enz. van elders. Ze bleven gematigd en Holzapfel 2
vraagt zich zelfs af, waarom ze eigenlijk de naam „recollecten" aannamen.
In ieder geval bewaarden ze hun rust en eenheid tegelijk met een gedegen
observantie. We mogen wel aannemen, dat de nieuwe provincie van S. Joseph
langzamerhand de meer gematigde en rustige houding van de andere provincies
der Natio heeft overgenomen.
Het geestelijk leven in de provincie van S. Joseph
Het religieuze leven van een Orde wordt voor een groot gedeelte bepaald
door de zgn. generale statuten. Het eigene van een bepaalde streek vindt men
uitgedrukt in regionale voorschriften, de zgn. provinciale statuten. Daar de
Joseph-provincie deel uitmaakte van de Natio Germano-belgica, golden voor
haar de generale statuten, die speciaal voor de Natio waren opgesteld. Deze
provincie-groep immers had een privilege, krachtens hetwelk ze niet gehouden
waren „alia Statuta гесіреге, quam illa, quae fuerint eidem accommodata". 3
Daarom lezen we op het titelblad van de voor onze streken geldende generale
statuten: Statuta Gener alia Barchinonensia Ordinis Ser aphid S.P.N. Francisci
pro Cismontana Familia: In Capitulo Generali Toletano 1634 a Patribus
Nationis Germanicae et Belgicae recognita, et Provinciis dictae Nationis
4
accommodata . . . Natuurlijk hadden er in de loop van de tijd wijzigingen
die familia, waaruit de generaal niet gekozen was, moesten een soort secundaire generaal kiezen
voor en uit hun eigen familia. (Zie: G. VANDEN KERCKHOVE O.F.M., Commenlanj m Generaha
Statuta Ordmis S. Franctsci Fratrum Minorum Provmciis Nahonts Germano-Belgicae In Capitulo
Generali Toletano Anno 1633 accommodata, ac poslenoribus Ordinis Decisiombus illustrata
....
Coloniae Agrippinae MDCCIX, 523 sqq.). Om heel dringende redenen werd later, met goedkeuring
van paus Clemens VII de familia cismontana verdeeld in drie „Nationes . . . nempe Germanicam,
Hispanicam et Gallicani" (ibidem, 527a-b). Aan het hoofd daarvan stond een „commissaris
Nationis". Deze had in de Natio Germanica zeer grote macht. Toen in de loop van de XVIe eeuw
het aantal provincies in België toenam, veranderde men de naam der Natio en noemde haar
„Natio Germano-Belgica". Na 1629 telde deze Natio drie belgische provincies.
1
Zie over de geschiedenis van de Germania Inferior het reeds vermelde artikel van POLMAN.
2
8

HOLZAPFEL, 352.
V A N D E N H A U T E , 293b.

4

Leodii 1635. Aan deze uitgave werden enige stukken toegevoegd, die vooral van belang waren
voor de Natio Germano-Belgica.

9

plaats. Zo werd er in 1686 te Brussel een „congregatie nationahs" gehouden,
waarin de Statuta Barchmonensia werden gereviseerd. 1
Regel en statuten zijn waardeloos, wanneer ze niet onderhouden worden.
Maar in de ]onge provincie werden ze ijveng en stipt onderhouden. De grote
ingekeerdheid, eenvoud en soberheid, die de statuten voorschreven, spreekt
duidelijk tot ons uit de bronnen. E r heerste een geest van waarachtige religiositeit, die het franciscanisme ernstig nam. Ze wilden Franciscus volgen met al
de liefde van hun hart, al werd er misschien iets te veel gekeken naar de
mystieke, gestigmatiseerde Franciscus op de Mons Alvemae. Dit laatste zien
we al heel duidelijk bij Bottens. 2
Zoals m iedere recollecten-provmcie werd ook in de vlaamse zeer veel nadruk gelegd op het inwendig gebed. Deze diepe belangstelling voor het „zich
verzamelen m God" (recollecti m Deo') is misschien wel de meest karakteristieke trek van deze richting in de Orde geweest. 3 Wij kunnen het verschil met
de observanten in dit punt duidelijk maken door een vergelijking van de
vlaamse provincie met de Germania Inferior vóór 1670.4 Vóór die tijd was de
Germania Inferior nog een observanten-provincie. Men mediteerde er, geheel
volgens de generale statuten, een half uur n a de nachtelijke Metten en een
half uur na de Completen. Na 1670, toen ze op gematigde wijze overgegaan
was t o t de Recollectie, werden er twee uur en een kwartier aan het inwendig
gebed besteed. In de provinciale statuten van de Joseph-provmcie lezen we,
dat niemand vrijgesteld is van het inwendig gebed. Alle leden van de communiteit moeten met devotie de meditatie bijwonen en wel één uur na de nachtelijke
Metten, een half uur na de Prime of op een andere tijd in de loop van de ochtend,
en één uur na de Vespers. 5 Men besteedde hier dus twee en een half uur aan
het inwendig gebed. Scrupuleus werd vastgehouden aan de tijden: men mat
de duur van het inwendig gebed met een zandloper ι 6
De Metten begonnen om 12 uur m de nacht. Maar reeds een half uur van te
voren werden de religieuzen - zo gebeurde het tenminste t e Eeklo - gewekt
door geklop op de deuren met een houten hamer onder de vrome wekroep:
„Ad Matutmum pro amore D e i ' " Ook werd dan de klok geluid, en, als het een
Officie van hogere rang was (duplex), gebeurde dit tussen half twaalf en twaalf
uur tot drie maal toe. Het Officie werd langzamer of sneller gebeden alnaargelang de rang van het feest. Men kende, vanaf de hoogste feesten tot de laagste
toe zes verschillende tempi. Het koorgebed werd gebeden uit twee reusachtige,
met de hand geschreven, boeken, aan iedere koorzijde één. De perkamenten
bladen werden met een stok omgeslagen. Voor de verlichting gebruikte men
1
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uitsluitend kaarsen, behalve bij de lessen (lectiones) en de oraties: dan werd
er een kleine olielamp aangestoken bij de functionaris. Gedurende het Officie
had men bijna altijd de kap op het hoofd.1
Vroeg in de morgen, rond zes uur, werd het koorgebed voortgezet met
de Prime. In de loop van de dag werd de rest gebeden op de door de Kerk
voorgeschreven tijden. Men hechtte veel waarde aan nauwkeurigheid in dit
punt, zoals we kunnen opmaken uit de berekeningen van Bottens rond het
kalendarium.2 De „conventsmis", die omstreeks negen uur werd opgedragen,
rekende men strict tot het Officie. De generale statuten schreven voor, dat
de fraters clerici en de laici éénmaal per week moesten communiceren, en dat
men voor de rest de gewoonte mocht volgen van de streek.3 In de Josephprovincie was het toegestaan twee maal in de week te communiceren.4
Uit dit alles blijkt wel, dat men een flink deel van de dag wijdde aan het
gebed. Men kan het gevoeglijk schatten op vier tot vijf uur per dag.
Aan de zang en het gedrag in het koor werd veel zorg besteed. Ofschoon
de generale statuten voorschreven, dat er in de eigen kerken door de minderbroeders zelf niet gezongen zou worden en verder verboden „omnis gestus
levis et cantus dissolutus seu fractus" 5 - men achtte zo iets als met in overeenstemming met de eenvoud en soberheid, die een recollect moesten kenmerken - staat toch wel vast, dat er in onze streken steeds meer aandacht
besteed werd aan de zang, naarmate de eeuw vorderde. In de Germania Inferior
werd in 1655 de vrees uitgesproken, dat het zingen in de provincie geheel ten
onder dreigde te gaan. Daarom werden er in de in dat zelfde jaar verschenen
statuta provincialia enkele voorschriften opgesteld, die een radicale verandering
betekenden.6 In de Joseph-provincie blijkt de aandacht voor de zang in koorgebed en H. Mis al wel heel duidelijk uit het Manuale Cantus, dat Bottens in
opdracht van het provinciaal kapittel samenstelde; het verscheen in 1682.
Zoals het titelblad vermeldt, vindt men daarin „omnia quae ad Cantum
spectant. Primo Horis Canonicis. Secundo in Missa. Tertio in Processionibus.
Quarto in Exequijs Defunctorum".7 Naast dit Manuale Cantus moeten er
ook nog teksten bestaan hebben voor de wisselende gezangen van H. Mis en
Officie, daar deze door het Manuale verondersteld worden. - Op het correct
verrichten werd zowel in de generale als in de provinciale statuten geïnsisteerd.
Eén jaar vóór het Caeremoniale van de Germania Inferior (1675) verscheen in
1

IDEM, De Minderbroeders te Tzelt 1624-1933, Tielt 1933, 43
Het duidelijkst blijkt dat in de „bijlagen" van zijn Psalterium Davidicum, waar hij spreekt over
de ,,Ordo Perpetuus Divinorum Officiorum Stylo novo et veten".
3
Statuta Generaha Barchtnonensia Ordmis Seraphm S Ρ N Franctsci, pro Cismontana Familia
.... Leodn, Apud loannem van Milst, Typog juratum, M DC XXXV, Cap I I , § 3, no 2 (24-25)
(afgekort. StG)
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7
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de Joseph-provincie het Caeremoniale van de rubricist Franciscus van Heule.1
We mogen wel aannemen, dat het koorgebed en de plechtigheden in de kerken
van de vlaamse provincie dezelfde faam genoten als in die van de Germania
Inferior.2
Was het al geen lichte bezigheid dagelijks zo veel uren aan het gebed te
besteden, ook in andere opzichten was het leven in de recollecten-kloosters
niet gemakkelijk. De armoede werd zeer strikt geïnterpreteerd. Voedsel,
kleding en huisraad waren uiterst sober. Alle schalen, borden enz. waren van
hout of aardewerk. Er mochten alleen een paar tinnen schalen zijn om de
spijzen in warm te houden.3 Koffie was niet toegestaan, chocolade evenmin.
Tabak werd als verderfelijk beschouwd. De kleding van paters en broeders was,
zoals de Regel voorschreef, van heel gewone stof. Men mocht wel sandalen
met hielen dragen, maar voor het gebruik van halve kousen (kousen zonder
voet) was dispensatie nodig.4 Alle reizen werden te voet gemaakt, met de kap
op. Wie dispensatie had gekregen tot het dragen van schoenen, „en sal gheensins in 't openbaer gaen, maer kan hy niet blootvoets uyt-gaen, sal t'huys
gehouden worden".5 Buiten de door de Regel voorgeschreven vasten werden
de door Franciscus slechts aanbevolen vasten-tijden in de provinciale statuten
ook verplichtend gesteld. Het eten van vlees was niet verboden. Het moest
echter met mate genoten worden: „Men sal de Broeders seer raer s'avondts
vleesch voorsetten, principalyck als men s'noenens een eerlij cke portie vleesch
gehadt heeft". Verboden was ook het eenvoudig gebruik (usus simplex) van als
kostbaar beschouwde zaken „als syn sack-Horologies ofte jet sulcks".6 Ook
wat betreft, kerken, kloosters, gewaden enz. was soberheid geboden, al voegt
Vanden Kerckhove in zijn regelcommentaar er aan toe, dat men deze soberheid niet moet gaan overdrijven.7
Natuurlijk waren er soms misbruiken aan te wijzen. Zo spreekt Vanden
Kerckhove in zijn commentaar op de generale statuten over het misbruik,
dat men zich van alles probeerde te verschaffen onder voorwendsel van ziekte.
Na een verhaal over een religieus, die, daaraan schuldig, een grote slang op
zich zag afkomen, zegt hij: „Profuit autem timor iste ad vitae emendationem,
utinam et possit Religiosis omnibus, ne simili capediarum, saccaratorum,
1

Caeremoniale FF Mmorutn Recollectorum Provmciae S. Joseph, Brugis, 1674.

2 LOHUIS, 346-348
3
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G VANDEN KERCKHOVE o F M , Korte Verklarmghe opeten Reghel der Minderbroeders, Te
Ghendt, Ghedruckt by de Hoirs van Ian vanden Kerchove 1680, 51 Uit de inleiding blijkt, dat
deze regelverklarmg opgesteld is voor de lekebroeders Het was blijkbaar de eerste regelverklaring
der recollecten in het Nederlands „want ten tyde van de Reformatie van dese Provincie (S
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distillati vini, Tabaci et rariorum fructuum reservatione et proprietate contaminent semetipsos".1 Toen Fulgentius Bottens gardiaan was te Gent, ontving
hij een brief van de provinciaal, Bonifacius Maes, waarin deze wijst op het
misbruik, dat termijngangers zich persoonlijk zaken toeeigenden, die op termijn
ontvangen waren.2
Ofschoon dus een consciëntieus streven aanwezig was naar strikte naleving
van wat als franciscaans gezien werd, constateert men toch maar zelden iets
van rigorisme of bekrompen voorschrift-aanbidding. Uitleg van Regel en
statuten bleven redelijk en humaan. Er schijnt verschil van mening bestaan te
hebben over de kwestie, of men op vasten-dagen eieren mocht eten of niet.
Sommigen waren van mening, dat dat niet geoorloofd was, ,,soo dat wij gheheel
de Vasten van Kerstdagh, ende op alle Vrydaghen van 't Jaer souden moeten
op doodtsonde eyeren derven". Deze mening steunt echter volgens Vanden
Kerckhove nergens op: „Hebben de Paters Capucynen ofte eenighe Ghereformeerde van onse Orden sulcke Statuten, sy moghen die onderhouden : maer ick
segghe dat de Minderbroeders uyt kracht van hunnen Reghel daertoe niet en
verbonden sijn".3
Op een andere plaats lezen we, dat de Broeders niet scrupuleus moeten zijn,
wanneer hun buiten het klooster lekkere en delicate spijzen worden voorgezet.
Zij mogen daar gerust een matig gebruik van maken, „met de Benedictie des
Heeren, want het gebruyek van dese spysen en is niet quaedt, maer de begeerlijckheydt, sinnelijckheydt, ende het misbruyek van de selve".4
Zijn eerste kloosterjaren
Zijn we ook al slecht ingelicht omtrent Bottens' jeugd, vanaf zijn intrede
ligt de lijn van zijn leven duidelijk voor ons uitgestippeld. De officiële boeken
van de provincie van Sint Joseph in het Graafschap Vlaanderen uit de XVII e
eeuw hebben de woede der tijden voor een groot deel overleefd. Ook de
archieven van verschillende kloosters zijn nu nog voorhanden. In het Registrum
Conventus Duynkerken vinden we drie keer een verklaring aangaande Bottens'
intrede en professie.5 Uit de eerste blijkt, dat Bottens „die 13a Decembris 1653
hora sexta matutina", door de gardiaan van het convent, fr. Martinianus van
Daele, tot de Orde werd toegelaten. Genoemde gardiaan kon dat, omdat hij
daartoe gemachtigd was door de provinciaal. Marianus de Smyttere, die pas
Bonaventura Dernoye was opgevolgd.
Voordat iemand tot de Orde kon worden toegelaten, moest eerst een nogal
uitvoerig onderzoek plaats hebben, naar zijn katholiciteit, vrijheid van
huwelijksbanden, vrijheid van schulden, vrijheid van dwang, enz. Ook moest
1
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vaststaan, dat een candidaat voor het clericaat „competenter Litteratus" was.
De provinciale statuten der vlaamse provincie schreven voor: „Non mittatur
recipiendus ad R.P. Ministrum, nisi prius P. Guardianus loei, vel districtus
(in qua natus est, vel educatus) inquisitionem fecerit de qualitatibus in tabula
contentis, quorum testimonium simul ad R.P. Ministrum in scriptis transmittet". 1
In Bottens' geval is dat dus gebeurd door de gardiaan van Kortrijk. Na zijn
bezoek aan de provinciaal trad de candidaat dan het convent binnen, dat hem
door de provinciaal was aangewezen. Het merkwaardige was nu, dat Bottens
intrad in het klooster te Duinkerken, terwijl het gewone noviciaat gevestigd
was te Brugge. Bij een nader onderzoek der bronnen bleek, dat er inderdaad
een bijzondere reden was waarom Bottens in Duinkerken zijn kloosterleven
begon. In het Regtstrum van Duinkerken 2 immers lezen we, dat het klooster
aldaar gesticht is in 1438 onder patronage van de H. Maria Egyptiaca. De
eerste gardiaan was geweest Petrus Rythovius. In 1628 werd er door de be
roemde Petrus Marchant de Recollectie ingevoerd. Martinianus van Daele,
de twaalfde gardiaan, werd in 1653 benoemd. „Sub quo guardiano instituit R.
adm. PrMnrproalis in hoc novitiatum septem fratrum clericorum, eo quod
conventus Brugensis in quo tunc erat ordinarius novitiatus, capere non posset
numerum adventantium et sollicitantium iuvenum, e quibus unus ad saeculum
remissus fuit in ultima visitatione." Dit bericht vinden we bevestigd in het
Registrum der Provincie.3
Voordat de kleding plaats had, moest de candidaat al enige dagen in het
klooster aanwezig zijn. Volgens de generale statuten moesten ze minstens
drie dagen voor de kleding verblijven „in Habitu saeculari intra ipsius Con
ventus clausuram, ut interim Novitiorum instructor inducendum de necessariis instituere possit". 4 Daarna moest er opnieuw een onderzoek plaats
hebben door de gardiaan en de discreten van het convent. Aangaande dat
onderzoek bij Bottens, vinden we in het Regtstrum van Duinkerken 5 de volgende
verklaring (enkele onleesbare woorden geven we door puntjes aan).
„Hoc (?) infra signati guardianus et Discreti Conventus Dunckercani
examinavimus ante vestitionem fratrem Petrum Bottens super impedimentis et conditionibus necessario requisitis in suscipientibus habitum
ordinis . . . hic antepositis . . . quibus respondit nullum se habere impedimentum ex ante notatis: facta et protestatione quod si aliquod impedimentum veniret ad nostram notitiam libere dimitteretur etiam post
professionem
- in cujus rei fidem propria manu subsignavi
1
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Comitatus

Flandriae

S. Joseph,

A P B , M Co Fl 11, 156, 163

fr. Petrus Bottens

fr
fr.
fr
fr

Martinianus van Dale, guardianus
Comelis Gelche, diffinitor
Franciscus de Baenst vicarius
Hieronymus Rolbo".

Om zes uur in de morgen van 13 december ontving Pieter dan het kleed
van Franciscus uit de handen van zijn gardiaan naar het ceremonieel der Orde.
Voortaan zou hij niet meer Pieter maar Fulgentius heten. Ter onderscheiding
der geprofesten droeg hij dit eerste jaar een streepje stof, midden voor aan de
kap genaaid.1 Was het gewone leven der recollecten al zeer streng, in het
noviciaat werd er nog een schepje bovenop gedaan. Er werden zeer hoge eisen
gesteld aan de magister novitionim, of, zoals hij in die tijd genoemd werd, de
„instructor novitionim". Hij moest „maturus et devotus" zijn en iurisdictie
hebben voor leken, of minstens voor religieuzen. Hij had de geestelijke leiding.
De novicen moesten bij hem hun biecht spreken. Hij moest met ijverige zorg
over zijn pupillen waken en hen inwijden in gewoonten en gebruiken. Zij
mochten het noviciaat slechts verlaten om zware redenen en de oversten
mochten hun geen werk opdragen, dat, hoe dan ook, hen belette in de uitoefening van hun functie. Wij weten, wie instructor was van frater Fulgentius.
„Instituitur in conventu nostro Duinkercano 2U8 Novitiatus et V due Pater
Franciscus de Baenst Conventus Vicarius, eiusdem Novitiatus instructor". 2
Deze Franciscus de Baenst, die we reeds ontmoet hebben als gardiaan te
Kortrijk, was reeds jaren lang „magister iuvenum" (magister clericorum)
geweest te Gent, leper en Duinkerken.3
In 1659 werd hij benoemd tot vicarius en magister iuvenum te Brugge. Hij
was verschillende keren gardiaan en doceerde een tijd lang theologie te Gent.
Hij wordt als overleden opgegeven in de kapittellij st van 1671. We mogen
wel aannemen, dat deze Franciscus een bezonnen en vroom kloosterling geweest is, die veel invloed gehad heeft op de geestelijke vorming van Bottens.
Zoals bij de recollecten te verwachten was, werd er tijdens het noviciaat
zeer veel aandacht besteed aan het inwendig gebed. De generale statuten
bepaalden: „Novitii suae probationis tempore studio litterarum non intendant ;
sed divinum addiscentes Officium, ac omnia suo statui convenientia studio
orationis et devotionis vigilanter insistant". 4 De novicen werden volkomen
afgesloten gehouden. Ze mochten niet met „wereldlingen" spreken zonder
speciaal verlof van de instructor en alleen in zijn tegenwoordigheid. Ze mochten
noch bij elkaar noch bij de geprofesten op de cel komen. Deden ze dat toch,
dan werden ze een tijd op water en brood gezet; deden ze het een tweede maal
dan werd die straf verdubbeld ; overtraden ze deze bepaling een derde maal,
dan werden ze naar huis gestuurd. Ze mochten alleen de cel binnengaan van
1
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hun instructor en van hun oversten. Denkt men hierbij nog aan het nacht
officie, aan de strenge armoede en gehoorzaamheid, dan kan men zich eniger
mate voorstellen, hoe zwaar het eerste jaar van Bottens' kloosterleven ge
weest is.
Na een volledig en ononderbroken noviciaatsjaar moest er in het convent
gestemd worden over de toelating der novicen tot de professie. Stemgerechtigd
waren alle clerici die een jaar geprofest waren en de lekebroeders die twee jaar
geprofest waren. De stemming was geheim. Als het derde deel der communiteit
zich tegen de professie verzette, moest men contact opnemen met de provinciaal.
Vlak voor de professie moesten de novicen dan nog ten overstaan van de
communiteit van buiten opzeggen de gewone gebeden en de voorschriften
van de Regel, terwijl ze bovendien getest werden op hun bekwaamheid tot het
bidden van het Officie. Verder moesten ze afstand doen van al hun bezittingen.1
Nadat Bottens al deze perikelen doorstaan had, mocht hij op 15 december
zijn plechtige professie afleggen in de handen van de nieuwe gardiaan, Bonaven
tura Gheysen. Hij beloofde heel zijn leven lang de Regel der minderbroeders te
onderhouden door te leven in gehoorzaamheid, zonder eigendom en in
kuisheid. In het Registrum van Duinkerken 2 wordt Bottens' professie aldus
genoteerd :
,,Αηηο Dni 1654 die 15a Decembris ego infrascriptus conventus Dunckerkensis ff. Min. Recollectorum guardianus solemnem professionem accepi
sub conditionibus a Iure et ordinis statutis requisitis fr. Fulgentii Bottens
clerici (in saeculo Petri) anno aetatis suae 18 in cuius rei fidem hie cum
patribus discretis propria manu subsignavi.
fr Fulgentius Bottens
fr Bonaventura Gheysen guardianus
fr Cornelius de Gelche diffinitor
fr Franciscus de Baenst vicarius
fr Martinianus van Dale
fr Apollinaris Warneys".
Nu begon voor Bottens de voorbereiding op het priesterschap. We mogen,
gezien de uitlatingen van Vanden Kerckhove aangaande de „iuvenes professi",
aannemen, dat het regiem van het noviciaat niet verzacht werd. Integendeel,
Vanden Kerckhove is van mening, dat de pasgeprofesten „durius" behandeld
moeten worden dan de novicen. Over de taak van de instructor zegt hij o.a:
„Divinis diu (?) noctuque interesse imperet, non interessentes publice corrigat,
et castiget; cum Sacerdotibus practicare nullo modo sinat, nimias inter
seipsos familiaritates radicitus evellat ; verba, nutus, actiones diligenter notet,
praesertim dum non advertunt ; quid die noctuque gerant, scire curet ; inclinationes eorum per se, vel per alios cognoscere studeat, cognitis secundum sibi
traditam prudentiam adhibeat medicamina ; celias eorum et capsulas diligenter,
ι StG, Cap. I, §§ 11-13.
2 RCD, 67.
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et saepe scrutetur; ne quid recipiant tam a Saecularibus, quam a Fratribus
strictissime inhibeat ; foras egredi nullo unquam tempore sinat, quod si exigat
nécessitas, cum ipso solo Magistro, aut alio probo. Ne unus alterius cellam
ingrediatur, vetet; multo minus quod in ea moretur, etiam aperta janua . . .", 1
In de vlaamse provincie was voorgeschreven, dat de geprofeste clerici, zolang
ze onder een instructor of magister stonden, bij deze moesten biechten.2
Heeft Bottens zijn hele opleiding te Duinkerken genoten? Men kan zich
indenken, dat het provincie-bestuur graag gezien had, dat de fraters op een
rustiger plaats hun opleiding zouden krijgen dan Duinkerken. Immers deze
stad had het ook in die tijd zwaar te verduren, nadat zij in 1648 door Condé
op de Spanjaarden veroverd was. In 1653, het jaar van Bottens' intrede, was
de stad weer in spaans bezit. In 1658 wordt zij ingesloten, aan de zeezijde door
de engelse vloot, aan de landzijde door Turenne; de ontzettingspoging door
Don Juan en Condé ondernomen, mislukte. Duinkerken viel in engelse handen.
In 1662 verkocht Karel II haar aan Lodewijk XIV. Deze rampen gingen het
klooster niet voorbij. Het kwam zelfs zover, dat in 1663 de paters van de
Dionysius-provincie het klooster aan zich trokken. 3 Op last van Lodewijk XIV
moesten ze het kort daarop weer verlaten, omdat ze te weinig Vlaams kenden.
De moeilijkheden bleven voortduren, totdat het klooster tenslotte werd gevoegd bij de provincie van S. Antonius. Toch schijnt de opleiding der clerici
te Duinkerken te zijn voortgezet. De benoemingen houden pas op in 1662.4
Na Bonaventura Gheysen heeft Bottens nog als gardiaan gehad Augustinus
Niffro (1656) en Florentius Blommaert. Zijn magisters te Duinkerken waren
achtereenvolgens Franciscus de Baenst (1654), Henricus Wouters (1656),
Apollinaris Wameys (1657), die bij zijn professie ondertekende als discreet, en
misschien ook nog Cyrillus van Thienen, die in 1660 gardiaan te Duinkerken
werd en later provinciaal, nadat hij sinds 1659 als magister iuvenum in dezelfde
stad gewoond had.
Naast de meditatie en het koorgebed bestond de voornaamste taak der
clerici uit de studie. Wie Bottens als philosophie-lectoren gehad heeft, weten
we niet. Misschien heeft het definitorium de clerici van Duinkerken elders de
philosophie laten maken, vanwege de onrust van de oorlog. In elk geval
vinden we in de kapittellij sten geen philosophie-lectoren aangegeven tot 1656,
wanneer Damianus van Mechelen en Bonifacius Maes benoemd worden. Ook van
de theologie-lectoren van Bottens zijn ons geen namen bekend. Misschien
heeft hij nog moraal gehad van Pacificus Walrave, die in 1653 tot lector te
Duinkerken benoemd werd.
Over de studie in de provincie van Sint Joseph zullen we uitvoerig spreken
bij de benoemingen van Bottens tot lector. We plaatsen hier slechts enkele
opmerkingen. Gedurende de hele eeuw constateren we in de Orde der minder1
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broeders een levendige belangstelling voor de leer van Scotus. De phi
losophie diende volgens de generale statuten 1 gegeven te worden „ad
mentem Doctoris Subtilis". De studie stond zeker niet in discrediet en men
zal in de jonge provincie alles gedaan hebben om te voldoen aan de voor
schriften van het Concilie van Trente en de statuta generalia. De specialisatie,
die zich vooral tijdens de XVII e eeuw op het terrein van de theologie open
baarde, is ook zeer duidelijk zichtbaar in de vlaamse provincie. In deze tijd
van opleiding zal wel bij Bottens de belangstelling ontstaan zijn voor twee
speciale gebieden der theologie, waarin hij later zal uitblinken, nl. schriftuur
en mystiek. Zelf getuigt hij in zijn laatste werk,2 dat hij vanaf het begin van
zijn kloosterleven belangstelling had voor de mystiek en notities maakte uit
geestelijke schrijvers. Kort voor zijn intrede, in 1633, werd er door het generaal
kapittel van Toledo voorgeschreven, dat er in elk convent eens in de week een
„lectio Theologiae Mysticae" gehouden moest worden, waarbij ook de lekebroeders en de novicen aanwezig dienden te zijn.3 Men gebruikte voor deze
lectio voornamelijk Негр. Voegt men daar nog het voorschrift bij, dat tijdens
de meditaties (ongeveer 2 uur en 3 kwartier per dag) 4 „non permittantur
fratres vocaliter orare, nee libros legere : sed cum patientia cor suum effundant
coram Domino et audiant pacifice quid in eis loquatur Dominus", 5 dan is het
wel duidelijk, dat Bottens vanaf het begin van zijn kloosterleven theoretisch
en practisch geoccupeerd is geweest met mystiek.
Wij mogen ons Bottens tijdens zijn opleiding voorstellen als een jonge man
met een diepe religieuze aanleg, die zijn geschoren kruin boog over de mystieke
werken van vroegere en van eigen tijd, met al zijn krachten streefde naar de
volmaaktheid en zich met ijver toelegde op de studie van philosophie en
theologie. Zijn latere bescheidenheid zal hem ook toen al wel eigen geweest
zijn. Als hij ooit theses verdedigd heeft - wat zeer voor de hand ligt, daar dit
behoorde tot het theologisch bedrijf dier dagen en Bottens zeker een van de
betere studenten is geweest - zal hij dat hebben gedaan op discrete en vreed
zame wijze.
Zoals boven reeds werd gezegd, is Bottens gewijd in het jaar 1659. Op welke
dag, waar en door welke bisschop dat gebeurde, weten we niet. De datum
der wijdingen wordt noch in de kapittellij sten noch in de necrologieën
vermeld.
In de provincie van S. Joseph stelde men hoge eisen aan de jonge priesters
voor het verkrijgen van preekverlof en biechtiurisdictie. Na 1645 was de
regeling aldus: na een zeer streng onderzoek aangaande gedrag en kennis van
de neomist, werd bij gunstige uitslag als het ware provisorisch iurisdictie
1
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verleend. Van deze provisorische verlening werd geen melding gemaakt in de
Tabulae Capitulares. Na deze eerste admissie volgde dan nog een tweede, die
door „intabulatio" (inschrijving op de kapittellijst) bekend werd gemaakt.
Tussen eerste en tweede admissie lag een niet vastgestelde, maar vaak vrij
lange tijd. Bottens nu werd „geïntabuleerd", d.w.z. kreeg officieel iurisdictie
op 30 april 1662.1 Hij was dus toen al ongeveer twee en een half jaar priester.
Wat Bottens precies gedaan heeft in de tijd die verstreek tussen zijn wijding
en zijn eerste benoeming op 1 februari 1662, weten we niet. Zolang hij geen
iurisdictie had, kon er van zielzorg slechts in zeer beperkte mate sprake zijn.
Evenals Goossens voor de Germania Inferior,2 mogen we voor de vlaamse
provincie veronderstellen, dat die tussenliggende tijd voornamelijk besteed
zal zijn aan studie van de pastoraal-theologie en de eloquentia.
De eerste benoeming
Gezien de rest van Bottens' levensloop, is de eerste benoeming, die hij kreeg,
zeker merkwaardig te noemen. Op 1 februari 1662 werd hij benoemd tot
missionarius 3 in het Land van Waas. Ofschoon hij slechts anderhalf jaar de
hem opgedragen functie vervulde, moeten we toch iets langer hierbij stil
blijven staan, omdat Bottens ook later nog eens betrokken is geweest in de
gebeurtenissen rond het Land van Waas.
Ofschoon er over de kwestie Waas (en Hulst) heel wat documenten te vinden
zijn in het Archivum Provinciale te S. Truiden, vinden we toch slechts één
berichtje, waarin de naam van Bottens voorkomt: „Fr. Minores Recolecti, et
primi quidem missi sunt ab Illustrissimo Gandensi Carolo Van den Bosch in
Clinge Wasiae fr Theodorus Herwaerder et fr Fulgentius Bottens sacerdotes
et fr Didacus de Meyere laicus, la februarii anno 1662, ut tanquam praedicti
Illustrissimi missionarii et terminarli servirent incolis Oppidi et Officii Hulstensis quorum se pastorem esse et manere profitebatur uti et vici dicti Clinghe
Wasiae".4
Deze drie minderbroeders werden dus als missionarissen en als terimjngangers naar een zeer omstreden en moeilijk gebied gezonden. Ze mochten zich
blijkbaar beschouwen als officieel pastoor van de stad en het „officium" van
Hulst en van het vlak bij liggende Clinge in het Land van Waas. Hoe dat
precies verstaan moet worden, is niet duidelijk. Mogelijk was Herwaerder
pastoor van Hulst en Bottens pastoor te Clinge.
In een door Rogier niet vermelde, tamelijk uitvoerige studie over de minder1
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broeders in het Land van Waas 1 vinden we een overzicht van de onver
kwikkelijke ruzies rondom Hulst, enz. De minderbroeders vestigden zich te
Hulst omstreeks 1458. Nadat deze streek in 1579 door de Staatsen veroverd
was, werden ze verjaagd. Het klooster werd door de beeldenstormers grondig
onderhanden genomen. In 1596 kwam Hulst weer in spaanse handen. Het
bleef onder het bestuur van de spaanse koning tot 1645. Philips II liet de
kloostergebouwen der minderbroeders inrichten tot ziekenhuis en opslagplaats
voor munitie. Van de katholieke reformatie, door de gentse bisschoppen in
de eerste helft van de X V I I e eeuw succesvol doorgevoerd, profiteerde maar
een klein gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen, nl. Hulst, het land ten noorden
daarvan (voorzover het niet onder water stond) en de zuidelijke strook tussen
Hulst en Philippine. 2 De bisschoppen schijnen zich niet vaak rechtstreeks
met het district Hulst bemoeid te hebben. In 1645 slaan de troepen van
Bredero, Willem van Nassau en de Prins van Oranje het beleg om Hulst. Na
dertig dagen moest de stad capituleren. De franciscanen werden uit stad en
ambacht verbannen. Heel het bisdom lag in ellende gedompeld. Zelfs de
troepen van de katholieke koning plunderden mee. De uitoefening van de
katholieke godsdienst was nu in Hulst en omgeving onmogelijk geworden.
In de Apologia, het verweerschrift dat Bottens in 1682 op last van zijn over
heid moest samenstellen, lezen we hierover: „Sciendum igitur, quod anno 1646,
capta ab Hollandis civitate Hulstensi, nos qui ibidem habueramus Conventum
a ducentis fere annis, eodem orbati sumus et civitate expulsi. Quo facto
videntes Catholicos Hulstenses omni spirituali subsidio destituios, ас opem
nostram implorantes, ineepimus rigare locum seu domum quandam in qua
morari possemus ad illis spiritualia subsidia praestanda; passi hic sumus
varias molestias et oppositiones. Postea Patres nostri videntes quod ab ista
parte perdidissemus Conventum Slusensem, et tandem etiam Hulstensem; et
quod ab occidentali parte Flandriae varios inciperemus perdere (sicut modo
ibidem sex perdidimus) ob varias etiam alias rationes, sed maxime rogatu et
instigatione plurium, etiam ex praecipuis Patriae Wasianae, inceperunt etiam
sollicitare apud Regem pro Conventu ibidem impetrando, in locum deperditi
Conventus Hulstensis". 3 Vanaf die tijd dateert de vrijwel onontwarbare,
betreurenswaardige strijd tussen seculieren en regulieren, die leidde tot grote
verwarring en onenigheid bij de gelovigen. Op 6 april 1646 schreef Petrus
Marchant aan Antoine Triest, bisschop van Gent: „Fratres nostros non inten
dere in Wasiâ novam missionem aut domum religiosam, sed continuationem
antiqui exercitij terminariorum in terminis Conventus Hulstensis." 4 Verder
1
V VAN NAEMEN O F M , Les Frères Mineurs Recollets au Pays de Waes, Brugge 1Θ99 - Zie ook:
A VERSCHUERF. O F M , Franciscanen van St Nicolaas vroeger en nu, S. Niclaas-Waas ζ j , L J .
ROGIER, Geschiedenis van het Katholicisme m Noord-Nederland m de zestiende en zeventiende eeuw,
II, Amsterdam 1946, 621-630

2 ROGIER,
3
4

20

621

A pologia, 11
Ibidem, 18.

schreef hij: „Tantum requinmus oblatum ab aliquo benefactore in illis locis
hospitium aliquot cubiculomm, ut in ilio concionatores se recipere possint
post labores et ibidem sub unius Patris oculo religiose a conversatione saecularium se subducere". 1 In 1650 vergaderden de geestelijken uit alle parochies
van het Land van Waas, om de bisschop te verzoeken zich te verzetten tegen
vestiging der minderbroeders in die streek. Ze brachten naar voren, dat de
bevolking belast werd met het onderhoud der broeders, dat het argument der
minderbroeders (nl. dat ze nodig waren voor de zielzorg) van nul en gener
waarde was, enz. In 1653 kregen de minderbroeders toestemming van de koning
om met 13 paters en broeders te verblijven in de parochie van S. Pauwels.2
Eigenlijk wilden de minderbroeders terug naar Hulst, maar toen de Hoge Raad
in Mechelen uitgemaakt had in 1650, dat met de vernietiging van het klooster
ook de rechten geschorst waren, bleven ze maar in S. Pauwels. Verlof tot
vestiging aldaar verkregen ze in 1660 van de gentse bisschop Mgr. Van den
Bosch. Aan de vestiging waren echter vijf voorwaarden verbonden, waarvan
de tweede inhield, dat de minderbroeders gehouden waren „quattuor missionares providere, duos ultra Hulstum, et duos citra, residentes in Clinga, ubi
antea erat Pastor unus ас Sacellanus, quibus J. D. Episcopus Gandensis annue
pro competentia dabat mille florenos".3 Deze jaarlijkse toelage van/ 1000,—
zouden de franciscanen niet ontvangen. In 1662 gaan dan Bottens, Herwaerder
en de Meyere naar Hulst en Clinge. Zij waren de eersten. Hoe het te rijmen is
met de bepaling van de bisschop, dat de minderbroeders vier missionarissen
moesten zenden, weten we niet. Daar Bottens nu moest leven in protestants
gebied, ligt het voor de hand, dat hij in burgerkleding is rondgetrokken.
Verder is ons over zijn werk en moeilijkheden aldaar niets bekend. Zelf spreekt
hij nooit over die tijd, zelfs niet in zijn Apologia. Hij bleef er slechts anderhalf
jaar. In september 1663 werd hij benoemd tot lector in de philosophie te
Oudenaarde. Was hem dat werk te zwaar, omdat hij toen reeds geplaagd werd
door asthma? 4 Of had de provincie juist toen een man als Bottens nodig voor
de opleiding van de clerici ?
Het lectoraat

Met deze benoeming, gegeven op 2 september 1663, begint Bottens een taak,
die een groot gedeelte van zijn leven zal vullen. Na een driejarig lectoraat in de
philosophie zal hij nog 24 jaar theologie doceren, bijna uitsluitend in Brugge
en Gent. Het is derhalve noodzakelijk hier wat dieper in te gaan op het lectoraat
en het beoefenen der theologie in de provincie van Sint Joseph.
De generale statuten schreven voor, dat er in elke provincie aparte studie
huizen moesten aangewezen worden door het provinciaal kapittel. Een pro1
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vincie, die niet minstens twee studiehuizen kon opbrengen, één voor de philosophie en één voor de theologie, verloor de status van provincie. Ze „degradeerde" tot custodie, d.w.z. ze werd toegevoegd aan een andere provincie
„ex qua possit habere Praedicatores, Confessarios, et Sacerdotes doctos".1
Degenen die voor verdere studie werden aangewezen, moesten allereerst
zeer vroom en degelijk zijn. Vervolgens moesten ze een uitmuntend verstand
hebben. Ze mochten niet te oud zijn en de studie moest hen „liggen". Van de
oversten werd verwacht dat zij aan dergelijke mensen alles gaven om hen de
studie gemakkelijker te maken.2 Verder schreven de statuten voor, , , . . . Studiosi tempore quo studio vacant, non possunt instituí Praedicatores, aut
Confessarli, nee similia muñera exercere: neque pro Eleemosynis petendis,
neque ut alios Fratres comitentur, extra Conventum emittantur nisi justa de
causa arbitrio Guardiani prudenter examinanda". 3 Sterk wordt de nadruk
gelegd op de benoeming van bekwame lectoren. Of men in de vlaamse provincie
de wetenschappelijke bekwaamheid van een lector toetste door middel van
een examen, weten we niet. Men schijnt de voorbereiding op het lectoraat
overgelaten te hebben aan privaat initiatief. In 1633 schreef het generaal
kapittel voor, dat er een „concours" gehouden moest worden voor hen die
het lectoraat in de philosophie ambieerden. Wie in dit „concours" geschikt
bleek, ging door voor lector in de philosophie en mocht na drie jaar overgaan
naar de theologie.4 In 1639 werd door het generaal kapittel bepaald, dat men
vier jaar gestudeerd moest hebben om lector te kunnen worden. Men schijnt
daar echter niet bepaald de hand aan gehouden te hebben.5
Dat de keuze van Bottens geen misgreep was, bewijst ons zijn latere carrière
als lector. Ofschoon ons over zijn lessen in concreto geen gegevens overgeleverd
zijn, lijkt het ons verantwoord uit zijn publicaties te besluiten, dat hij een
uitstekend docent geweest is. Zijn systematische geest, zijn brede belangstelling,
die blijkt uit zijn liefde voor muziek en astronomie, zijn mild en bescheiden
karakter, hebben zijn lessen waarschijnlijk levendig en aangenaam gemaakt.
Dat hij veel toewijding bezat voor zijn leerlingen, blijkt heel duidelijk uit de
inleidingen op zijn schriftuurwerken. Daarin zegt hij telkens, dat hij met zijn
boeken vooral de „tyrones" wil dienen, 's Morgens en 's middags stond hij
dan voor zijn studenten en onderwees hen op zijn eigen wijze, zoals dat in de
Orde gebruikelijk was en is. De vrijheid der lectoren is in onze Orde altijd vrij
groot geweest, evenals de souplesse in zake de leerstof. Misschien dicteerde hij
eerst een tijd, waarna hij een explicatie liet volgen, zoals men in die tijd deed
in de Germania Inferior. Op gezette tijden liet hij repetities maken en stellingen
verdedigen.6
1
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In de XVII e eeuw bloeit de scholastiek in de hele Orde. Bijzonder veel aandacht werd besteed aan de leer van de Doctor Subtilis. In de generale statuten
lezen we :,,... universis studiorum Lectoribus praecipimus, ut semper ejusdem
Doctoris Subtilis Doctrinam docere, et ejus opiniones defendere, at que ejus
mentem accurate explicare conentur". 1 In 1633 kreeg Lucas Wadding van het
generaal kapittel opdracht een Scotus-uitgave voor te bereiden en in 1639 verschenen de Opera omnia. Ook in de Nederlanden bloeide de Scotus-studie.
Voor de Germania Inferior kunnen we wijzen op Willem van Sichern, Willem
Herinx, Joannes Bosco, enz. Voor de S. Joseph-provincie verwijzen we naar
Dirks, die nogal eens theologische werken opgeeft, waarbij in de titel de woorden
,,ad mentem Doctoris Subtilis" worden aangetroffen.2
Deze voorliefde voor Scotus betekende overigens niet, dat men buiten Scotus
aan niemand aandacht besteedde. Vanden Kerckhove zegt,3 dat de Orde niet zo
bij Scotus zweert, dat ze Bonaventura zou verwaarlozen. Hij spoort de lectoren
aan Bonaventura eveneens ijverig te bestuderen en te doceren. Niet minder
noodzakelijk acht hij het, dat zij Thomas steeds bij de hand hebben, terwijl
ook Alexander van Hales niet mag verwaarloosd worden.
Wij zullen wel niet ver bezijden de waarheid zijn, als we poneren dat Bottens
quoad substantiam wel hetzelfde gedoceerd zal hebben, als we vinden in de
Integer cursus Philosophicus van Willem van Sichern, die verscheen in 1666
te Antwerpen, in het jaar dus dat Bottens overging naar de theologie. Deze
Cursus Philosophicus, door de auteur opgesteld om het tijdverlies tengevolge
van het dicteren in de les op te heffen „professe . . . une espèce d'eclecticisme
très sobre, très moderne ; il ne rejette ni les opinions nouvelles ni les methodes,
par la seule raison qu'elles sont nouvelles; il les examine avec impartialité. Il
est comme la plupart de nos philosophes, anti-cartésien".4 Gelet op het feit,
dat in die tijd zowel de politieke als de culturele betekenis van Oost-Vlaanderen
geringer was dan die van West-Vlaanderen (Brussel en Leuven lagen in de
Germania Inferior), is het verantwoord aan te nemen, dat de invloed van het
cartésianisme in de provincie van Bottens geringer was dan in de Germania
Inferior, waar de oppositie tegen de nieuwe leer vrij scherp was. Sprekend over
Antonius Legrand, een in Zuid-Nederland geboren lid van de engelse provincie,
die eerst in Douai en later in Engeland de cartesiaanse philosophie introduceerde, merkt Dirks op, dat de franciscaanse school in het algemeen niet
geporteerd was voor het cartésianisme, „ayant toujours régardé avec méfiance
l'introduction de tous les systèmes nouveaux et en particulier celle du Cartésianisme".5 De oost-vlaamse provincie nam zeer waarschijnlijk dezelfde houding
aan als de Germania Inferior, waar het definitorium in 1672 verbood de leer
1
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van Descartes geheel of ten dele te doceren.1 Het klimaat van volkomen
dienstbaarheid waarin de philosophie verkeerde, was niet erg geschikt voor
wijsgerige vernieuwing en men hield ook nog in de XVIII e eeuw vast aan de
traditionele paden en vakken in de philosophie: logica, physica, metaphysica
en ethica.2
In de Germania Inferior was een philosophie-cursus niet alleen een aangelegenheid van de Orde, maar ook van de stad, waarin ze gevestigd was.
Ook leken konden daar de lessen volgen.3 Waarschijnlijk was dat ook zo in de
provincie van Bottens en heeft ook hij lekenleerlingen onder zijn gehoor gehad.
De lectoren namen van oudsher een bevoorrechte positie in binnen de Orde.
Ze werden met grote onderscheiding behandeld. Ze waren vrijgesteld van het
koorgebed. Alleen moesten ze op feestdagen de conventsmis en de Vespers
bijwonen en op heel hoge feestdagen ook de Metten.4 Wanneer ze een bepaald
aantal jaren gedoceerd hadden, kregen ze een speciale titel en werden hun voorrechten uitgebreid. Daarover zullen we nog iets moeten zeggen.5
Drie jaar bleef Bottens in Oudenaarde. Met hem gaf daar les Albertus Poot,
die tegelijk met hem benoemd was. Later zou hij nog samen met deze theologie
doceren te Gent. Gardiaan in Oudenaarde was tot 1665 Livinus Palynck, die in
dat jaar opgevolgd werd door Alexius de Lannoy. Deze Alexius was zeer
gezien in de provincie. Hij sprak de lijkrede uit bij de begrafenis van Marchant
en toen hij custos was, schreef hij een verdediging van twee meningen van
Marchant aangaande de Regeluitleg.6 Ook met hem zou Bottens later in Gent
theologie doceren. Magistri iuvenum waren in die tijd Richardus Senoys en
Chrysostomus vanden Baese, met wie Bottens wel nauw in contact gestaan
zal hebben ten behoeve van de clerici. Oudenaarde, vooral in de XVII e eeuw
bekend om zijn tapijten, deelde het lot van veel vlaamse steden. De onrust, die
de fransen veroorzaakten, is het onderwijs wel niet ten goede gekomen. In
het jaar na Bottens' vertrek werd de stad weer eens door Lodewijk XIV
veroverd.
Eerste publicatie
Uit de tijd van zijn lectoraat te Oudenaarde dateert de eerste ons bekende
publicatie van Bottens. Merkwaardigerwijze verschilt dit werkje zeer sterk
van al zijn latere werken. Het is het enige profane geschrift, dat we van hem
bezitten. Weliswaar was de aanleiding tot het schrijven van dit toneelstukje
van religieuze aard, maar de inhoud is zeer zeker profaan. Er komt nagenoeg
geen vroom woord in voor, en zeker geen christelijk woord. Het stuk heet
Triumphe vanden konst-winnenden Apollo en verscheen in 1664 bij Guillaume
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Scheybels te Brussel. Ook dat is merkwaardig, want verder verscheen er van
Bottens niets te Brussel. Het is opgedragen ,,aen de seer Edele en Eerweerdighe
Mevrauwe Me Adriane Heylick Abdisse van het vermaert klooster der Urbanisten binnen de Stadt van Gent", bij gelegenheid van haar gouden kloosterfeest, dat op 21 september 1664 gevierd zou worden. Het stuk werd aan de
abdis opgestuurd om op haar feest gespeeld te worden,1 waarschijnlijk door
haar onderdanen. Het stuk is geheel in verzen geschreven. Sommige gedeelten
moesten gezongen worden onder ballet. Het behandelt de strijd tussen Apollo
en Pan. We zullen elders nader op dit stuk ingaan.
Oorspronkelijk was Bottens niet van plan een stuk te schrijven. In het begin
van de Opdracht immers zegt hij, dat hij van plan was enkele motetten te
componeren voor het feest, maar dat de Muze hem verlokte met haar de
Pamas te beklimmen. Het is niet uitgesloten, dat men Bottens gevraagd had
het een of ander te maken voor het feest der abdis, omdat hij bij vroegere
gelegenheden reeds getoond had over een vaardige pen en een muzikale aanleg
te beschikken. Met dit klooster schijnt Bottens hartelijke relaties onderhouden
te hebben. Want ook later zal hij nog eens een werkje aan de communiteit
opdragen.
Lector theologiae
Na drie jaar philosophie gedoceerd te hebben mocht Bottens - overeenkomstig een alom bestaande gewoonte - overgaan naar de theologie. Op 12
september 1666 werd hij dan ook benoemd tot lector in de theologie en wel te
Brugge. Hij kwam nu te staan in de plaats, waar hij het grootste gedeelte van
zijn leven zou doorbrengen, waar hij ook zou sterven en begraven worden.
Brugge was na Gent in de Middeleeuwen wel de voornaamste stad geweest in
Vlaanderen. Iemand schreef in onze eeuw over Brugge: „Onder de steden is er
geen schoonere Doode dan Brugge. Geen stad in de lage landen behield zóó
haar middeleeuwsch karakter als Brugge. Nergens is ongerepter samenspel te
zien van oude stadsaanleg en schoone bouwkunst, nergens beter dan hier wordt
de schilderkunst, in het midden waar zij ontlook, genoten".2 In Bottens' tijd
was Brugge zeker heel wat minder dood en heel wat meer middeleeuws dan nu.
De glans van het verleden was nog veel sterker en de trots der vrijheidslievende
burgers nog lang niet gebroken. Heel dat schitterende leven van burgers en
bourgondiërs lééfde nog. En al was Brugge, evenals Gent, sterk achteruitgegaan, zo zelfs dat reeds in 1505 de Fuggers hun kantoren verlegden van
Brugge naar Antwerpen, de achteruitgang verliep geleidelijk en werd onderbroken door oplevingen. Zelfs in de tweede helft van de XVII e eeuw heerste
er, als er geen oorlog was, een zekere welstand door de bloei der linnenindustrie
en der kantnij verheid en de Schelde was tenslotte toch verbonden met Ostende
door kanalen, die langs Gent en Brugge liepen. Boven een beperkt provin1
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cialisme echter kwam de stad in de X V I I e eeuw niet meer uit. En voor de
wetenschap én voor de kunst lag Oost-Vlaanderen destijds weinig centraal.
Dat Brugge in de X V I e eeuw de storm van het calvinisme had weten te doorstaan, is voor een groot deel te danken aan de onuitblusbare ijver van pater
Cornelius de Brauwer, die gewoonlijk Broeder Cornells genoemd werd. 1 Brugge
bleef voor het katholicisme behouden en in de X V I I e eeuw vormden de
protestanten er slechts een onbetekenende minderheid. Drie minderbroeders
werden tijdens het tyranniek bewind van Ryhove gedood.
Reeds vanaf 1226 deelden de franciscanen lief en leed met de bruggenaren.
Het eerste klooster werd gebouwd buiten de muren, uit de giften, die Henricus
de Ram schonk. Het lag daar echter ongunstig en daarom werd binnen de
muren, op de Bruenberg een nieuw klooster gevestigd. De grond daarvoor
werd geschonken door Joanna, gravin van Vlaanderen. De nieuwe kerk werd
ingezegend in 1248 door de bisschop van Doornik. De hertogin van Bourgondië,
Isabella, tevens gravin van Vlaanderen, kocht in 1467 een stuk grond buiten
de Ezelspoort en liet er een klooster bouwen voor de observanten. 2 Ze woonden
daar, totdat de Observantie ook ingevoerd werd in het klooster binnen de
muren. Dit gebeurde op de voorlaatste dag van oktober 1515, onder gardiaan
Joannes de Tecto (van Dak), die in 1523 vertrok naar de Indianen. In 1579
werd het klooster met de grond gelijk gemaakt en zijn bewoners werden verbannen. Tien jaar later was het klooster weer herrezen. 3 Een goede honderd
jaar na de invoering van de Observantie werd te Brugge de Recollectie geïntroduceerd. „L'an 1625 on vit arriver ici quelques Frères-Mineurs, qui ayant
admis une nouvelle Reforme, furent alors appelles Recollets, ceux-ci rétablirent
dans ce Couvent l'ancienne observance, qui pendant les guerres continuelles
étoit beaucoup affoibli . . . " . 4 In de Necrologie van het brugse klooster leest
men hierover: „Anno deinde 1625 ipsa die S. Joseph 19 Martii, cum ob bella
continua Observantiae splendor ahquantulum defloruisset, admissi sunt ad
conventus reformationem Fratres Recollecti, commissione R.mo Ρ Fr. Petro
Paunetio data, qui cum claustri quadraturam a fundamentis ad summum
usque restituisset, tandem anno 1628 episcopus Audomarensis creatur. Sub
qua ornata ecclesia: altare summum ad nomen et memoriam Conceptionis
Immaculatae Virginis; altare vero septentrionale ad nomen et memoriam
S. Francisci et omnium Sanctorum Ordinis; altare quoque meridionale ad
nomen et memoriam sanctarum Margaretae et Agnetis necnon s. Rochi (quod
et Sanctissimi Nominis Jesu vocatur) consecrata sunt a R.mo dno Dionysio a
1
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Christophori episcopo Brugensi, ipsa die sancti Martini anno 1626".1 Vijf jaar
later werden in het koor opgesteld ,,de in hout gesneden zitsels, op welke de
wapenen der weldoeners van het klooster gesneden waren". Ook voltooide men
toen de gevel van de kerk langs de tuinkant. 2
Het klooster bezat zeer veel vrienden en weldoeners, die er wilden begraven
worden of op een andere manier tekenen hunner welwillendheid achterlieten.
Zo rustte onder het koor, onder de lamp, Mevrouw Johanna van Stakenburch
(weduwe van Bertrand Haghe, die er eveneens begraven lag). Zij had de kapel
van de Naam Jesus geschonken en had bij testament 100 ponden nagelaten
voor de reparatie van dak, kerk en dormitorium (1550). In de kerk lag o.a.
Paulus Bernardus, graaf van Fontaine (1613) met zijn vrouw. Deze grote
begunstiger van de recollecten sneuvelde voor Roucroix. Philippus de Crequy,
heer van Konchove (?), lag begraven in de Margareta-kapel, die na zijn dood
(1643) op zijn kosten werd gebouwd. Ook rustte er Franciscus de Rivera OFM,
„episcopus Leiglensis" in Spanje, die met het spaanse leger meegekomen was
(± 1604).3 In de brugse Necrologie worden nog zeer veel anderen genoemd.
Het meest wordt daarin wel geprezen de in 1678 overleden kanunnik van de
kathedrale kerk van Brugge, Petrus van Volden, Derde-Ordeling en eerste
promotor en begunstiger van de broederschap van het Koordje. Hij schonk
ook het Antonius-altaar.4 In de XVIII e eeuw had het klooster eveneens zijn
weldoeners. Onder hen rekenen we ook de vriend van Bottens, die een grafsteen
voor hem liet plaatsen in het koor.
Enkele jaren voordat Bottens in Brugge kwam, had Martinus de Rieu, die
er gardiaan was, een vleugel bijgebouwd ,,ίη parte meridionali", terwijl onder
Pacificus Walrave in 1661 een grote sacristie bijgebouwd werd en een soort
koorverwarming voor het nacht-officie. Cyrillus van Thienen, die we later nog
zullen ontmoeten, liet een „ala aquilinaris" bijbouwen, die even groot was als
de genoemde „ala meridionalis". Er was bij het klooster een heel grote tuin,
waarin een kapel stond van Bemardinus van Siëne, die hier in 1408 de Observantie had ingevoerd.5
Brugge had na Gent het grootste klooster der provincie. In 1687 telde het
66 bewoners, waarvan 14 clerici waren.6 Het aantal luisteraars bij zijn theologielessen zal in de regel gevarieerd hebben tussen 10 en 15. De fraters kregen les
van twee lectoren. De generale statuten immers schreven voor, dat er in
een theologicum niet meer dan twee lectoren mochten zijn.7 Ze mochten de
materie niet te wijdlopig behandelen en moesten zich onthouden van spitsvondigheden en haarkloverijen. Voldoende was, dat de leerlingen de principen
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en de grote lijn van de stof kregen, zodat de leerlingen later in staat waren door
zelfstudie zich verder te bekwamen. Daarom was het volgende voorgeschreven :
„Lectores Theologiae trium annorum spatio cursum absolvere conentur,
singulis diebus, Lectionibus, mane uni, et vespere alteri vacantes". 1 Hoe de
lectoren in de Joseph-provincie de stof onder elkaar verdeelden, is niet duidelijk.
De kapittellij sten geven soms op, dat iemand benoemd is tot lector Sacrae
Theologiae, soms tot lector Theologiae Moralis, soms zelfs tot lector Theologiae
Moralis et Scholasticae.
De differentiëring in de theologie ging in de XVII e eeuw steeds verder.2
Men becommentarieerde niet meer een of ander klassiek auteur, maar men
ging streven „naar de meer systematische behandeling van een bepaalde stof,
dogmatische zekerheden, d.w.z. de algemene leer der Kerk, scheidend van
scholastieke vrijheden, van speculaties en interpretaties, waarover men van
mening kon verschillen."3 Men bedenke hierbij, dat we ons bevinden in de
Pruikentijd, een periode van epigonen, waarbij de vorm het vaak wint van
de inhoud. Men leefde zich, zegt Polman, uit in de techniek van het vak, die
ze opperbest verstonden. Oorspronkelijkheid van gedachten was een grote
zeldzaamheid. Volgens Huizinga is er „haast geen eeuw te noemen, waarin de
stijl des tijds den geest zoo sterk gestempeld heeft als in de zeventiende".4
Ook zij, die zich in veel opzichten niet wilden aanpassen aan de heersende
stijl, ook dus de recollecten met hun kaalgeschoren hoofd en hun vaak gelapte
pijen, moeten we zien in de omgeving van met lobben en kant getooide pruikdragers, die hen in stijf ceremonieel begroetten.
Ze baden in kerken met marmer van hout, ze lazen de gladde welsprekendheid
en schreven zelf soms ook opdrachten, die bruisten van hoogdravendheid. Ze
konden wel ontkomen aan de kleding en een aantal andere uiterlijke vormen
van hun tijd, maar niet aan de geest. De titels van vele boeken spreken hier
wel een heel duidelijke taal, ook de titels van Bottens' boeken. „Dit is de tijd
waarin het beknopte, overzichtelijke handboek geboren wordt". 5 Men ordent
en systematiseert met wellust. In de theologische werken poneert men een
stelling, die gevolgd wordt door de status quaestionis. Daarna volgen bewijzen
uit de bronnen en uit de rede, een „refutatio objectionum" en soms corrolaria.
Slaat men de Oeconomia Sacra van Bottens open, dan vindt men dit schema
volledig in praktijk gebracht.
Deze uitweiding was nodig, omdat ze ons leert op welke wijze Bottens les
gegeven heeft. Hij had een systematische geest. Zowel zijn schriftuurlijke als
zijn ascetisch-mystische geschriften zijn voorbeelden van overzichtelijkheid
en duidelijkheid. Ook zijn lessen zullen dezelfde kenmerken vertoond hebben.
1
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Na het Concilie van Trente ontstaat er een breuk tussen dogmatiek en
moraal. Die nieuwe moraal volgt de practische lijn der handboeken, die in de
Middeleeuwen werden samengesteld voor de biechtvaders. Nu echter wil ze
niet alleen bieden „une aide-mémoire complétant les traités scientifiques de
la théologie morale, mais un manuel complet, se suffisant à elle-même".1
Langzaamaan zien we in de Orde moraal-lectoren verschijnen. Omstreeks 1595
heeft ieder theologicum een lector voor moraal. Pas m de achttiende eeuw
worden ze beschouwd als volwaardig theologie-lector.2 In de provincie van
Bottens werd van meet af aan veel nadruk gelegd op het onderwijs in (practische) moraal en kerkelijk recht. Petrus Marchant, de eerste provinciaal der
nieuwe provincie, was tevens de eerste franciscaan m België, die een moraalsumma ten behoeve van de biechtvaders opstelde. Dit uitvoerige Tribunale
Sacramentale werd in 1672 opnieuw uitgegeven 3 Dit werk, grotendeels gefundeerd op Scotus, heeft een zeer grote invloed gehad in de provincie Heeft
Bottens ooit moraal gegeven, dan heeft hij dit werk zeker bij de hand gehad.
Marchant is een voorstander van het probabihsme, dat hij aanvaardt met de
beperkingen, door Alexander VII en Innocentms XI gesteld. Wanneer de strijd4
om de practische moraal m de Zuidelijke Nederlanden fel oplaait, richt
Franciscus Cauwe zich tegen het jansemstisch rigorisme van Gommarus
Huyghens. In het algemeen volgde men in de minderbroedersorde het probabihsme,5 totdat m de tweede helft van de XVIII e eeuw plotseling dit systeem
met de meest krasse woorden en maatregelen wordt uitgebannen Ofschoon
we in Bottens' werken nergens uitspraken vinden, die ons duidelijk zouden
maken, welke opvatting hij in deze huldigde, heeft hij, gezien de algemene
mening van Orde en provincie en gezien ook zijn eigen milde aard, zowel m
zijn lessen als m de practische zielzorg het probabihsme aangehangen.
Het is nodig hier nog even te wijzen op een voorschrift aangaande de
theologie-beoefenmg door de pnesters. De generale statuten schreven voor,
„Ut in omnibus Conventibus, qui sunt capaces plurium Fratrum, sit sacrae
Scnpturae, vel ad minus sacrae Theologiae morahs lectio, m qua casus ad
conscientiam spectantes doceantur, ad quam omnes sacerdotes, et ipse etiam
Guardianus, quantum fieri potest horâ assignandâ convenire debeant, ita vt ter
per hebdomadam ad minus proponantur casus .. .". θ Verwaarloosde de gar
diaan zijn plicht in deze, dan wachtten hem vnj strenge straffen. Hoe de
practijk geweest is in de vlaamse provincie, weten we met nauwkeurig. Ze zal
1
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wel niet al te sterk verschild hebben van die in de Germania Inferior.1 Wij
mogen aannemen, dat Bottens deze conferenties vaak geleid heeft. Misschien
geldt dit dan vooral voor die tijden, waarin Bottens niet actueel lector
was.
De in het openbaar te verdedigen thesis noemt Polman een „tweede
karakteristieke vorm van het theologisch bedrijf dier dagen". Van tijd tot
tijd organiseerden alle universiteiten, seminariën en kloosterscholen dergelijke
openbare zittingen. Aan stof was in deze eeuw zeker geen gebrek. Duizenden
gedrukte theses, die als invitatie rondgestuurd werden, zijn nog in ons bezit.
Jammer genoeg is er tot nog toe in de vlaamse provincie geen nader onderzoek
ingesteld naar de theses, zoals van Heel dat gedaan heeft voor de Germania
Inferior.2 Ware dit wel het geval geweest, dan zouden we allicht een aantal
theses gevonden hebben, waarop de naam van Bottens als praeses vermeld
stond: „Theses quas praeside Fulgentio Bottens défendent Titus et Sempronius", waarbij de twee debatteurs de ideeën van hun meester op het strijdtoneel brachten. Over de achttiende eeuw zegt Dirks in dit verband: „Il nous
reste à remarquer que dans la province de S. Joseph les études théologiques
continuaient à fleurir; nous en avons des preuves dans les nombreuses thèses
imprimées à Gand et à Bruges".3 Men houde in het oog, dat het werkje van
Bottens met de titel Theses Sacrae de Scriptum Sacra geen verzameling is van
theses in bovengenoemde zin. Dat is niets anders dan een compendium in
korte stellingen van zijn Oeconomia Sacra. Hoewel Bottens vaak zulke disputen
heeft moeten leiden, weten we toch niet, of ze hem ook lagen, irenisch van
aard als hij was. In elk geval blijkt uit zijn Apologia, dat hij zeer goed van zich
af wist te spreken wanneer dat nodig was.
Dat men, afgaande op de titels van de theses, niet zo maar moet menen,
dat men altijd met eenvoudige schooloefeningen te maken had, blijkt voor de
vlaamse provincie o.a. uit een brief die de provinciaal Bonifacius Maes schreef
aan Bottens, toen deze gardiaan was te Gent. Het eerste punt, dat Maes onder
de aandacht brengt, is het volgende :„Primo ne quis Lector aut Concionator
Licentiose carpat in Thesibus, disputationibus, aut concionibus opiniones
aliorum qui diversa sunt sententia a S. Sede non reprobata .. .". 4
Gedurende de drie jaar, die Bottens nu doorbracht te Brugge, had hij als
mede-lector Alphonsus Coen, met wie hij later in het provincie-bestuur zou
zitten. Coen publiceerde later nog tweemaal „Disputationes Theologicae ... ad
mentent Docloris Subtilis".5 Gardiaan was er de latere provinciaal Martinus
de Rieu, die in 1668 opgevolgd werd door Josephus de Bloys. Tot 1668 woonde
1

2
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Bottens samen met Livinus Palyck, zijn oud-gardiaan van Oudenaarde. Magis
ter iuvenum was toen in Brugge Chrysolinus du Bois.
Te Gent
Op 15 oktober 1669 wordt Bottens als theologie-lector overgeplaatst naar
het grootste klooster der provincie. Gent telde in die tijd ongeveer 80 bewoners.
Bottens zou er nog verschillende keren terugkomen. Ook voor de stad van
Jacob van Artevelde was de grote bloei voorbij. Als de Schelde gesloten wordt,
is haar lot bezegeld. Er komt een opbloei onder de katholieke Restauratie.
Dan schildert Rubens nog in de Sint Bavo. Wel worden ook na 1650 nog heel
wat prachtig gesneden eiken preek-, biecht- en koorstoelen geplaatst, wel
worden nog het Grote en Kleine Begijnhof en het Korenmetershuis gebouwd
en ook bloeien de stillevens nog en ontwikkelen zich de portretten, maar de
voortdurende oorlogen en gezagswisselingen brachten diepe ellende te weeg
en remden zeer ernstig de ontwikkeling van wetenschap en kunst.
De franciscanen kwamen te Gent in het begin van de X I I I e eeuw. Dezelfde
gravin Johanna, die Brugge begunstigde, riep de minderbroeders ook naar
Gent en schonk hun het huis „Poortackere" gelegen buiten de muren op de
Houtlei. Drie jaar later kregen zij een huis binnen de muren, vlakbij de Ketelpoort.1 In de XIV e en XVe eeuw waren de minderbroeders zeer gezien bij de
burgerij. Het verval der religieuze discipline werd in 1502 ongedaan gemaakt
door de invoering der Observantie. Veel had het klooster te lijden gehad van
de protestantse overheersing. In 1576 werden drie minderbroeders publiek
verbrand. Het klooster zelf liep enorme schade op. In 1584 keerden de verbannenen terug en begonnen te werken aan het herstel van klooster en kerk.
In 1618 werd de Recollectie ingevoerd door Petrus Marchant, die ook nogal wat
herstelwerkzaamheden liet verrichten.2
In de XVII e eeuw bevond zich boven het hoogaltaar der kloosterkerk een
originele Rubens, de Deus Vindex. Aan de evangeliezij de hing een schilderij
van Maria Magdalena en aan de epistelzijde een van de Annuntiatie. Op het
Franciscus-altaar stond een schilderij van de Stigmatisatie. Zeer mooi waren de
preekstoel en de biechtstoelen. De kerk was groter dan die van Brugge, maar
kon toch niet altijd de menigte van gelovigen verwerken. Veel edelen lagen in
de kerk begraven. Ook de oud-provinciaals Marchant en Rogerius vander
Cruyce rustten er. In 1626 werd er de broederschap der Engelbewaarders
opgericht en omstreeks 1656 de Confraternitas van de H. Antonius, die een
eigen kapel had. Ongeveer terzelfder tijd begon de verering van het miraculeus
beeld van Maria Onbevlekt Ontvangen, dat afkomstig was uit „pago
d'Acre prope Lessinum" en tengevolge van de spaans-franse oorlog hier
terecht gekomen was. Enige tijd later kwamen er in de kerk de beelden
ι WADDING, I I , 409-^10, 411-412.
ChPCF, onder „ G e n t " . PUYMBROUCK, 16-35.
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van de voornaamste heiligen der Orde, gehouwen door Joannes Boxsen. 1
Van Gent uit doorkruisten de minderbroeders het Land van Waas, het Land
van Aalst, de omstreken van Gent en Dendermonde. Volgens de kloosterboeken
moesten ze in 56 parochies (Gent zelf niet meegerekend) op bepaalde tijden
preken.
Wij zijn iets dieper ingegaan op de beschrijving van Gent (en vroeger van
Brugge) om te laten zien in welke omgeving Bottens leefde en werkte. Bottens
doceerde in Gent samen met Albertus Poot ( +1676), met wie hij in Oudenaarde
philosophie gegeven had. Van deze is geen andere publicatie bekend dan een
boekje over de Broederschap van het H. Kruis. 2 Gardiaan was toen Laurentius
de Scheppere (± 1685), die vroeger ook al gardiaan te Gent geweest was. Hij
was een tijd lang zaakgelastigde van de provincie bij de romeinse curie geweest.
De correspondentie, die hij in die functie voerde met Marchant, bevindt zich
te S. Truiden. Ook is er nog van hem een onuitgegeven werkje over het
miraculeus beeld van Maria van Acren. 3 Adrianus Stalpaert was er vicarius
en magister iuvenum.
Niet lang bleef Bottens in Gent. In 1671 wordt hij overgeplaatst naar Kassei.
Wanneer men de lijst van Bottens' benoemingen nagaat, ziet men dat die
benoemingen grotendeels gegeven zijn voor drie jaar. Enkele malen bestrijken
ze echter maar anderhalf jaar. De verklaring hiervan is gelegen in de zgn.
intermediaire kapittels, die ongeveer halverwege de ambtsduur van een provinciaal (deze werd voor drie jaar gekozen) gehouden werden. De benoeming,
die men op het vorig kapittel gekregen had, kon dan gewijzigd worden, terwijl
de benoeming, welke men dan ontving slechts duurde tot aan het volgende
gewone kapittel.
Na een verblijf van anderhalf jaar te Cassel, waar hij weer les gaf met
Albertus Poot, keerde hij op 9 oktober 1672 weer terug naar Gent, waar hij
bleef tot 8 oktober 1675. In Gent had hij aanvankelijk als medelector de reeds
eerder genoemde Alexius de Lannoy ( ± 1678). Deze werd in 1674 opgevolgd
door Bottens' vriend Gaudentius Vanden Kerckhove, 4 met wie hij later nog
veel te maken zal krijgen. Hij was een jaar of vijf jonger dan Bottens (geboren
te Gent 1642), was tweemaal gardiaan van Brugge, lector jubilatus en werd in
1695 provinciaal. Hij is één der beste Regelexplicateurs der Observanten
geweest.
Hei eerste geestelijk werk
Tijdens deze tweede periode (1673) is hoogst waarschijnlijk zijn eerste vrome
werk verschenen. Het latijnse werk, dat de titel voerde Scintillae Seraphicae,
ι Zie vorige noot. - Zie ook DIRKS, 262 (over de oprichting van de Aartsbroederschap van Maria
Onbevlekt Ontvangen). PUYMBROUCK, 219-234.
2 DIRKS, 244-245.
» DIRKS, 295.
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sive exercitia ascetica quotidiana ad amoris divini ferfectionem
asfirantibus
utilissima, is niet meer voor handen. Ook de eerste nederlandse uitgave (,,By
een vergadert, uyt 't Latijn overgheset en vermeerdert") van de Seraphynsche
Oeffeninghen, verschenen in 1678, bezitten we niet meer. 1 De inhoud echter van
beide geschriften is ons voldoende bekend uit de latere drukken en uit het
Appendix continens exercitia ascetica quotidiana, dat is toegevoegd aan het
Vita Trina et Una. De laatste ons bekende druk verscheen anderhalve eeuw
later, omstreeks 1826. Het groot aantal uitgaven toont, dat het boekje erg
populair geweest is. Waarin de aantrekkelijkheid van deze gebedenverzamelingen
gelegen heeft, is nú niet zo gemakkelijk aan te geven. De beoordeling van
dergelijke boeken en boekjes kan pas verantwoord geschieden, wanneer een
uitgebreid onderzoek ingesteld is naar de kerk- en gebedenboeken in de X V I I e
en X V I I I e eeuw. De meeste gebeden hebben een sterk affectief karakter.
Typerend voor de sfeer van de verzameling is de voorin staande waarschuwing,
dat deze gebeden niet zozeer met de mond verricht moeten worden, als met
het hart, ja „met eenen grooten drift des herten". Het is typerend voor Bottens,
dat zijn eerste geestelijk werk zo'n uitgesproken „pragmatisch" karakter heeft.
Bottens schijnt enige moeilijkheden ondervonden te hebben naar aanleiding
van zijn Scintillae Seraphicae. In het Generale Repertorium, een zeer uitgebreide
cataloog van alle boeken en documenten, die zich bevonden in de kloosterbibliotheek van Gent, lezen we: „Difficultates quas olim habuit fr. Bottens
propter Libellum, cui Titulus: Scintillae Seraphicae." 2 Het document, waarnaar verwezen wordt, is nu niet meer aanwezig. Het is niet uitgesloten, dat
men Bottens vanwege dit werkje beschuldigd heeft van quietisme. Dergelijke
beschuldigingen waren toen aan de orde van den dag. Misschien waren dit
dezelfde moeilijkheden waarop gewezen wordt op een andere plaats in het
Generale Repertorium: „Scriptum quoddam, quo ostenditur f Bottens (qui
pariter videbatur impeti) non docuisse doctrinam quietistarum". 3 Ook dit
document is verloren gegaan. De vermelding is nogal voorzichtig geformuleerd.
Blijkbaar werden er een aantal mensen beschuldigd van quietisme, en direct
of indirect scheen Bottens ook onder deze beschuldiging te vallen. In elk
geval achtte men het nodig in het geweer te komen. Uit de tekst blijkt niet,
dat genoemd „scriptum" door Bottens zelf geschreven is. Bij de lezing van zijn
latere werken kan men soms moeilijk aan de indruk ontkomen, dat persoonlijke
ervaring meespreekt. Hij is zeer voorzichtig in zijn uitlatingen en wil er geen
twijfel over laten bestaan, dat hij niets te maken heeft met het quietisme in
welke vorm dan ook. Hij kan er haast niet genoeg van krijgen te waarschuwen
voor de gevaren der „ledigheyt". In het hoofdstuk over zijn leer komen we
hierop uitvoerig terug. 4
1

Zie Hoofdstuk II, blz. 89.
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Terug in Brugge
Op 8 oktober 1675 keert hij weer terug naar Brugge. Als medelector trof
hij daar aan Thomas Coppejansens, van wie weinig bekend is. Deze werd in
1677 vervangen door Felicianus van Remoortere, die verschillende boeken
van Bottens approbeerde, zelf echter niets gepubliceerd schijnt te hebben. 1
Gardiaan te Brugge was zijn vriend Alphonsus Coen, die in 1677 opgevolgd
werd door Marianus vande Voorde.
In die tijd werkte Bottens aan zijn eerste hagiographisch boekje. Het verscheen in 1676 te Brugge. Het was een Kort ende waerachtigh Verhael Van de
Ghevanghenisse, Lijden en Doodt der Salighen Martelaren Van Gorcum. Zoals
de titel verder aangeeft, is het grotendeels „by-een-vergadert Uyt den geleerden
Estius, Doctor vande H. Godheyt tot Douay ende andere". 2
Capucijnen en recollecten
In de Zuidelijke Nederlanden ontstonden wel eens spanningen tussen capucijnen en recollecten. 3 Vaak liepen deze twisten over de vestiging van een klooster in een plaats, waar de andere partij reeds ingeburgerd was.
In één van deze twisten schijnt ook Bottens betrokken te zijn geweest. 4
De kwestie ging over de vraag, wie de functie van biechtvader zou vervullen
bij de Conceptionisten van Oostende. Beter is het misschien te zeggen, dat dit
slechts de buitenkant was van een dieper liggende zaak. Want blijkbaar
vreesden de capucijnen van Ostende, en met hen het stadsbestuur, dat de
recollecten het geestelijk leiderschap in het zusterklooster zouden aangrijpen
om zich metterwoon in de stad te komen vestigen. Dat de recollecten inderdaad dit doel nastreefden, is zeker niet uitgesloten. Ze hadden de Regering
gevraagd het geestelijk beleid bij de zusters te mogen behouden. De bisschop,
Baillencourt, die van mening was, dat het klooster ressorteerde onder de
iurisdictie van het bisdom, had Rome verzocht de recollecten van hun iurisdictie te ontslaan.
Toen nu de Regering het verzoek der recollecten ontving, wendde men zich
tot het bisdom om advies. Haar werd geantwoord, dat noch de capucijnen
noch de oratorianen de leiding der zusters op zich wilden nemen. Men richtte
nu het verzoek tot de generaal der capucijnen om de romeinse zaakwaarnemer
van bisschop Baillencourt te steunen bij zijn streven de zusters geplaatst te
krijgen onder de iurisdictie van het bisdom. Inderdaad werd op 14 november
1676 het klooster geplaatst onder de iurisdictie van de bisschop. Maar de
provinciaal der recollecten, Cyrillus van Thienen, legde zich hierbij niet neer
en zond een protest in. P. Hildebrand, die deze kwestie behandelt, zegt: „Op
14 November 1676 schreef de Oostendse Gardiaan Felicissimus van Antwerpen
1
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naar het bisdom, dat de Brugse Lektor Fulgentius Bottens de Zusters schrik
was komen aanjagen met te beweren, dat ze, wegens wederspannigheid aan
Rome, in de kerkelijke ban waren gevallen". Jammer genoeg is er niet meer
over deze zaak bekend. Kreeg Bottens opdracht van de provinciaal pogingen
in het werk te stellen het zusterklooster voor de recollecten te behouden?
Had Bottens misschien al eerder relaties gehad met de ostendse zusters ? En
zou Bottens inderdaad te werk zijn gegaan op de manier, die pater Felicissimus
aangeeft? Een dergelijk optreden zou men van Bottens nu niet direct verwachten. Van de andere kant moeten we toch ook weer aannemen, dat de
gardiaan van Oostende goed van de feiten op de hoogte was, ofschoon hem een
overdreven voorstelling der gebeurtenissen kan gegeven zijn. Hoe dit ook
geweest moge zijn, in 1677 verklaarde paus Innocentius XI, dat het klooster
uitsluitend afhankelijk was van het bisdom. Ook de koning erkende deze
uitspraak op verzoek van de bisschop en van de provinciaal der recollecten.
Nog in datzelfde jaar werd het geestelijk leiderschap toegewezen aan de
capucijnen.
Gardiaan in Gent. Lector jubilatus
Op 9 oktober 1678 werd Bottens door het kapittel benoemd tot gardiaan
van Gent. Daarmee eindigde de eerste periode van zijn lectoraat, die vijftien
jaar geduurd had. Van nu af aan wordt er altijd aan Bottens'naam toegevoegd
de titel van „Lector Jubilatus". Boven hebben we reeds gezegd, dat de lectoren
enkele privileges bezaten. 1 Deze privileges nu werden aanzienlijk uitgebreid,
wanneer ze een bepaald aantal jaren les gegeven hadden.
Waren de lectoren reeds lang een geprivilegieerde stand in de Orde geweest,
waaruit ook zeer vaak de hogere functionarissen gekozen werden, hun aanzien
nam nog toe, toen op het einde van de XIV e eeuw de zgn. jubilatio opkwam.
In die tijd kwamen overal allerlei privileges en praecedenties op. Werd er
vroeger hier en daar aan de lectoren een gunst toegestaan, sinds 1590 kregen
de lectoren der Familia Cismontana, die 10 jaar theologie gegeven hadden,
de rechten der oud-provinciaals. 2 De Familia Ultramontana volgde dit voorbeeld, maar verlengde de duur van het lectoraat. „Quia vero ex Apostolica
sententia duplici honore digni sunt, qui in Euangelio laborant, et B.P.N.
Franciscus eos prae ceteris et honore et veneratione dignos haberi voluit, qui
aut Theologiae, aut Praedicationi incumbunt . . . Statuimus vt Lectores, qui
per tres annos Íntegros Logicam et Phisicam, siue in saeculo siue in Religione
legerint, ac deinde duodecim cowtinuis annis Theologiam Scholasticam sine
intermissione publice docuerunt in Religione, vel quindecim annis continuis
Theologiae Lectionibus operam navaverint, deinceps lubilati censeantur,
gaudeawtque voce activa et passiva in omnibus Capitulis Provincialibus, ас si
ι Zie blz. 24.
2
HOLZAPFEL, 569. - De oud-provinciaals genoten een bepaalde praecedentie en hadden het
recht deel te nemen aan de kapittels.
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essent perpetui Guardiani, praecedantque semper et vbique omnes, qui non
sunt Definitores actu". 1 Het indult van de Jubilatio werd niet gegeven, tenzij
er een geschreven getuigenis, ondertekend door de gardiaan en de discreten,
was ingezonden, waarin verklaard werd, dat de jubilandus de voorgeschreven
tijd had gedoceerd.2
Om te voorkomen, dat er te veel bevoorrechten zouden zijn, was voor
geschreven, dat er in elk theologicum slechts twee lectores jubilati mochten
zijn. Pas wanneer er een stierf of aftrad, kon iemand hem in die bevoorrechting
opvolgen. Het was dus mogelijk, dat men reeds meer dan 15 jaar doceerde,
zonder dat men de titel verwierf. Om iemand in die positie enigszins tegemoet
te komen stond men hem een bescheiden praecedentie toe en noemde hem
Lector lubilatus praetemumerarius. 3 Of Bottens na het verstrijken van de
voorgeschreven tijd nog heeft moeten wachten, weten we niet. Mocht dat ook
al het geval geweest zijn, dan heeft hij toch niet al te lang hoeven te wachten.
In zijn publicaties ontmoeten we hem in het vervolg altijd als lector jubilatus.
Ook buiten de Orde had het jubilaat betekenis. In 1679 verleende paus
Innocentius XI aan alle lectores jubilati van de observanten ,,omnes Praerogativas, Praeeminentias, Privilegia, et Gratias, quibus alii Regulares Doctores
Artium, et in Theologia Magistri fruuntur". 4 Strikt genomen mocht Bottens
vanaf die tijd dus ook hoed en ring dragen. We nemen aan, dat hij het nooit
gedaan heeft, al waren er tot in de XIX e eeuw nog lectoren, die dat deden.
Tot dan toe immers vinden we herhaaldelijk verboden aangaande het dragen
van hoed en ring. 5 Evenmin zal Bottens gestreefd hebben naar de titel van lector
,,bis-jubilatus". Er waren er wel die deze titel aanvroegen wanneer ze 24 jaar
lang theologie gegeven hadden. Dat leverde immers weer enkele kleine voor
rechten op ! Evenmin is van Bottens bekend, dat hij meende recht te hebben
op de titel van bis-jubilatus met een beroep op de werken, die hij gepubliceerd
had, zoals Joannes Bosco van de Germania Inferior deed.6
Bottens werd dus bij zijn jubilatio als het ware ,,guardianus perpetuus",
d.w.z. hij kreeg voor goed het recht, dat iedere gardiaan had (zolang hij
feitelijk gardiaan was) aanwezig te zijn op het provinciaal kapittel, met actief
en passief stemrecht. We mogen dus wel zeggen, dat Bottens vanaf die tijd
behoorde tot de leidende figuren der provincie.
Op 9 oktober 1678 werd Bottens benoemd tot gardiaan van het voor
naamste klooster der provincie. Dat men een hoge dunk had van Bottens'
capaciteiten, blijkt wel hieruit, dat hij benoemd werd in een tijd, waarin de
1
2

StG, Cap. VII, § 6, n o 12.
Ibidem, n o 13.

3

HOLZAPFEL, 570.
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stad grote moeilijkheden doormaakte. In 1678 immers stonden de franse
troepen weer eens voor Gent. Een gardiaan is in de Orde de bestuurder van
een convent. Hij bestuurt in afhankelijkheid van het provincie-bestuur, waardoor hij in die tijd ook werd benoemd. De oude gewoonte, dat de gardiaan
gekozen werd door de bewoners van een convent, was opgeheven, behalve
voor enkele kloosters in de Orde, die daarvoor toestemming hadden van het
generaal bestuur. Men kon niet tegelijk custos of definitor en gardiaan zijn.
Na een triennium van bestuur mochten ze noch in hetzelfde noch in een ander
klooster gardiaan worden, of er moest eerst één jaar verlopen zijn.1
De gardiaan werd tot de praelaten der Orde gerekend.2 Zijn plaatsvervanger
was de vicarius, die niet gerekend werd onder de praelaten en geen enkele
bevoegdheid bezat tijdens de aanwezigheid van de gardiaan. De provinciale
statuten schreven voor, dat de gardiaan aan de vicarius 3 alle macht moest
overdragen ter besturing van de communiteit. Was iemand ongehoorzaam
aan de vicarius tijdens afwezigheid van de gardiaan, dan schreven de provinciale
statuten als straf voor: bij de eerste keer vasten op water en brood, bij de
tweede keer „disciplinam subeat coram communitate", bij de derde keer „tribus
diebus camerae disciplinae mancipetur". Aan dit voorbeeldje kan men afwegen,
welke macht een gardiaan zo ongeveer bezat. Hij kon zelfs in bepaalde gevallen de excommunicatie uitspreken over iemand.4 De poena carceris kon
hij weliswaar niet toepassen, maar bij een ernstig misdrijf kon hij wel de zondaar
in ketenen boeien en in de „camera disciplinae" opsluiten.5
Voor het bestuur werden aan de gardiaan enkele raadslieden toegewezen,
de zgn. discreten. In Bottens' provincie moesten er dat in de grote conventen
vijf zijn. Ze werden aangesteld door de provinciaal. In bepaalde gevallen had
de gardiaan toestemming nodig van zijn discreten.6
Voeg hier nog bij, dat de gardiaans stemgerechtigd waren op het provinciaal
kapittel, dan is wel duidelijk genoeg, dat ze mannen van betekenis waren.
Hun persoonlijkheid was van zeer groot belang in een communiteit. Bottens
schijnt als gardiaan zeer goed voldaan te hebben. Dat hij maar anderhalf jaar
in functie bleef, kwam omdat men hem voor hogere functies uitkoos.
Bottens had als vicarius Urbanus de Tenghe, die tevens magister iuvenum
was. Van zijn bestuur is niets bekend. Gelukkig echter zijn er twee brieven7
bewaard, die de provinciaal, Bonifacius Maes, aan gardiaan Bottens schreef.
Daar deze brieven een aardige kijk geven op de gang van zaken in die dagen,
zullen we ze hier in hun geheel weergeven.
1

H O L Z A P F E L , 45Θ.

2

Zie voor d e gardiaans de S/G, Cap. V I I , § 9 ; V A N D E N K E R C K H O V E , Commentant,
475a—477b.
Zie voor d e m a c h t v a n d e vicarius bij afwezigheid v a n d e gardiaan V A N D E N K E R C K H O V E ,
Commentari],
473b-474a.
4
StG, Cap. VI, § 19, n o 1.
5
Ibidem, § 8, n o 3 .
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De eerste brief is heel kort. Hij werd door Maes geschreven te leper op
18 juni 1679:
Ven. adm. Guard 6
Commendo V.A P. Vestrae, I o ut meo nomme dicat in sua commumtate, ne ahquis
unquam iter faciens merces aut aliud quodcumque acceptât a saeculanbus et a
Gabellarns abscondat, id enim hie Ipns Supremus eorum a nobis vehementer expetnt. deinde ne unquam aliquem escis suis ad conventus vicinos mittat sine licentia
in scnptis, nee aliquem ex alus convcntibus venientem recipiat nisi tah saltern licentia
a Suo Superiore monitum
bene valeat et manebo
V.A P.V Humilhmus Servus
fr В Maes Mnr
Proialis

Blijkbaar had dus de burgemeester (Supremus eorum, sci. saecularium) van
Iperen er ernstig over geklaagd, dat er leden van de gentse communiteit
waren, die niet alles wat ze ontvingen op de lijsten invulden (gabellarla).
Eveneens blijkt, dat er levensmiddelen van de ene communiteit naar de andere
overgebracht werden zonder toestemming van de gardiaan, of aanvaard
zonder dat de ontvangende gardiaan naar de schriftelijke toestemming had
gevraagd.
De tweede brief werd een half jaar later geschreven te Gent op 3 november
1679. De adressering van de beide brieven is als volgt :
Venerando adm. Patri
Ρ F Fulgentio Bottens
In conventu ff Mm Recollectorum
Guardiano
Paters Recollecten tot Ghent
Mñr
proialis (minister provincialis)

Het doet enigszins vreemd aan, dat de provinciaal in Gent een brief schrijft
aan de gardiaan van Gent. Mogelijk gebeurde dit met het oog op de administratie. Een gedeelte van een woord in de aanhef is onleesbaar. We zullen daar
een vraagteken plaatsen :
Venerende adm Pater Guardiane
Salute рг '
Sollicitus, ut par est, pro mihi Commissorum non solum temporali, sed praesertim
aeterna salute, necnon ut neminem offendentes tum intus, quam fons tranquille
semper ас humiliter secundum vocationem nostram Domino servire valeamus,
necessanum duxi ven adm patemitati vestrae sequentia puncta transenbere, ut
in suo Capitulo de his meo nomine Commumtatem suam communefaciat
Primo ne quis Lector aut Concionator Licentiose carpai in Thesibus, Disputatiombus,
aut Conciombus opiniones eorum, qui diversa sunt sententia a S. Sede non reprobata cum enim modo Adversan! Regularium ipsis ubique summopere invigilent, ut
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invemant quod reprehendant, in id summopere inter caetera intendere debemus, ne
quid ab ullo nostro fiat, quo vel in speciem contra Summi Pontifias voluntatem
peccasse videamur, ac proinde indignationem eiusdem incurrere merito possimus
Secundo ut Statuta de silentio Servando executioni mandare quam dihgenlissime
curet, praesertim in Calefactano quem locum singulanus noto, ne detractionum,
derisionum, caeterorumque malorum, quae ex fractione silenti! ibidem multiplicius
nota sunt onri, ego ас ven adm patemitas vestra per neghgentiam participes affecli,
eorum coram Supremo Judice redderc cogamur, et responderé non possimus.
Tertio ut diligentissime ven adm. Patemitas vestra inquirat an Singuh Patres ac
Fratres Commumtatis Vestrae exercitium recessus octo dierum tempore officii mei
instituerint, et quoties, ut m hoc negligentes cognoscam cosque qui in hoc anno
nondum fecerunt, ante Pascha, quantum opportune fien potest ven adm Patemitas
vestra ad faciendam efficaciter inducat cum enim, teste S™0 patre nro Francisco,
magna promiserimus, quae observare non possumus, nisi magms precibus gratia Dei
in nos implorata descendat, hac de causa Superiores, qui, ut haec magna a sibi
Commissis adimpleantur, invigilare coguntur, dicti Recessus, qui quasi continua
est oratio, promptissimum curam cordi habere lustissimum est
Denique caetera ven adm paternitati vestrae in genere commendo, ut pro officio
suo pastorali, quae ad salutcm Gregis sui, atque Ordims decorem magis expediré
cognovent, ea verbo atque exemple subdilis suis inculcare non cesset ad exemplum
humilhim patris n n Francisci, qui doctus doctore gratiae, doctus expenentia, quae
erant perfectionis haec fratres docuit omnia tam factis quam frequentia melliflui
sermon is
Sic me et ven adm. patemitatem vestram per misencordiam suam Deus adiu\et,
in quo sum ilhus humilhmus Servus.
Gandavi 3 November 1679
fг Bomfacius Maes
Mnr Proiahs

Het zgn. schuldkapittel was een bijeenkomst der communiteit, die driemaal
in de week moest plaats hebben. Daar werden kleinere fouten publiek beleden,
daar kon de gardiaan vermaningen geven, maatregelen afkondigen enz. 1 Het
eerste punt, dat Bottens moest afkondigen, is uit de tekst met helemaal
duidelijk. Mogelijk is, dat we hier te maken hebben met een waarschuwing
tot het vermijden van alles wat afbreuk zou kunnen doen aan het pauselijk
gezag, een waarschuwing dus tegen gallicanistische ideeën.
De grote nadruk, die gelegd werd op het inwendig gebed, bracht met zich
mee, dat men streng was in het onderhouden van het silentium. Er moest
altijd silentium heersen, maar vooral tijdens de avonduren, vanaf de Completen
tot aan de Prime (het zgn. „groot silentium"). Tijdens de maaltijden moest
altijd gelezen worden. De provinciaal waarschuwt vooral tegen het verbreken
van het silentium op een plaats, waar dat al heel makkelijk kon gebeuren en
blijkbaar ook vaak genoeg gebeurde.2
In de voorlaatste zin haalt Maes een antiphoon aan uit het njm-officie van
het Franciscus-feest (4 oktober), die hij lichtelijk wijzigt. De oorspronkelijke
ι2 StG, Cap II, § 6, no 4
Het ..calefactorium" was de plaats, die in de winter verwarmd was. De cellen werden niet
verwarmd
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tekst luidt: „Doctus doctrice gratia, doctus experientia, quae sunt perfectionis: haec Fratres docet omnia, tam f actis quam frequentia melliflui sermonis".
Onder de handtekening staat nog een aanwijzing over de bibliotheek.
Daar hiervan enkele woorden volkomen onleesbaar zijn, is niet te achterhalen,
wat precies bedoeld is.
Verzet tegen het jansenisme
Tijdens zijn gardianaat te Gent leren we Bottens kennen als tegenstander
van het jansenisme. In zijn theologische werken richt hij zich hier en daar
wel tegen de opvattingen van Jansenius en de jansenisten, waar de onderwerpen die hij behandelde, dat vanzelf meebrachten. Maar hij bestrijdt deze
dwaling niet systematisch. Toch zou men daaruit ten onrechte besluiten, dat
hij zich geheel buiten de strijd gehouden heeft. Want in 1679 treffen we hem
aan in Brussel. Daar was bij de clarissen een vergadering belegd van jezuïeten
en franciscanen in verband met het jansenisme. Hier ontstond een geheim
genootschap ter bestrijding van het jansenisme.1 Zowel in de Germania Inferior
als in de Joseph-provincie nam men actief deel aan de strijd. Was er theoretisch
weinig gevaar voor misvatting, daar het jansenisme als dogmatische leer reeds
door Rome veroordeeld was, in het practische leven lagen de zaken anders.
Een der eersten, die de strijd aanbond met de jansenisten over de practische
moraal, was Bottens' provincie-genoot Franciscus Cauwe.2 Ze zullen elkaar
wel gekend hebben. In elk geval had Cauwe nogal invloed op Bottens door
zijn boek over S. Clara van S. Lieven, dat door Bottens geapprobeerd werd.
Deze Cauwe bond de strijd aan met de leuvense hoogleraar Gommarus
Huyghens.3 Deze had een Methodus remittendi et retinendi peccata geschreven,
die jansenistisch besmet was. Cauwe reageerde daarop met een Responsio
Brevis (1674). Later schreef hij nog een Continuatio Responsionis Brevis en
een Refutatio Apologiae (1675). Dat de jansenisten Cauwe vreesden, blijkt wel
uit de waarschuwing tegen hem (hij bevond zich toen te Rome), die ze gaven
op het moment, dat een deputatie der leuvense universiteit op het punt stond
naar Rome te vertrekken (1677). Het was in datzelfde jaar (1677), dat de provinciaal contact opnam met de oud-provinciaal, Willem Herinx, en diens
opvolger, Willem van Sichern, beiden zeer vooraanstaande geleerden der
Germania Inferior. Dit contact leidde tot de bovengenoemde vergadering te
Brussel. Men had het blijkbaar noodzakelijk geacht ook de Joseph-provincie
in de zaak te betrekken. Want het genootschap, dat in 1679 ongeveer vijftig
leden had, bestond voor bijna een vijfde deel uit leden van de vlaamse provincie. Van de Germania Inferior noemen we als voornaamste leden de
provinciaal Joseph van Dooren, Willem van Sichern en Schaillet, aan wie
later Bottens het eerste deel van zijn hoofdwerk zal opdragen.
1
2
3
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Van de vlaamse provincie waren naast Bottens aanwezig de provinciaal
Bonifacius Maes, Alphonsus Coen, Samuel de Deurwaerders, Robertus
Proventier, Gaudentius vanden Kerckhove, Felicianus van Remoortere en
Laurentius van der Leepe, voor het grootste deel (oud-)lectoren. Het geheim
genootschap, dat zijn zetel te Brussel had, stelde zich ten doel „authentieke
verklaringen in handen te krijgen omtrent de verbreiding van jansenistische
denkbeelden en practijken".1 Het was rond 1700 nog steeds actief. Jammer
genoeg hebben we geen gegevens, waaruit we kunnen opmaken, in hoeverre
Bottens actief meewerkte aan het gestelde doel.
,,Qui novit ... cantmn"
Tegen het einde van zijn gardianaat heeft Bottens blijkbaar de laatste hand
gelegd aan zijn Manuale Cantus.2 Zoals uit de „Praefatio ad Lectorem" blijkt,
had hij enkele jaren tevoren van zijn overheid opdracht gekregen een dergelijk
handboek samen te stellen. Er waren te weinig handboeken en die er waren,
achtte men niet betrouwbaar, zodat een nieuw werk ten zeerste gewenst was.
Op het kapittel van 1680 te Brugge kon hij het resultaat van zijn werkzaamheid
in deze voorleggen aan de capitulares: , , . . . et tandem multo studio et labore
absolutum . . . communi auctoritate omnium manibus offerre volui, omnium
votis satisfacturum".3 Na een grondig onderzoek door een commissie ad hoc
werd het Manuale zonder wijziging goedgekeurd. Het verscheen toen (in
definitieve vorm) in 1682, acht jaar na het Caeremoniale der Provincie, dat
geschreven werd door Franciscus van Heule.4 Het ligt voor de hand, dat men
voor een dergelijk werk iemand aanwijst, van wie men weet dat hij daartoe
geschikt is. Blijkbaar had men van Bottens' qualiteiten in deze een hoge dunk,
zoals ook blijkt uit het doodsbericht in de Necrologie van Brugge, waar gezegd
wordt: „novit linguam gallicani et cantum". 5 Men had natuurlijk van Bottens'
bekwaamheid bewijzen te over in een gemeenschap, waar elke dag gezongen
moest worden. Misschien heeft Bottens wel zanglessen gegeven aan de clerici.
Het was ons reeds vóór onze kennisname van zijn Manuale duidelijk, dat hij
belangstelling voor en kennis had van muziek. Het bleek uit de inleiding op
zijn toneelstuk. Het bleek nog beter uit het toneelstuk zelf, waarin verschillende
gedeelten voorkomen, die gezongen moesten worden. De muziek is ons niet
overgeleverd. Daar het samenstellen van een manuale cantus nauwkeurigheid
vergt, heeft men ook in dit opzicht vertrouwen in Bottens gehad.
Definitor en confessarius
Slechts anderhalf jaar bleef Bottens gardiaan te Gent, want op het kapittel
van 1680 ( 17 maart) werd hij in het provincie-bestuur gekozen. Dat hij maar
1
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zo kort gardiaan geweest is, wordt hem nog „noodlottig" zoals we later zullen
zien. 1
Vanaf 1680 zal Bottens tot kort voor zijn dood zitting hebben in het bestuur
der provincie, met enkele onderbrekingen. Reeds vanaf zijn jubilaat had hij
het recht de provinciale kapittels bij te wonen met actief en passief stemrecht.
Maar nu wordt hij gekozen tot de op één n a hoogste functie. De „Custos
Custodum" was na de provinciaal de voornaamste figuur. Daar het ambt
van custos en definitor niet compatibel was met het gardianaat, moest Bottens
dit laatste ambt neerleggen. 2
In de vorige eeuwen waren de provincies dikwijls zeer groot. Om ze gemakkelijker te kunnen besturen, werden ze vaak verdeeld in verschillende
districten, die „custodie" genoemd werden. Aan het hoofd van zo'n district
werd een afzonderlijke overste geplaatst, custos geheten, die onderworpen
bleef aan de provinciaal. In 1288 werd vastgesteld, dat niet meer alle custodes
van een provincie aanwezig zouden zijn op het generaal kapittel, maar dat
de custodes van een provincie iemand uit hun midden kozen, die samen met
de provinciaal naar het kapittel ging. Deze gekozen afgevaardigde kreeg de
naam „Custos Custodum". 3
Daar bij de observanten echter het instituut der custodieën zo goed als
helemaal verdween, kwam deze titel aan degene, die door het provinciaal
kapittel gekozen werd als afgevaardigde naar het generaal kapittel. Deze
afgevaardigde is dan eigenlijk geen custos custodum meer, maar alleen een
„Custos ad Capitulum Generale". 4 Toch werd deze benaming in de vlaamse
provincie aangehouden. Misschien is dit te verklaren door de oorspronkelijke
betekenis van het woord „custos" in de Orde. Zowel de generaal, als de provinciaals en de custodes met een custodie (zoals die vroeger bestonden) als
ook wel de gardiaans werden in de Regel soms aangeduid met de term „custos".
Zo zou men ook de definitoren de „custodes" van de provincie kunnen noemen.
En de voornaamste custos, nl. degene die tevens afgevaardigde was voor het
generaal kapittel, kon dan „Custos Custodum" genoemd worden. Overigens
is dat slechts een kwestie van naam. Bottens werd gekozen tot „Custos ad
Capitulum Generale" en had als zodanig alle rechten en privilleges van
definitor.
Op het provinciaal kapittel moesten vier mensen gekozen worden, die de
provinciaal bij het bestuur der provincie konden bijstaan. Ze werden „definitores" genoemd. 5 Ze bezaten de meeste macht tijdens het kapittel. Dan immers
hadden ze het recht, om samen met de provinciaal alle beslissingen te nemen,
die hun voorkwamen in het belang der provincie te zijn (uitgezonderd de
macht om statuten op te stellen). Ook moesten ze dan, eveneens samen met
1
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de provinciaal, aanstellen de predikanten en de biechtvaders voor wereldlingen, de gardiaans, de biechtvaders der monialen, de theologie-lectoren en de
novicenmeesters. Na het kapittel was hun macht meer beperkt. In sommige
gevallen moest de provinciaal hun advies inwinnen, in andere weer had hij
hun toestemming nodig. Het is niet nodig hier in te gaan op allerhande iuridische details.1 In feite kwam het hier op neer, dat de provinciaal in alle zaken
van betekenis overleg pleegde met de definitoren (en met de anderen die recht
hadden op bijwoning van het kapittel en definitorium). Veel zal wel afgehangen hebben van de persoon, die provinciaal was en van de persoon, die
definitor was. Voor het overige hadden de definitoren enkele kleine privileges,2
maar ze waren ondergeschikt aan de huisoverste, moesten verlof hebben om
uit te gaan, moesten - in de vlaamse provincie - op het schuldkapittel verschijnen, enz. Voegen we hier nog aan toe, dat de custos vroeger niet tevens
„vicarius provinciae" (plaatsvervanger van de provinciaal )was, zoals dit nu
is voorgeschreven.
Zoals boven reeds gezegd werd, waren de functies van definitor en gardiaan
onverenigbaar. Men krijgt de indruk, dat de custos en de definitoren in Bottens'
provincie bijna volledig vrijgehouden werden voor het bestuur. Ofschoon de
Joseph-provincie niet tot de allergrootste behoorde, bracht haar bestuur toch zeer
veel beslommeringen mee, die moeilijk door één man gedragen konden worden.
In het Registrum Provinciale vonden we in het jaar 1687 een overzicht van
de kloosters en leden der provincie. In schema gebracht, bieden deze gegevens
het volgende beeld:
Klooster
Brugge
Gent
Oudenaarde
Dixmuiden
Kortrijk
Tielt
Nieuwpoort
Waas
Eeklo
Clinge
Hulst
Middelburg
Geraardsberg
Nevele
Blankenberg
Smyrna
Brugge (zusters)
In prov. S. Antonn

Sacerdotes
43
44
22
21

Clerici
14
14
1

Cler. Novitu

10

Laici

1
1

7
9

1

30
15
21
15

12
5
5
3

13

1

3
3
1
3
2
2
3
2
7

1
1

260

Laici Novitu

18
24

1
1
1

28

20(»)

79

3

1

Zie V A N D E N K E R C K H O V E , Commentari],
477b—489a
2
Ze hadden praecedentie o v e r e e n k o m s t i g de provinciale s t a t u t e n , ze hoefden n o o i t „ h e b d o m e d a n u s " (de v o o r n a a m s t e functie bij het koorgebed) t e zijn, enz Zie V A N D E N K E R C K H O V E , Com
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Bij de opgave van het totaal treffen we 20 clerici aan, maar er wordt niet
gezegd waar de tien, die niet in Oudenaarde woonden, dan wel ondergebracht
waren. Ook het totaal van de laici klopt bij de totaalopgave niet. Het zouden er
96 zijn, maar tellen we de broeders op zoals ze verdeeld zijn over de huizen,
dan komen we slechts tot 79. Ondanks deze tekorten, geeft dit schema een
goede kijk op de omvang der provincie in de tweede helft van de XVII e eeuw.
Ze had een redelijke omvang, al kon ze ook niet in de schaduw staan van de
Germania Inferior, die in 1676 een goede 40 huizen telde met 1050 bewoners! 1
Daarnaast ressorteerden er onder de iurisdictie van de provincie nog een
dertigtal zusterskloosters 2 :
Arme Claeren (Clarissen) :
leper. Gent, Brugge
Rycke Claeren (Urbanisten) : Gent, Brugge, Geraardbergen
Annuntiaten:
Gent, Brugge, Nieuwpoort, Sint Winoksbergen
Conceptionisten :
Gent, Brugge, Duinkerken
Penitenten-Recollectinen:
Gent (S. Pieter), Gent (S. Jacob), Brugge,
Hondschoote, Oudenaarde, Veurne, Nevele,
Nieuwpoort, Diksmuide, Ninove, Geraard
bergen, Tielt
Tertiarissen:
Brugge, Hasebroek, Wervik, Velzeke.
De geestelijke verzorging dezer zusters eiste nogal wat priesters op. Men
vindt dan ook in de kapittelhjsten steeds een groot aantal paters benoemd tot
biechtvader van zusters. Deze confessarli waren wat wij tegenwoordig „rector"
zouden noemen. Ze woonden in de regel dicht bij het zustersklooster. Ze
mochten slechts drie jaar achtereen hun functie waarnemen in hetzelfde
klooster. Soms had de biechtvader een (meestal jonge) „socius" bij zich.3
De paters van de verschillende conventen verrichtten zeer veel assistentiewerk in de parochies. Enig idee van de omvang van dit werk, dat uiteraard
weinig geschreven sporen naliet, krijgt men bij de lezing van enkele monographieën over afzonderlijke kloosters. Zo verrichtten b.v. de paters van
Dixmuiden, naast de diensten in de eigen kerk en in die van de H. Nicolaas te
Dixmuiden zelf, assistentie-werk in 31 parochies in de omgeving van de stad.
In de Hollandse Zending had de Joseph-provincie slechts een klein aandeel.
In 1687 bevonden zich 18 vlaamse recollecten in Waas, 4 in Hulst, 4 in Clinge
en 1 in Middelburg. Later kwamen er nog enkele staties bij, o.a. Overslag
(1693), Koewacht (1713), Aksel (1713) en Lamsweerde (1732). - Voor het
mentanj, 488a Toen vanden Kerckhove zijn commentaar schreef, bestond er omtrent de privileges
van de actuele defimtoren geen verschil van mening Maar wij vonden een document in het APB,
waaruit blijkt dat men rond 1684 daarover nog disputeerde Daar dit stuk ook enig licht werpt op
de situatie der definitoren als medebestuurders der provincie, geven we deze tekst weer in Bijlage
III
1
RAP, onder 1687 - Voor de Germania Inferior zie POLMAN, 55
2 ГС, XV
3
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VANDEN KERCKHOVE, Commentari],

435b e ν ν

overige bezat de provincie geen eigen missie-gebied. Dat zij desondanks in de
XVII e eeuw enkele missionarissen van naam voortbracht, was een gevolg
van toevallige omstandigheden.1
Volgens Moreau speelde de Orde van S. Franciscus bij de Restauratie in
België de voornaamste rol na de jezuïeten. En zeker waren van de zonen van
Franciscus de capucijnen en recollecten het meest actief. Het komt ons voor,
dat de recollecten in de beide nederlandse provincies de hele eeuw door bedrijvig
bleven. Hun invloed was groot en tengevolge van het groot aantal kloosters
van capucijnen en recollecten was - aldus Persyn - Franciscus in Vlaanderen
zeer populair. Hij spreekt van „une admirable expansion de vie franciscaine
à travers toute la Flandre". 2
Wanneer wij hier nog aan toevoegen, dat de Joseph-provincie dikwijls
ernstige moeilijkheden had te doorstaan (door de bemoeiingen van Lodewijk
XIV en de netelige kwestie in het Land van Waas), dan is wel duidelijk, dat
het bestuur der provincie veel tijd vergde. Toch waren de werkzaamheden der
definitoren niet zo druk, dat zij het ambt van biechtvader bij zusters niet
konden combineren met hun definitorschap. Herhaaldelijk immers wordt
Bottens benoemd tot confessarius. Daarbij valt op, dat hij alleen maar tot
biechtvader benoemd werd bij zusters die de Regel van de H. Clara volgden,
nl. de coletanen, de urbanisten en de conceptionisten.3 Het zal wel aan zijn
andere werkzaamheden gelegen hebben, dat hij uitsluitend als „rector" optrad
in Brugge en Gent.
De leden van de bovengenoemde zusterscongregaties waren „moniales" in
de stricte zin van het woord, d.w.z. slotzusters. Aan de geestelijke leider
werden vooral bij hen hoge eisen gesteld. De generale statuten schreven voor,
dat ze moesten zijn „Viri maturi, virtute, prudentia et scientia praediti,
quibus etiam Socij similiter honesti assignentur".4 De biechtvader en zijn
gezel(len) waren onderworpen aan de gardiaan van het convent, waar ze aan
toegevoegd waren, behalve in zake hun ambt. Ze mochten niet zonder toestemming naar andere plaatsen gaan en moesten in hun convent de schuldkapittels meemaken. Zeer streng was het hun verboden zich in te laten met
het bestuur en de verkiezingen in het zustersconvent. Nog strenger waren de
bepalingen omtrent het binnengaan van de clausuur. Naast de vaste biechtvader had elk klooster ook nog zijn „confessarius extra-ordinarius",5 die
enkele malen per jaar moest komen biechthoren. Waarschijnlijk is Bottens
vaak extraordinarius geweest.
1
P H . NAESSEN O.F.M., De Minderbroeders-Recollecten te Dixmude, Antwerpen 1892, 72, 144-148.
- Voor deze staties zie TC.
2
D E MOREAU, kol. 665-666; R. PERSYN, Un mystique flamand. Charles Grimminck
(ібуб-іугб).
Lille 1925. 36.
3
Zie beneden, biz. 55—56, 57-58.
4
SiC, Cap. VII, 2 4, nos 1-3.
s
Ibidem, no 4.
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Zieleleiding
We mogen veronderstellen, dat Bottens een uitmuntend zieleleider is geweest.
Hadden we buiten zijn geschriften daarover helemaal geen gegevens, dan zou
er over zijn bekwaamheid in geestelijke aangelegenheden toch geen
twijfel kunnen bestaan. Zijn boeken verraden op talloze plaatsen de man, die
veel zielen gekend heeft. Hij richt zich herhaaldelijk tegen geestelijke leiders,
die op eigen gezag menen te kunnen uitmaken hoever een ziel mag gaan in het
streven naar de volmaaktheid. Daarbij blijkt hij uitstekend op de hoogte te
zijn van wat Theresia en Joannes van het Kruis zeggen aangaande geestelijke
leiders en leiding. Later beroept hij zich ook uitdrukkelijk op zijn lange ervaring als biechtvader en leidsman.1 Al zijn ascetische en mystieke geschriften
zijn voortgekomen uit een diepe belangstelling en liefde voor de zielen. Ze
beogen niets anders dan geestelijke leiding te geven aan religieuzen en mensen
in de wereld. In de „Voor-reden" op zijn Catechismus lezen we: „Daer wordt
oock in begrepen (nl. in dit boekje) . . . geheel den loop van 't geestelick leven,
en een corte onderwijsinge by naer van alle materien die het selve raecken;
die seer profijtigh en noodigh is voor veel goede zielen: die deze ghemeenelick
van hunne biecht-vaders willen hebben: maer den tijdt ontbreeckt hun; want
eer sy de conscientie effen ghestelt hebben, en ghedaen dat de biechte aengaet,
den tijdt is verloopen: en sommighe door hun studiën en occupatien en hebben
den tijdt niet om hun tot die materien veel te begheven, die bynaer eenen
heelen mensch vereysschen".2 Zijn kennis en zijn wijsheid, zijn bescheidenheid
en mildheid moeten wel zeer velen tot hem gevoerd hebben. Dat zijn ordegenoten veel waardering hadden voor hem in dit opzicht, blijkt alleen al uit
zijn herhaalde benoemingen. Maar het blijkt ook uit het grote gezag, dat men
hem in geestelijke zaken toekende. Men kan dit gemakkelijk opmaken uit de
inleiding op zijn Vita Trina et Una en die op zijn ludicium Pacifici Salomonis.3
We twijfelen er niet aan, of ook veel medebroeders zijn tot hem gekomen met
hun moeilijkheden en hun verlangen naar hogere volmaaktheid. Ook bij de
mensen uit de wereld zal hij zeker niet onbekend geweest zijn en misschien
had hij in de kloosterkerk vaak een „vaste" biechtstoel.
Zielen leiden is echter zelden een spectaculair werk en meestal wordt daarvan slechts heel weinig bekend aan het nageslacht. We mogen ons daarom
gelukkig prijzen, dat we een document aangetroffen hebben, waaruit we althans
enigermate kunnen afleiden, hoe hij geestelijke leiding gaf. Zijn algemene
manier van handelen moge ons duidelijk zijn uit zijn werken, een concreet
geval spreekt ons toch meer aan.
In genoemd document, een handschrift, vinden we de levensbeschrijving
van een adellijke jonkvrouwe, die na lang uitstel op zevenentwintig]arige
leeftijd intrad bij de penitenten-recollectinen van Gent. Het manuscript telt
1
2
8

46

Zo b.v. in ludicium, Prologus, (5).
Catechismus, Voor-reden, A3b.
Vita Trina, Praefatio, 4b—5a; ludicium,

Prologus, (5).

4 bladen en is aan beide kanten beschreven. Het schrift is meestal duidelijk,
de spelling zeer inconsequent, de stijl vaak zwaar en wat hortend. Het levensbericht is geschreven door een medezuster, die de overledene zeer goed gekend
moet hebben. Dat blijkt uit de vermelding van gebeurtenissen, die de schrijfster
zelf gezien heeft en uit de woorden, die ze zelf gehoord heeft. Hoogst waarschijnlijk schreef zij op verzoek, of zelfs op bevel. Op het emd van het relaas
staat: ,,. .. want sij en conde niet innemen van haere hemelsche gesteltenisse
in het scheijden uijt de weerelt daer van is u eerw: onderricht . . . " . Wie deze
„eerwaarde" is, weten we niet. Tweemaal, in het begin, wordt Bottens genoemd.
Wij laten daarom het eerste gedeelte van dit handschrift hier volgen 1 :
tot meerder Eer ende Glorie Godts
ST Itisberga van Ste Franciscus alias vander Sare Sahgher memore is geboren tot
Iper in het jaer 1656 den 6 van Augustus op denselven stondt dis het H Sacrement
passeerde voor het huys daer haer Moeder van haer inde Arebijdt was, want hun
woonste was tot gendt, sy was van edel geslachte Sy is seer Godtsvruchtigh op
gebracht sy wier seer bemindt van haer ouders ende bloedt vrienden om haere
selsame deught ende goede gratie, haer meeste quaet dat sy ghedacn heeft in de
weereldt is gheweest als sy noch heel jonck was, dat haeren Vader haer gheboedt
te sijnghen, hetwelcke sij noijde en traghehjck volbracht, sij heeft dat altijdt beclaght, sij wier van Godt seer haest beghaeft met den Geest van een besonder ghebedt
ende brandende begeerte tot de H Communie sij heeft voor, biecht vader ghehadt
den Seer eerw Pater Bottens die haeren besonderen Geest kennende oordeelde dat
si] beter soudc gedient hebben om bagijnge of Geestehjcke dochter te sijn als om
Religieuse te woorden omdat bij meerder vnjheijdt soude hebben voor haeren Gecbt,
sij heeft van haer jonckheijdt beslooten in suijuerheijt te leeven maer niet wetende
of het soude sijn inde wereldt ofte mde Rehegie, noch werehjek sijndc hadde sij seer
groóte begeerte om voor Godt te lijden ende wenschte de ocacie te hebben vanhaer
bloedt te storten voor haeren Godt als bij somtij t moest gaen naer eemgh vermaeck
oft tijt verdrijf als Comeede assamblee ofte ander plasieren van adel sij heef bekendt
dat sij daer soo vereenigh was met Godt al of sij in het ghebedt hadde gheweest
naer dat haer ouders seer Godtsvrughtehjck overleeden waeren heeft sij seer ghestechtehjek hunne familie gheregeert tot Contentement van haeren Broeder en Suster
tot aldcrstondt dat haeren Broeder ghesteldt was in den houwehjeken staet als
wanneer sij haer vertrocken heeft in het Clooster vande Rehgieusen urcehenen
bennen Gendt als wanneer sij 27 jaren haudt sijnde van Godt verhght om Religieuse
te wooren in het Clooster van de Penitenten Recollectinen bij de Ste Jacobs kerek
binnen ghendt beweeght door de Aremoede daer het Clooster als daer in was sij
heeft haer daer ghepresenteert aen ons Eerw Moeder ende ootmoedehjek om gratie
ghebeden sij heeft het H Habijt ontfangen op den 25 dagh van Meij met groóte
vrught ende bhjdtschap van haere ziele sy heeft haer terstondt begheven tot alle
oodtmoedighe wereken met eenen grooten iver segghende dat het haer toe quam al
was het dat sij soo teer en dehcaet op ghebracht was sij namp haer seer nau waer in
de verstervinge van haer vijf sinnen sij veroodtmoedighde haer voor een jder en hielt
haer voor de minste haeren grooten en bitteren dorst laefde sij met verschalt storte
bier haere schoone witte handen vref sij met het swart vande potten om haer te
versteruen in het spreken hiel sij een keij in de mondt sij namp haer soo naucucrigh
waer in de ghehoorsamheijt dat de Meestersse moest letten wat sij haer geboet sij
heeft veel quellenghe geleeden m haer Novitiaet het welcke haer soo verre biocht
1

Voor de rest van dit Hs zie Bijlage II
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dat sij soude naer de wereldt ghegaen hebben, hadde Godt haer niet versterckt sij
heeft mij gheseijdt dat sij een stemme hoorde die haer seijde die u tot noch heeft
gheholpen die sal u noch hulpc ende dat daer mede haer quellenghe sijn ghepasseert
gheweest den seer Eerw. Pater Bottens Comende voor haer professie om haer generale
bichte te hooren sondt haer tot de H: Communie voor haer bichte gelijck sij selve
verhaelt heeft, als wanneer sij haer professe uijt ghesproken hadde, was de bruydt
Christi soo in Godt verslonden dat sij als buyten haer selven vanden hemelschen
trost die Godt haer gaft niet en wist wat sij dede want . . .

Tweemaal dus vinden we hier een oordeel van Bottens vermeld in een
concrete situatie. Het komt ons voor, dat zijn optreden beide malen wijs en
bezonnen was. Verderop wordt nog verschillende malen over biechtvaders
gesproken, maar we weten niet, wie de schrijfster daarmee bedoelt. Daar de
rest van deze levensbeschrijving een mooi licht werpt op de opvattingen en het
leven in een zustersklooster uit Bottens' onmiddellijke omgeving, zullen we
die als bijlage opnemen. Hier merken we alleen op, dat de mystiek blijkbaar
nog hoog aangeslagen en ijverig beoefend werd. Een zeker rigorisme als ook
enige voorvallen, die verhaald worden, zullen ons wel niet zo erg bevallen,
maar toch treft ons wel de edele levenshouding van deze mystica in haar
glanzende opgang naar God.
Uit de verschillende opmerkingen, die Bottens maakt in zijn werken, mogen
we opmaken, dat hij niet één of twee, maar vele mensen gekend heeft die
zeer hoge graad van volmaaktheid bereikt hadden en voor wie de mystieke
duisternissen geen onbekend gebied waren. De meesten der uitverkorenen leefden in kloosters, maar voor Bottens stond het vast, dat er ook in de wereld heel
wat waren, die diep in God waren doorgedrongen. In een tijd, dat de mystiek
en alles wat ermee samenhangt, in discrediet was geraakt bij velen, ja door
sommigen zelfs uitdrukkelijk werd verworpen als nutteloos en hoogmoedig,
streefde Bottens er met al zijn krachten en al zijn ervaring naar, zoveel zielen
als hem maar mogelijk was te leiden tot de mystieke vereniging. Wanneer hij
zich keert tegen geestelijke leiders en biechtvaders, die hun geestelijke kinderen
dwingen steeds maar door te gaan met de gewone, „werckeliche oefeninghen"
(meditatie, aspiratie, e t c ) , terwijl ze deze oefeningen niet meer kunnen volbrengen, omdat God hen tot een hogere, „niet-werckelicke" levenswijze en gebedsvorm roept, wordt zijn toon vaak een beetje scherp. Smalend lacht hij,
als een biechtvader hem het volgende vertelt: hij kwam eens in een klooster,
waar een echte religieuse geest heerste en het leven der zusters innig gericht
was op God. Toen hij vroeg, welke vorm van gebed zij beoefenden, kreeg hij
ten antwoord : het inwendig gebed ; hij maakte daar toen een einde aan en legde
hen op zich te houden aan de gewone oefeningen van mediteren, enz. ; vanaf die
tijd was er onrust, ruzie en verwarring in die communiteit. De smalende lach
wordt zeer begrijpelijk als men bedenkt, dat deze biechtvader de achteruitgang
meende te moeten toeschrijven aan het feit, dat ze zich vroeger op het inwendig gebed hadden toegelegd. 1
ι ludicium, 195-196.
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Bottens was dus geen geestelijke leider, die vastliep in moralisme en
ascetisme. Ofschoon hij zich terdege bewust is van de gevaren, die het
mystieke leven meebrengen kan, ofschoon hij er herhaaldelijk op wijst, dat
men niet zo maar, zonder veel voorbereiding „aan mystiek moet gaan doen",
maar eerst de juiste dispositie daartoe moet hebben verworven met Gods
genade, houdt hij onwrikbaar vast aan de enige juiste stelling bij alle geestelijke
leiding: niet de biechtvader, maar God bepaalt wat er met een ziel moet
gebeuren: de „treek" van de H. Geest moet altijd gevolgd worden. Dat is de
„lex suprema". Wie een ziel belet, de genade van de Geest te volgen, handelt
dom en verblind. Naar zijn mening roept God veel meer mensen tot de mystieke
hoogten dan we gewoonlijk menen en het zouden er nog veel meer zijn die
„overformt" werden in God, als ze maar wisten, hoe ze het moesten doen.
Hij leidde de zielen in wijze onderworpenheid aan Gods Geest en durfde zeer
ver gaan, wanneer hij zielen aantrof, die hij geschikt achtte tot het mystieke
leven. Hij vordert geen grote geleerdheid, neigt er zelfs toe die als een beletsel
te beschouwen.1 Hij wenst de mystiek niet beperkt te zien tot geleerden of
kloosterlingen. Daarom verdedigt hij ook met kracht het schrijven over
mystieke zaken in de volkstaal. Juist zij, die niet geleerd zijn, moeten op eenvoudige en heldere wijze voorgelicht worden. Dan is er heel weinig gevaar
voor dwaling, daar de Geest Gods zelf hen verder leert wat ze moeten doen.2
Bijna onmogelijk is het voor een biechtvader op de juiste wijze een ziel te
leiden, die hem ver overtreft in Godsverbondenheid. Ook daarvan was Bottens
zich bewust. En hij kon daarover oordelen, omdat hij naar onze mening zelf
een mysticus was.3 Onze argumenten daarvoor zullen we later geven. Hij kende
uit eigen ervaring de duisterheid van Gods licht en de onmetelijkheid van de
eeuwige woestijn der „afgescheydentheyt".
Al was Bottens ook een geestelijke leider vol begrip en mildheid, men krijgt
toch nergens de indruk, dat zijn leiding slap was. Dat hij krachtig kon optreden, mogen we wellicht reeds afleiden uit de boven verhaalde gebeurtenissen
te Ostende. Het zal nog eens heel duidelijk uitkomen, wanneer hij verstrikt
raakt in de twisten in een ander convent.4
Het ligt voor de hand, dat Bottens ook leiding gaf per brief. Wij vonden
twee brieven van hem in het handschrift, waarin ook zijn onuitgegeven tractaatjes staan. 5 Jammer genoeg vermeldt het handschrift niet aan wie deze
brieven geschreven werden. Men kan dit ook niet afleiden uit de brieven, daar
deze geen duidelijke, concrete gegevens dienaangaande bevatten. Waarschijnlijk zijn beide brieven geschreven aan kloosterzusters. De tweede brief
begint met de woorden: „beminde suster in christo, soo bidde ick v. dat gij
1
ludicium, 234. - De titel van het negende artikel (Liber III) luidt: „Non excludantur ab hac
vita M(ystica) Theologi et viri docti".
2
Zie ludicium, 217-220.
s
Zie Hoofdstuk III, blz. 141-142.
4
Zie blz. 72e.v.v.
5 Zie Hoofdstuk IV.
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altijdt cloeckelijck door wandelt den wegh, des hemels, en wilt niet vreesen,
de siele moet soo in godt sijn, dat in haer niet en leeft, dan godt den heere
jesus alleen, die de siele besit, en dies volgens moet sij den heere Jesus wesentlijck, in haer laeten wercken, sonder dat sij jet doet, dan soo veel sij van den
heere geroert wort, om te doen . . . " . Beide brieven handelen over verheven
mystieke zaken. Ze wijzen vooral op de juiste „ledigheyt" van eigen werken in
het verkeer met God. De ziel moet zover komen, dat zij ,,is sonder lief, of leet,
en sonder uytkeer, of inkeer, en sonder verkiesen, van lief of leet sij laetent
den heere jesus, al seiner doen, sij is ghedürigh ledigh, behalven dat sij in alle
wercken behaut, een simpel wesentlijcke, medewerckinge . . . " .
Waar Bottens geestelijke leiding gegeven heeft, zal ongetwijfeld het proces
van afglijden naar alledaagse ascese en moralisatie geremd zijn.
Zijn ziekte
Toen Bottens iets langer dan een jaar custos custodum was, bleek hem dit
ambt te zwaar te vallen. Officieel zou hij deze taak hebben moeten verrichten
tot aan het kapittel van 1683, maar op 17 september 1681 vroeg Bottens ontheffing aan. Wij vonden hierover een kort bericht in het Registrum.1 Nadat
vermeld is, dat de provinciaal, Martinus de Rieu, geresigneerd had om te
kunnen deelnemen aan het generaal kapittel, dat in 1682 te Toledo gehouden
zou worden, schrijft de secretarius provinciae verder: „Similiter resignavit
officium Custodie Custodum V.A.P. fr. Fulgentius Bottens S.T.L. Jubilatus
idque propter infirmitates Asthmatis, et alias. Quae fuit et accepta. Unde
consequenter electio Custodis Custodum ad dictum Capitulum proposita est
et canonice electus est V.A.P. fr. Alphonsus Coene S.Theol. Lect.Jub. ex
Guardiano Gandensi actum die 17 Sept 1681 in praefato Conventu Ecloniano.
Subsignatum erat Martin Rieu Mñr prialis, fr. Franciscus van Heule Expröialis
Bonifacius Maes Expröialis, etc. . . . " . Het spreekt vanzelf, dat Bottens'
handtekening hier ontbreekt.
Bottens was toen ongeveer 44 jaar. Het moet nog al ernstig geweest zijn,
dat hij er toe overging ontslag te vragen. Of hij daar vroeger ook reeds last
van gehad heeft, weten we niet. Het is heel goed mogelijk, dat hij om die reden
ook zijn functie in Clinge heeft moeten neerleggen. Later horen we niets meer
over de ziekte. Blijkbaar was Bottens' gezondheid ook in ander opzicht niet
zo goed. Van welke aard de „infirmitates alias" geweest zijn, is niet bekend.
Al bij al schijnt zijn ziekte niet zo ernstig geweest te zijn, dat hij voortdurend
het bed moest houden. Zijn taak als confessarius bij de clarissen schijnt hij
niet opgegeven te hebben. Er is op het intermediair kapittel van september
1681 voor die zusters geen nieuwe confessarius benoemd. Ook heeft hij, juist
van 1681 af tot 1685, nogal veel geschreven. We mogen daarom aannemen,
dat hij heel kalm en rustig moest leven, maar in staat was lichte bezigheden
te verrichten en te studeren.
ι RAP,
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424.

H. Hart-devotie
Waarschijnlijk nog in 1681 verschijnt Bottens' eerste boekje over de devotie
tot het H. Hart. 1 Een paar jaar later verschijnt er een nieuw werkje over
dezelfde stof.2 Bottens treedt hier op als propagator voor de ideeën van een
in 1652 gestorven mystica, Sr. Françoise Clara van S. Lieven. Ze trad in bij
de penitenten-recollectmen, in de tijd dat Moeder Joanna van Jesus met medewerking van Petrus Marchant streefde naar een „reforme" der congregatie.
Zuster Clara nu trachtte deze hervorming te bevorderen door het oprichten
binnen haar convent van een Broederschap, welker leden elkaar op bepaalde
tijden zouden ontmoeten in de H.H. Wonden van Jesus, vooral in Zijn Zijdewonde. Na haar dood dreigde de Broederschap ten onder te gaan. Maar door
het boek van Cauwe over Zuster Clara leefde ze weer op. Later verzoeken
sommige leden Bottens de regels der Broederschap te „modereren", opdat ze
ook zouden kunnen onderhouden worden door mensen in de wereld. Bottens
voldeed aan dat verzoek.
Wij volstaan hier met deze korte vermelding, omdat wij elders dieper op
deze stof ingaan.3 Daar het wel zeker is, dat er verband bestaat tussen Bottens'
publicaties over de H. Hart-devotie naar de leer van Zuster Clara en het
handschrift, dat wij hierbij uitgeven, bespreken we deze stof in de inleiding
op genoemd handschrift.
De „Negen Dinsdagen" van S. Antonius
Ongeveer terzelfder tijd richt Bottens zijn aandacht op de verering van de
H. Antonius. In 1682 verschijnt er van zijn hand een boekje over deze heilige,4
dat zeer vaak herdrukt en bewerkt werd. De laatst bekende bewerking is
van 1851.5 De laatste bekende druk heeft een licentie van 1815. Het groot
aantal drukken en bewerkingen bewijst nog niet, dat het een voortreffelijk
boekje is. Een soortgelijk boekje immers, geschreven door pater Matthias
Crooneborch β van de Germania Inferior, heeft ook minstens 10 herdrukken
gekend (de laatste is van 1813), ofschoon het naar onze mening van veel minder
gehalte is dan Bottens' boekje. Het grote succes van dergelijke boekjes bewijst
wel, hoe zeer de Antonius-devotie toentertijd in de Nederlanden bloeide.
Ofschoon dit boekje slechts een zeer bescheiden plaats inneemt in het geheel
van Bottens' oeuvre, verdient het toch om verschillende redenen de aandacht.
1

Kort Begryp ... van een seer Devoot Broederschap
. .. Zie H o o f d s t u k II, blz 101—102
Korte ende Soete Inleydmghe
tn het Goddehjck ende Mmnehjck
Herte van den Heere Jesus . . .
Zie H o o f d s t u k I I , blz 97 e ν ν
» H o o f d s t u k IV.
4
Alghemeenen
Toevlucht In Allen Noodt Den Η Antonius
van Padua ... Zie H o o f d s t u k I I ,
blz 106 e ν ν
5
F B O L L E N O F M - L K E R C K H O V E o F M , Bibliographie
der Minderbroeders
van de S. Joseph
Provincie m België 1833-IÇ47, Mechelen 1950, 361
β
M C R O O N E N B O R G H O F M , Geestelyk Bloem-beddeken
of Novene van den grooten
Hevhgen
Antonius à Padua tot troost en gebruik van alle Katholyken
. . . D e n tienden druk . . . ' s - H e r t o g e n bosch, B y J Соррепь, B o e k d r u k k e r en Boekverkooper op de Markt, 1813
a

51

Allereerst omdat het bewijst, dat Bottens aandeel gehad heeft m de verbreiding der ook heden nog beoefende devotie der Negen Dinsdagen. Vervolgens kunnen we hier gemakkelijk een vergelijking instellen tussen Bottens'
boekje en enkele andere Antoniusboekjes, waardoor het eigene van Bottens
beter uitkomt. Tenslotte geeft het ons enig inzicht m de keuze der bronnen.
Het boekje bestaat uit drie delen, zoals de titelpagina duidelijk aangeeft,
voorafgegaan door een „Voor-Reden". In dat inleidmgswoord verklaart hij de
titel" „Algemeyne Toevlught . ." aldus: ncht men zich tot andere heiligen
om een of andere bepaalde gunst, tot Antonius kan men zijn toevlucht nemen
in alle noden en om alle gunsten, daar hij is een „Publicum Orbis Bonum".
In het eerste deel behandelt hij m negen(i) hoofdstukken het leven van de
heilige. Hierbij noemt hij geen bronnen. In het tweede deel spreekt hij over
de „Glorie der Mirakelen" van den H. Antonius. Ook dit gedeelte bestaat
weer uit negen hoofdstukken. Voor deze negen-delmg beroept Bottens zich op
1 Kor. 12, waar Paulus de verschillende gaven van de H. Geest opnoemt.
Het getal negen weet hij eveneens te puren uit de bekende Antonius-hymne
van Bonaventura: „Si quaeris miracula".1 Hij tekent Antonius achtereenvolgens als de verwekker der doden, heelmeester der zieken, „bekeerder" der
ketters, machthebber over duivel en hel, helper in alle ellende, beheerder van
zee en wateren, verlosser der gevangenen, patroon van verloren zaken en verlosser uit gevaren. Elk hoofdstuk verhaalt enkele „sterke" wonderen, gevolgd
door een „Goede bewegmge tot den H Antonius", bezegeld met een gebed
In dit gedeelte vermeldt Bottens bij elk verhaal - behalve de zeer recente de bron, waaruit hij geput heeft. Voor iemand, die een studie wil maken van
de Antonius-devotie m de XVII e eeuw, zou het zeer leerzaam zijn stuk voor
stuk de genoemde bronnen na te gaan. Wij beperken ons tot enkele namen.
De meeste gegevens komen uit Waddmgh, Bouvier en Bolandus Rusconi,
Marcus Ulissyp. komen nogal eens voor. Ook vermeldt hij vrij vaak Joannes
vander Borcht.2 Deze minderbroeder van de Germania Inferior schreef verschillende boekjes over Sint Antonius, het leven, de mirakelen en ook over de
Negen Dinsdagen. Dat gebeurde omstreeks 1676. Bottens kende eveneens het
Geestelijk Bloembeddeken of Novene ... van Matthias Croonenborch Wanneer
dat boekje verscheen, is met nauwkeurig bekend. In de tiende druk is de licentie
van 1687, de approbaties der Orde van 1686 en de censura Ordinarti van 1682.3
Verder verwijst Bottens naar „onsen E. P. Joannes de la Haye, in elogiis ante
vitam". 4 Nadrukkelijk spreekt Bottens nog over een boek, geschreven door de
provinciaal der minderbroeders m Oostenrijk, de E.P. Franciscus Stadtfeld.
Het boek heeft als titel Lihum Antomanum en verscheen in 1657 te Wenen.5 1
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Moge het bovenstaande voldoende zijn om aan te tonen, dat Bottens zijn taak
ernstig opvatte.
Het derde gedeelte gaat over „De Eere ende Dienst vanden H. Antonius
van Padua". Eerst behandelt hij uitvoerig en helder, welke verering de heiligen
toekomt. Daarna legt hij ontstaan en zm van de devotie der Negen Dinsdagen
uit. Na enkele Novene-gebeden, de Getijden van S. Antonius (verzen), de
Litanie en ,,Neghen devote Ghebedekens ter Eere vanden H. Antonius van
Padua" komt een „Waerschouwmge" en een „Overghevmghe sijn zelfs" en
eindelijk nog een soort supplement. * Daarm staan stukken uit een boek, ge
drukt bij M. Cnobbaert m 1666. Bottens geeft de titel niet op, of het moest
zijn dat de titel van het boek gelijk is aan het opschnft boven dit supplement ·
„Spieghel der devotie, betrauwen en liefde Tot den H. Antonius van Padua,
Den Eefw Dienaer Godts P. Bemardus Colnagus Predikant der Societeyt Jesu".
Er worden een aantal gunsten vermeld, verkregen op het gebed van P. Bemar
dus tot Antonius. Zeer aardig is het verhaal over de vissen.2
Dit boekje is zeer typerend voor de persoon en de schrijver Bottens Het is
rustig en evenwichtig gecomponeerd. Het geheel is verdeeld m drie delen, die
elk weer uit negen hoofdstukken bestaan (het laatste deel bestaat uit 5 hoofd
stukken plus nog vier mm of meer afzonderlijke stukken). Bottens schreef
dit boekje vooral ter verspreiding van de devotie der Negen Dinsdagen. Heeft
men bij eerste lezing de neiging het werkje te zien als een enigszins belachelijke
verzameling van sterke staaltjes, men komt bij een onbevooroordeelde houding
toch al gauw tot een ander inzicht.
Zeker worden er „gevallen" behandeld, die het tegenwoordig met meer zou
den doen, tenminste . . . Plaatst men het in zijn tijd, in de tijd dus, dat de
tweede groep Bollandisten schreef, dan ziet men hoe het daar geheel m past.
Bottens steunde op bronnen, die voor betrouwbaar doorgingen. De herhaalde
vermelding der bronnen bewijst, dat Bottens zo verantwoord mogelijk te werk
wilde gaan. Hij wenste alleen gedocumenteerde feiten mee te delen. Hij toont
op m die tijd geoorloofde wijze aan, dat Antonius een uitnemend helper en
vriend der mensen is. Hij schrijft uit een eenvoudig en diep geloof voor mensen,
bij wie hij eenzelfde eenvoud en geloof veronderstelt. De mensen uit die tijd
waren nu eenmaal bereid vol vertrouwen aan te nemen, dat God grote dingen
e
werkte door zijn Heiligen, ook nog m de XVII eeuw. Niet voor niets zegt
Bottens verschillende keren dit waren allemaal voorbeelden uit vroeger
tijden, nu zal ik nog enkele recente gebeurtenissen verhalen. Dat de verhalen
wat overdreven en opgesierd aandoen, zullen we gemakkelijk aanvaarden,
wanneer we zien, hoe scherp en zuiver zo'n onooglijk boekje over een Antomusdevotie de lezer mscherpt de katholieke leer over de gemeenschap der heiligen
3
en de verering van hen, die ons in Christus voorgingen. Wij zouden ons ge1
Ibidem, 165 e ν ν
2 Ibidem, 173-174
3 Ibidem, 115-124
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lukkig mogen pnjzen, als de katholieken van onze tijd zoveel wisten van de
zm en de waarde der heiligenverering, als m dit boekje geboden wordt.
Wij moeten nog even stil staan bij de Negen Dinsdagen. Men stelt het begm
dezer devotie m het jaar 1617.i Het verhaal deed de ronde, dat in dat jaar
de H. Antonius tot een vrouw, die onvruchtbaar bleef, gezegd had „Vrauwe
houdt negen achtereenvolgende Dynsdaghen uwe devotie inde Kercke der
Minderbroeders, ende besoeckt aldaer туп Beeldt . . . " . 2 Haar gebed werd
verhoord en alle moeilijkheden die zich daarna nog voordeden, werden door
Sint Antonius feilloos opgelost. Dit verhaal vmdt men ook bij Bottens, met
de opmerking erbij, dat men het begin der devotie met moet plaatsen in 1231,
zoals men wel deed op grond van een verhaal m de Chronycke van onse
Orden.3
Waar het verhaal van 1617 vandaan komt, weet men met precies. Blijkbaar
leefde het m die tijd en het verbreidde zich snel. De Bollandisten vertellen
het tweemaal, eenmaal ontlenen ze het aan een spaans boek van 1648 en een
maal aan vander Borcht (1676''), die weer verwijst naar een Relazione del gran
Santo di Padova Antonio van 1654. Hoe dat ook zij, het staat vast dat de
devotie der Negen Dinsdagen in de Nederlanden is ingevoerd door de recollect
Hendrik Jonghe van de Germania Inferior. Hij propageerde ze door m 1666 een
boekje over deze devotie te vertalen uit het Latijn. Tot aan dat jaar was de
devotie in de Nederlanden onbekend.4 Een tiental jaren later treffen we in
dezelfde provincie weer een schrijver aan over de Negen Dinsdagen, nl. Joannes
vander Borcht en weer enkele jaren later Croonenborch met zijn Bloembeddeken.
Omstreeks diezelfde tijd (1682'' 1687?) verschijnt dan m de Joseph-provmcie
het boekje van Bottens. We gaan wel met te ver, als we veronderstellen, dat
Bottens deze devotie het eerst propageerde m zijn provincie en dus in Oost-Vlaan
deren. Dit wordt nog onderstreept door het feit, dat de door Bottens vaak
vermelde Bouvier,5 minderbroeder van de Provincia Flandnae, de devotie
omstreeks 1675 bekend maakte in zijn eigen provincie.
Vergelijken we Bottens' werkje met het boven reeds genoemde Geestelijk
Bloembeddeken of Novene ... van Matthias Croonenborch, dat ongeveer in
dezelfde tijd verscheen, dan treft het ons hoe ver het boekje van eerstgenoemde
uitsteekt boven het tweede. Croonenborch, een veelschrijver die zijn ascetische
neigingen ook lucht gaf door een aantal verzen uit de pen te laten vloeien,
mist de élégance in stijl en compositie, die Bottens' werkjes zo aangenaam
maken. Van een opbouw m zijn Antonius-boekje is bij Croonenborch nauwelijks
sprake. Hij zet alles los achter elkaar. Het geheel doet onpersoonlijk en „kleurloos" aan. Hij noemt geen bronnen en verwijst maar eenmaal naar een auteur
1
HILDEBRAND O F M CAP , Het invoeren der Negen Dinsdagen van S Antonius, in Franc Leven,
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(Joannes vander Borcht). 1 Na 86 bladzijden laat hij zijn heilige los en gaat
over tot de Litanie van de Zeven Weeën van Maria, enz. Hij geeft tweemaal
een reeks van negen gebeden tot Smt Antonius, waarvan er één gelijk is aan
de ene reeks die we bij Bottens lezen. De Getijden van Smt Antonius zijn bij
Croonenborch ook in versvorm, maar wijken sterk af van de Getijden bij de
vlaming.
In 1766 (jaar van approbatie) verschijnt er een derde druk van een boekje,
dat geen auteur vermeldt: Handboekxken van Teere Devotie tot den H. Antonius
van Padua, Algemeyne Nood-vnend voor alle Bedruckte herten ... Uyt vele
schrijvers van verscheyde talen te samen gestelt ende opnieuws oversten.2 Dat is
weinig meer dan een combinatie van beide boven besproken werkjes. Hele
stukken zijn, lichtelijk gewijzigd, overgenomen van Bottens De Kleine
Getijden zijn dezelfde als die bij Croonenborch. Men ziet hier weer eens te meer,
hoe weinig origineel kerkboeken (evenals handboeken) vaak zijn. Ook Bottens
is wat de inhoud betreft niet origineel, maar hij weet het niet oorspronkelijke
tenminste te bieden in een sierlijke en aangename vorm.
Coletanen en Urbamsten
Zoals reeds gezegd is, werd Bottens in 1680 benoemd tot confessanus bij de
Arme Klaren of Coletanen. Ze volgden de Regel van de H Coleta, die in het
begin van de XV e eeuw begonnen was met een hervorming der clarissen 3
Ze wilde hen terugbrengen tot de onderhouding van Smt Clara's Regel in zijn
oorspronkelijke strengheid. Met behulp van haar biechtvader, de minderbroeder Henri de Beaume, stichtte ze achttien nieuwe kloosters. Ze schreef
naast de Regel van Smt Clara nog ordmationes en constituties, die in 1488
door Rome goedgekeurd werden Haar eigen voorschriften wijken in wezen
niet af van de Regel. Wel wordt er het een en ander aan toegevoegd, dat Clara
niet van haar zusters verlangd had Zij hield eraan vast, dat de geestelijke leiding
harer kloosters zou gegeven worden door minderbroeders. In 1412 bereikte
haar reformatie ook Gent. En het was ook in Gent, dat zij op 6 maart 1447
overleed. In de zeventiende eeuw rustte haar lichaam nog steeds in het gentse
klooster. Dit convent werd m 1635 geplaatst onder de mnsdictie der Josephprovincie. Als buitenzusters traden een klein aantal leden der Derde Orde op.4
Nadat Bottens drie jaar biechtvader der Arme Klaren geweest was, werd
hij op 21 februari 1683 benoemd tot geestelijk leidsman van de Rijke Klaren
of Urbamsten.5 Deze leden van Franciscus' tweede Orde volgden eveneens de
Regel van Smt Clara, maar met de door Urbanus IV in 1264 toegestane ver1
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zachtingen. Deze verzachtingen hadden vooral betrekking op de armoede.
Wilde Sint Clara bij de armoede-beleving van geen concessie weten, de Regel
van Urbanus IV stond aan het convent bezit en vaste inkomsten toe. Ook
de urbanisten wilden onder leiding van de minderbroeders staan. Als stichteres
van deze gematigde clarissen geldt de Zalige Isabella, zuster van de H. Lodewijk van Frankrijk, die in 1255 een klooster stichtte te Longchamps bij Parijs.
In 1693 zal Bottens een „vita" dezer koningsdochter opdragen aan deze
communiteit, die hij vroeger reeds vereerd had met een toneelstuk.1
Het gentse klooster zou gesticht zijn in 1289 door de keulse maagd, de
H. Ermentrudis. Nadat het in de tweede helft van de XVI e eeuw verwoest
was, werd er een nieuw klooster gebouwd op de Houtleye. De daarbij behorende
kerk was volgens Fremaut zeer mooi. Ook het koor was fraai. De kerk bezat
een aantal bijzondere relikwieën.2
„Vita Trina et Una"
Blijkbaar was Bottens in het begin van 1683 weer grotendeels hersteld.
Want op hetzelfde kapittel, dat hem benoemde tot biechtvader bij de urbanisten, werd hij tot definitor gekozen. De provincie had zwaar te lijden van
de voortdurende oorlogen en van het optreden van Lodewijk XIV. De vlaamse
bewoners werden uit hun kloosters gezet en vervangen door franse.3
Na de Vrede van Nijmegen in 1678, onder het provincialaat van Bonifacius
Maes, gaf Lodewijk XIV opdracht, dat de kloosters in het door hem verworven
gebied moesten worden toegewezen aan de provincie van Sint Andreas. Het
protest der Joseph-provincie baatte niet. In 1680 werd de opdracht uitgevoerd
en werden dus leper, Poperinge en Hondschote van de vlaamse provincie
losgemaakt. Tijdens de veldtocht van 1683 vielen ook Kortrijk, Diksmuide
en Tielt in franse handen. Voor deze kloosters bepaalde de franse koning,
dat de bewoners moesten geboren zijn uit een gebied dat aan hem onderworpen was, dat ze een eed van trouw moesten afleggen in de handen van de
Stadhouder, dat ze geen contact mochten onderhouden met hun medebroeders
in spaans gebied, dat het definitorium een pater moest benoemen tot gevolmachtigde commissaris dezer kloosters. De provinciaal van de aangrenzende
franse provincie van S. Dionysius, Hyacinth Lefevre, werd tot overste der
drie kloosters benoemd. - Daarnaast duurden de moeilijkheden in het Land
van Waas voort.
Toch schijnt hem nog tijd overgebleven te zijn om te werken aan zijn eerste
systematische werk over het geestelijk leven. Dat verscheen in het begin van
1684. Dit Vita Trina et Una . . . 4 is zeker niet zijn beste werk. Het is weinig
meer dan een compilatie uit een aantal bekende geestelijke schrijvers, zoals
ι Zie Hoofdstuk I I , blz. 82 e.v.v.
2 Zie noot 4, blz. 55.
3
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hij zelf in opdracht en inleiding nadrukkelijk zegt. Hij had vanaf het begin
van zijn religieus leven aantekeningen gemaakt uit veel schrijvers, en had
blijkbaar niet de bedoeling die aantekeningen uit te geven. Maar het manus
cript kwam in handen van een paar vrienden, en die drongen zo aan op publi
catie, dat hij toegaf. 1 Toch is dit werk van groot belang, omdat we hier tegen
het einde v a n de X V I I e eeuw een wel zeer bewust teruggrijpen zien naar de
mystiek van Ruusbroec, Негр en Tauler. Bottens ontleent niet alleen veel
aan Ruusbroec en Негр, maar hij heeft ook bewust het plan opgevat deze
twee brabantse mystieke „flumina" opnieuw te doen stromen. 2 H e t steeds
toenemend getal anti-mystici schrikt hem niet af en tot aan zijn dood toe
verdedigt en propageert hij de mystiek, en vooral ook de nederlandse mystiek.
Het is merkwaardig, dat we bij Bottens zo weinig opdrachten vinden in een
tijd, dat men allesbehalve zuinig was met brallende aanbiedingen, ere-dichten
en wat dies meer zij. We vinden bij hem slechts vier maal 3 een opdracht,
waarbij we terloops opmerken, dat ons geen boek bekend is, waarin een op
dracht voorkomt aan Bottens. De eerste opdracht staat in het Vita Trina et
Una. Op 22 januari 1684 werd door de generaal, Petrus Marinus, benoemd
tot „Commissarius Generalis" voor de Natio Germano-Belgica Judocus
Scaillet, lector jubilatus en ex-definitor van de Germania Inferior. Van hem
is ons verder niets bekend, dan dat hij begin 1687, een paar dagen n a het be
ëindigen van zijn commissariaat, stierf en opgevolgd werd door Bonifacius
Maes. 4 Bottens draagt hem zijn boek op bij gelegenheid van zijn benoeming.
De opdracht, die geschreven werd op 16 februari 1684, vermeldt geen gegevens
uit het leven van Scaillet. Of Bottens Scaillet persoonlijk gekend heeft, weten
we niet.
Bij de Conceptionisten
Op het einde van 1684 was Bottens' definitorschap ten einde. Op 14 oktober
wordt hij naar Brugge gezonden als confessarius van de conceptionisten aldaar.
Tot 17 februari 1686 zal hij geen andere taak dan deze vervullen. Was zijn
gezondheid misschien weer achteruitgegaan? Werd hij vrijgesteld om te
werken aan zijn boeken, die elkaar tussen 1684 en 1694 snel opvolgden? Of
moest hij zich misschien voorbereiden op het nieuwe lectoraat, dat hem in
1686 werd opgedragen ?
Waarschijnlijk leefde hij in deze tijd heel rustig in een huis, dat hoorde bij
het conceptionisten-klooster. De conceptionisten 5 ontstonden naar aanleiding
van een stichting door Beatrix de Silva (f 1490), zuster van Amadeus van
Portugal, te Toledo in 1484. Het klooster werd opgericht ter ere van Maria
Onbevlekt Ontvangen. Men volgde er de cisterciënser-regel. Na de dood van
1
2
3
4
5
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Beatrix plaatste aartsbisschop Franciscus Jimenes het convent onder leiding
van de observanten. Ze volgden van toen af aan de clarissen-regel. Maar een
deel der zusters wenste deze regel niet te accepteren. Daarom bracht Jimenes
degenen, die hem wel accepteerden, over naar een ander klooster. In 1511
werd de Regel, gevolgd in het klooster van Maria Onbevlekt Ontvangen,
goedgekeurd door Julius II. Het was in grote lijnen de clarissen-regel, maar
gemeenschappelijk bezit was toegestaan. De leiding bleef bij de observanten.
Van ontstaan en geschiedenis van het conceptionistenklooster te Brugge is
tot nog toe maar heel weinig bekend. Het weinige dat bekend is, staat bij
Fremaut. Hun klooster lag op de „houten leye" en Fremaut weet alleen nog
het volgende te vertellen: „Istarum virginum coenobium Domum Spiritus
Sancti vulgus Brugensis nuncupat, tum quia prima conventus porta et
frontispicium collocutorii Spiritum Sanctum in columbae specie prae se ferunt,
tum quia festum Pentecostés apud illas plenariis concessis indulgentiis, cum
maxima solemnitate peragitur, unde colligitur domum illam in honorem
Sancti Spiritus aedificatum fuisse." 1
Zijn hoofdwerk: Het Goddelyck Herte 2
Gaf Bottens in zijn Vita Trina et Una een niet erg persoonlijke, beknopte
samenvatting van het geestelijk leven, gezien onder het aspect der zuivering, het aspect der verlichting en het aspect der vereniging, nu is
hij begonnen aan de verwezenlijking van een groot plan, dat pas in 1710
voltooid zal zijn: de behandeling namelijk van het geestelijk leven in het
Vlaams, zo uitvoerig, dat voor elke „weg" een afzonderlijk deel nodig zal zijn.
„Ick hebbe dit werek gedeelt in dry deelen. Het 1. voor de beginnende, het 2.
voor de voortgaende, het 3. voor de volmaeckte; om datter seer veel aengheleghen is, te weten voor wat staet of gesteltenis yet gheleert wort". 3 Hier
wordt het geestelijk leven niet hoofdzakelijk gezien naar de drie aspecten,
waarvan elk aspect geldt voor de hele duur van het geestelijk leven, maar meer
chronologisch, waarbij de zuivering, verlichting en vereniging meer speciaal
toegekend worden aan een bepaalde periode van het geestelijk leven. Bij de
bespreking van Bottens' leer zullen we nog uitvoerig op dit werk terugkomen.
We volstaan hier met enige opmerkingen.
Dit is één van de weinige boeken van Bottens, waarin een opdracht voorkomt, en dat dan nog alleen maar in de eerste editie van het eerste deel.
In de latere drukken is deze opdracht niet meer aanwezig. De opdracht is
gericht aan Dom Maurus Verschueren, naar aanleiding van diens keuze tot
abt van de Sint-Pieters-abdij bij Gent. Maurus Verschueren was de zesenzestigste abt van dit klooster, dat reeds in Gent was, toen de eerste minderbroeders er zich kwamen vestigen. Bij hun komst stelde de toenmalige abt
1
ChPCF, onder „Brugge".
г Zie Hoofdstuk I I , blz. 113 e.v.v.
3
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aan de minderbroeders een aantal voorwaarden. In de XIII e eeuw waren
er nog al eens moeilijkheden tussen beide kloosters. Hoe de verhouding was
in de daarop volgende eeuwen, weten we niet. In de tijd van Bottens waren
de betrekkingen blijkbaar uitmuntend. Bottens schrijft: „Nota est etiam
particularis illa (sci. obligatio) conventus nostri Gandensis, ad vestrum celeberrimum Monasterium, tot utique Titulis ac Beneficiis acquisita. Norunt
hanc qui sunt et fuerunt Conventus istius Alumni : novi et ego, utpote expertus
toties dum annis praeteritis Gandavi morabar". 1 Bottens had dus de beste
herinneringen aan de Pieters-abdij en hij zal, vooral tijdens zijn gardianaat,
vaak met haar bewoners te maken gehad hebben. Deze vijf kleine bladzijden
beslaande opdracht is zeer mooi naar inhoud en vorm. Fijnzinnig en zonder
onnodig vertoon biedt hij aan de abt zijn boekje aan, onder aanhaling van de
tekst: „Parva soient magnis saepe piacere viris". Hij sluit met een aardige
toepassing van de wapenspreuk: „Velociter et amanter" (het wapen van de
abt staat voorin afgedrukt). Bottens schreef deze opdracht op 9 oktober 1685
te Brugge.
Misleid door de titel, heeft men wel eens gemeend, dat dit werk van Bottens
ging over de devotie tot het H. Hart. 2 Maar Het Goddelyck Herte is hier niet
het Hart van God, maar het hart van de mens, dat door Gods inwoning als
vergoddelijkt is. „Wat kan der ontbrecken van eenighe deught, volmaecktheyt
en heyligheyt aen een Herte, daer Godt in woont ? voorwaer door die Goddelijcke
inwoonste, moet dat Hert vergoddelijckt worden. Daerom ist dat dit Boecksken
genaemt wort het Goddelyck Herte om dat het daertoe streckt om alle Herten
tot die Goddelijcke woonste te bereyden, en meer en meer bequaem te maecken,
ende om ten lesten door de selve geheel verandert en vergoddelyckt, ende inden
inwoonenden geest overformt te worden, waer in begrepen wort het opperste
van alle volmaecktheyt".3 Moereels 4 meent te moeten opmerken, dat zelfs
dit werk van Bottens op menige plaats doordrenkt is van liefdesverzuchtingen
tot het Goddelijk Hart. Wij zijn van mening, dat er al bij al toch maar weinig
aandacht besteed wordt aan het Goddelijk Hart. Wel komen er hier en daar
verzuchtingen en gebeden voor tot het H. Hart - zoals dat ook reeds het geval
is in de Seraphynsche Oeffeninghen - maar er kan van een betekenisvol verband
tussen zijn werkjes, die spreken over de H. Hart-devotie naar Sr. Clara van
S. Lieven, en Het Goddelyck Herte geen sprake zijn. Ofschoon de synthese
tussen H. Hart-devotie en inwoning van God in het menselijk hart zeer voor
de hand lag, heeft Bottens deze verbinding toch niet tot stand gebracht.
Wel verbindt men in die tijd soms terloops goddelijk en menselijk hart, zoals
Poirters bijvoorbeeld doet in Het heyligh Herte, vereert aen alle godtvruchtighe
herten, maar van een werkelijke synthese tussen beide verschijnselen kan men
1
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moeilijk spreken. Ook het werkje van Poirters gaat over het menselijk hart,
dat door Jesus geveegd, gezuiverd, opgedragen enz. wordt, zoals de bekende
plaatjes van Wierix dat voorstellen. Bij Bottens, die eveneens een aantal van
die plaatjes met hun versjes in zijn werk afdrukt, heeft men evenwel niet,
zoals bij Poirters, te maken met beschouwingen bij die plaatjes. Hij gebruikt
ze alleen ter illustratie van de eerste twee wegen.
Uit het volgende citaat kan men zeer goed de bedoelingen en de methode van
de schrijver opmaken: ,,Myn intentie en is niet, hier te gebruyckensubtyle
ofte hoghe concepten ofte gheaffecteerde welsprekentheyt, maer met claere
eenvoudige en crachtige woorden de waerheyt voor te houden, met korte,
maer veel inhoudende woorden, op dat degene die de occasie niet en hebben
om veel Boecken te becommen, hier in souden vinden, dat sy in veel souden
soecken. - lek ghebruyeke hier de maniere van t' saemenspraecke tusschen den
Heere Jesus en de Ziele, om dat my deselve dunckt bequaemer, soeter en
crachtiger om te bewegen. Peyst gy maer (Beminden Leser) en laet het u
vastelyck voorstaen, dat Jesus u aanspreeckt : aanhoort hem met eerbiedinghe
en devotie, ende ick twijffele niet, ofte ghy suit de kracht van syn Goddelijcke Stemme inden grondt uws Herten gewaer worden".1
Lector Sacrae Scripturae
Op 7 februari 1686 wordt Bottens benoemd tot ,.Lector Sacrae Scripturae"
te Brugge. Men mag dit wel beschouwen als een zeer eervolle benoeming, want
Bottens was de eerste die voor dat vak officieel door het kapittel benoemd
werd.2 Wij hebben de indruk, dat de benoeming van een lector der H. Schrift
in de Joseph-provincie vrij laat kwam.3 Misschien was de reden daarvan, dat
men vóór 1686 geen geschikte lector bezat. Overigens valt Bottens' benoeming
in de tijd, dat in de Germania Inferior de schriftuurstudie weer opbloeit, vooral
door toedoen van de Bukentop, die zijn schriftuurwerken publiceerde in dezelfde periode (tussen 1680 en 1710) als Bottens. Een zeer grote bloei had
daar de studie der H. Schrift reeds gekend in de XVI e eeuw. Namen als
Amandus van Zierikzee, Tittelmans, Zegers en Adam Sasbout spreken voor
zichzelf. Als echter na Trente de „gouden eeuw der exegese" begint, schijnt
deze provincie haar „schriftuurlijk kruit verschoten te hebben". Pas met de
Bukentop en Bottens komt deze tak van theologie weer tot bloei.
Om Bottens als theoloog te kunnen typeren, is het nodig iets te zeggen over
de theologie-beoefening in die tijd. Reeds vroeger hebben we er op gewezen,
dat er steeds meer differentiatie komt in de theologie. In de XVII e eeuw
komen naast de reeds min of meer zelfstandige moraal en dogmatiek ook op
de schriftuurstudie, de mystieke theologie en de kerkgeschiedenis.4 Bottens
nu heeft elk dezer drie „specialisaties" beoefend.
1
Godd. Herte 1, 1685, Den Autheur tot den Leser, 3.
2 RAP, onder 1686.
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De onderscheiding tussen „theologia scholastica" en „theologia mystica"
was reeds begonnen in de XVe eeuw. Vanaf het begin van de XVIIe eeuw
vooral wordt het verschil steeds duidelijker. De Exercitia van Ignatius, de
werken der spaanse school en de salesiaanse boeken zijn allemaal geestelijke
geschriften, die niet voortvloeiden uit de klassieke speculatieve theologie.
Bedenkt men, dat Bottcns vanaf het begin van zijn kloosterleven veel belang
stelde in mystieke geschriften, dan verwondert men zich niet als men hem later
ontmoet als specialiteit, die zich ontwikkeld heeft met de stroom mee. Hoe zeer
Bottens zich bewust was van het onderscheid tussen de theologia scholastica
en de theologia mystica (affectiva) blijkt wel uit zijn laatste en meest theore
tische werk over de mystiek. Hij stelt deze twee soorten theologie wel niet
zozeer als wetenschappelijk onderscheiden onderdelen naast elkaar, maar
onderscheidt beide naar hun kenbron. De theologia scholastica verwerft haar
kennis ,,ex obscuris fidei orthodoxae principas", terwijl de theologia mystica
haar kennis put uit het aanschouwen, het smaken en genieten, het bezitten
en verenigd zijn met Hem (God). Soms wijst hij de geleerden erop, dat ze nu
niet moeten menen met hun scholastiek en hun speculaties alles te kunnen
achterhalen.1 Hij geeft aan, dat sommigen de mystieke theologie meer defini
eren naar de practische kant, anderen weer meer naar de theoretische kant
Hij wil zichzelf buiten al die kwesties houden: „Nos a quaestionibus Philosophicis abstinentes Theologiae Mysticae Docentis, Descriptionem damus, per
causas materialem, formalem, efficientem et finalem : ex qua facile est colligere
quid sit Utens et Actualis, se. istius exercitium ; sive ipsa in Actum et excercitium reducta". 2
Boven werd reeds gezegd, dat Bottens en Bukentop aan het begin stonden
van een heropleving der schriftuurstudie bij de minderbroeders in de Neder
landen. Men versta dit echter goed. Bottens kan een vergelijking met de
Bukentop 3 niet doorstaan. Deze immers was werkelijk een geleerde van naam,
wiens publicaties zelfs nu nog enige waarde schijnen te hebben. Bottens
echter is weinig meer geweest dan een knap compilator, die goed thuis was in
zijn vak en door zelfstudie zoveel wetenswaardigheden had verzameld, dat
men hem in zijn omgeving als een autoriteit beschouwde. Hij rangschikte zijn
uitgebreide kennis, die ook Grieks, en waarschijnlijk ook Hebreeuws en
Chaldeeuws omvatte, in verscheidene werken van lange adem, die weten
schappelijk niet meer waarde hadden dan die van ieder handboek.4 Ze kunnen
dienen als inleiding voor hen, die nog niets van het vak weten en zij zijn
voor kortere of langere tijd belangrijk, omdat inhoud en geest bijdragen tot
de vorming van nieuwe vakkundigen. Het verwondert ons ook niet, dat men
1
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Bottens later nergens vermeld vmdt als scnpturist van betekenis.1 Door zijn
lessen en zijn werken heeft hij zeker veel bijgedragen tot de vorming zijner
leerlingen en aan de bevordering der schriftuurstudie in zijn provincie meegewerkt, maar verder gaan zijn verdiensten met. Reeds als men de titels van zijn
boeken leest, is het duidelijk dat men hier niet te maken heeft met werken,
die voor de wetenschap der Schriftuur als zodanig veel waarde hebben. Het
zijn op de praktijk gerichte en vooral voor beginnelingen bedoelde samenvattingen, geschreven met het oog op zijn eigen leerlingen.
Het is derhalve niet nodig diep in te gaan op methode en leer van Bottens'
werken over de H. Schrift. Men kan er waarschijnlijk gemakkelijk een groot
aantal boeken van dezelfde soort en van dezelfde geringe waarde uit het
einde van de XVII e en uit de XVIII e eeuw naast leggen. Het zou trouwens
ook nogal opzienbarend geweest zijn, als we onder al de epigonen en veelschrijvers uit die tijd juist in Bottens iemand hadden aangetroffen, die uitmunt door de oorspronkelijkheid en innerlijke waarde van zijn werk. De
Pruikentijd, zowel m de XVII e als in de XVIII e eeuw - welke eeuw door
Calmet, zelf een geboren compilator, de „eeuw van Woordenboeken" genoemd
is2 -, uniformeerde de geesten te zeer, dan dat men voor al te grote verrassingen
zou kunnen komen te staan. Wij zullen ons hier dan ook beperken tot enkele
opmerkingen.
Eén jaar na zijn benoeming tot lector sacrae scripturae verscheen het eerste
deel van zijn Oeconomia Sacra (1687). Het derde deel verscheen vóór het
tweede deel, nl. in 1690. Het tweede deel komt dan m 1691 van de pers. In 1692
verschijnt dan nog een compendium met de titel Theses Sacrae ... Na een
periode van stilte volgt in 1698 het Psalterium Davidicum, een commentaar
op de Psalmen, dat o.a. ook geschikt geacht wordt voor hen, die de Psalmen
in het koor bidden. Vijf jaar later verschijnt tenslotte het Commentarium in
omnes E-pistolas Beati Pavli Apostoli.
Dat Bottens geen philosophische geest was, blijkt heel duidelijk uit de
inleiding op het eerste deel der Oeconomia Sacra. Hij wenst de distincties
aangaande materia en forma over te laten aan de philosophen en zegt dan
kortweg: ,,A quaestionibus Philosophicis omnimodam hie abstinentiam mihi
indixi". 3 De grote philosophen worden bij hem niet vermeld. Descartes noemt
hij nooit, en Hobbes slechts eenmaal, omdat hij Moses in zijn Leviathan (1651)
niet beschouwt als de schrijver van de Pentateuch. 3 Om diezelfde reden verzet
hij zich tegen Spinoza, die hij ook elders nog wel eens noemt, zonder dat
daaruit ook maar enigermate zou blijken, dat hij iets van Spinoza gelezen
1
Wij raadpleegden o a een aantal werken van de Bukentop en Smits (zie DIRKS, 386-392),
maar vonden zelfs in deze werken van medebroeders Bottens met Ook bij Calmet vonden we hem
met (zie volgende noot)
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heeft. Hoe zeer zijn geest op het practische gencht was, blijkt wel heel duidelijk
uit het vervolg van genoemde inleiding. Sprekend over de opdracht schriftuur
te gaan doceren, schrijft hij: , , . . . quam dum mihi impositam vidi, cogitan
coepi quo nam modo fructuosius lili satisfacerem".1 Hij geeft dan aan, dat
het hem met zo moeilijk zou vallen een of ander gedeelte der H. Schrift te
exponeren. Maar hij voorziet, dat dit niet veel uithaalt als men niet eerst de
fundamenten der schnftuurstudie behandeld heeft. Dan gaat hij verder:
„Fundamenta vero ista solo verbo tradere, et omnia labili memoriae committere, nimis penculosum, ne dicam frustaneum esse, certa experientia deprehendi
(hij had dit dus blijkbaar al eerder geprobeerd). Verba volant, aerem feriunt,
et saepe modicum menti impnmunt, et quod Impressum est, facile rapit
obhvio, nisi cartae Impressum menti denuo et iteratis vicibus imprimatur". 2
De daarop volgende conclusie is natuurlijk gemakkelijk te raden. Het
argument, dat er toch genoeg boeken over deze stof geschreven zijn, weerlegt
hij door te zeggen, dat hij alle ( ?) bibliotheken van de provincie doorzocht heeft,
maar niet vond wat hij wilde hebben, wel boden Silveira en Frassen, die hij
herhaaldelijk citeert, het een en ander, en ongetwijfeld is er in andere landen
over deze materie geschreven, maar Silveira en Frassen voldoen met en aan
wat elders geschreven is, hebben we hier mets 3
Het ligt voor de hand, dat Bottens een groot aantal auteurs vermeldt.
Daarbij echter citeert hij vaak uit de tweede hand. Wat hij zelf gelezen heeft,
is daarom met altijd te achterhalen. Dat hij soms enigszins nadrukkelijk een
mening naar voren brengt, betekent meestal niets anders, dan dat hij zich
aansluit bij één of meer auteurs. Toch moet Bottens heel wat werken over
schriftuur zelf m handen gehad hebben. Naast een groot aantal Kerkvaders
noemt hij ook een aantal joodse exegeten.4 Ook uit de latere eeuwen ontbreekt
geen naam van belang. Bij de „recentiores" noemt hij ook een groot aantal
protestantse auteurs. De belangrijkste nederlandse geleerden worden vermeld
evenals ook de bekendste franciscaanse schrijvers. Zoals men toen vaak deed,
citeert ook Bottens af en toe klassieke auteurs Plato, Aristoteles, Herodotus,
Xenophon, Tacitus, Vergilius, Cicero, Seneca, enz.
Bottens besteedde veel aandacht aan de bijbelse geschiedenis en ook aan de
kerkgeschiedenis. Hij besteedt er het hele derde deel der Oeconomia aan en een
gedeelte der Theses Sacrae, waarin hij de Tabulae Chronologicae uit het eerste
werk bijwerkt tot 1692. In zijn inleiding op het derde deel zegt hij, dat hij na
de uiteenzettingen van de eerste twee delen overwogen had, of er nog iets te
wensen overbleef. Hij meende klaar te zijn. „Verum dum rem altius considerare
incipio, inverno duo quaedam adhuc desiderar! posse: Temporum scilicet et
1
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Locorum cognitionem".1 Ook hier geen spoor van oorspronkelijkheid. Een
onmogelijk aantal feiten en jaartallen maken het werk, dat bovendien een voorkeur vertoont voor tijdsberekenmgen en genealogieën, ongenietbaar. Hij heeft
ijverig gelezen in Baronius en in het Magnum Theatrum vitae humanae van
Beyerlinck.2 Hij noemt een paar maal Bolland, vaker Papebrochius en Henschenius. De beruchte Becanus (Joannes Goropius) noemt hij een paar keer.3 Of
deze Becanus invloed gehad heeft op Bottens' theorieën over de oorsprong der
talen, is niet duidelijk.4
Bottens' opvattingen over het ontstaan van het schrift en de oorsprong
van de taal komen ons al heel wonderlijk voor. Het is voor hem geen probleem,
wie het eerst geschreven heeft. Hij bewijst dat o.a. door de volgende redenering:
God stortte Adam alle „artes et scientiae" in en dus ook de „scientia literarum
et scribendi usum quae ipse docuit filios suos". 5 Een ander bewijs, nu voor het
feit dat Seth schrijven kon, kiest Bottens uit enkele auteurs met deze redenering: , , . . . quod anno 1374 Jussu Sybillae Regmae Hungarorum, in valle
Josaphat, alta defossa terra, repertum fuit in tumulo cadaver integrum cum
Barba prolixa, ad cujus caput erat grandis lapis, in quo cavatis litteris, haec
verba Haebraicis Litteris legebantur: Ego Seth, tertiogenitus filius Adae,
credo in Jesum Christum Filium Dei et in Mariam matrem ejus, de lumbis meis
venturos". 6 En mocht men nog niet overtuigd zijn, dan leze men, wat Angelus
Roccho a Cancione meedeelt: in de bibliotheek van het Vaticaan stond een
afbeelding van Adam, boven wiens hoofd een hebreeuwse inscriptie aangebracht
is met de volgende woorden: Adam divinitus edoctus primus Scientiarum et
Litterarum inventor.7
Een even sterk staaltje treffen we aan bij het bespreken van de oorsprong
der taal. Het zou ons te ver voeren deze zaak in den brede weer te geven, al
zou ons dat ongetwijfeld enkele genoeglijke ogenblikken bezorgen. We geven
alleen de conclusie. De Grieken, Latijnen en Chaldeeërs acht Bottens bepaald
arrogant, wanneer ze beweren, dat hun taal het dichtst bij het Hebreeuws
staat. Immers, als er toch één taal dicht bij het Hebreeuws staat, dan is dat
de „lingua belgica". In de verdere argumentatie merkt onze taalkundige nog
terloops op, dat „Celtica" komt van koude (frigor) en „Schytis" van „sic
dictis a schieten, id est a sagittando". Het Scythisch, het Keltisch en het
Belgisch staan het dichtst bij het Hebreeuws: „Qui legit, intelligat, nee spemat
quod ignorât". Hij sluit zijn uiteenzetting met de vrome wens: „Licet
1
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haec omnia tantum dicta sunt relativa, opto tamen iterum, ut qui legit
intelligat: et spero quod indifferens et non praeoccupatus inveniet quod
miretur". 1
Gelukkig redeneert Bottens slechts zelden op deze manier. Ook vindt men
eenzelfde soort opvattingen bij andere auteurs van naam. Zij doen overigens
weinig af aan het feit, dat Bottens de theologie zijner dagen kende. Wat
Goethals 2 over Bottens schrijft, is dan ook niet helemaal rechtvaardig. Na
gezegd te hebben, dat de Oeconomia Sacra al de punten bevat, die men gewoonlijk behandelde in de prolegomena op de H. Schrift, met de „idiotismes",
met de gewone contradicties en met „les figures qui se rencontrent dans la
langue de la Bible", merkt hij op, dat de methode van Bottens wel goed is,
maar te scholastisch. Hij verwijt Bottens dan, dat hij nog steeds zo oncritisch
was te geloven in de dromerijen van Goropius en Adrianus Schrickius aangaande de oorsprong der vlaamse taal. Is dit oordeel niet een beetje te hard,
wanneer het uitgesproken wordt door iemand, die in het korte stukje over
Bottens zelf een aantal onjuistheden debiteert? Natuurlijk verdient Bottens
voor enkele zijner opvattingen het verwijt van goedgelovigheid. Maar als
Goethals dan nog een tweede voorbeeld geeft en blijkt niet goed gelezen te
hebben, worden we toch voorzichtig. Het gaat hier over de brieven, die Maria
zelf geschreven zou hebben. Bottens zegt,3 dat het wel probabel is, dat Maria
die brieven schreef, maar dat ze zeker niet authentiek genoeg zijn om geplaatst
te kunnen worden onder de canonieke geschriften. Dat Bottens enkele apocryphe werken citeert, zoals die van Bense, van S. Methodius en van Flavius
en Lucianus Dexter, is zeker waar. Dit gebeurt echter zeer zelden. Bijna altijd
steunt hij op auteurs, die indertijd zeer veel gezag hadden. We mogen Bottens
niet beoordelen naar ónze maatstaven en we moeten iets door de vingers zien,
ook al omdat we te maken hebben met een autodidact.
Over de talenkennis van Bottens nog het volgende. Naast Latijn en Grieks
kende hij uitstekend Frans. Ook heeft hij zeker nogal wat geweten van
Hebreeuws,4 al vinden we nergens in zijn boeken hebreeuwse lettertekens.
Vaak gebruikt hij hebreeuwse woorden en wijst op tekstverschillen. Uit zijn
inleiding op de Psalmen-commentaar zou men kunnen afleiden, dat hij ook
iets wist van het Chaldeeuws. Hij geeft aan, dat hij de „Textus Hebraicus" zal
afkorten tot „Hebr." en „Chaldeus Theophrastus" tot „Chald.". Of Bottens
ook Spaans kende, weten we niet zeker. Uitgesloten is dat zeker niet. Maar uit
al zijn werken is dienaangaande geen zekerheid te halen. In het eerste deel der
Oeconomia Sacra 5 citeert hij een spaanse tekst uit Silveira. Las hij die, evenals
de werken van Theresia en Joannes van het Kruis, in het Spaans? In zijn
1

Ibidem, 79-81.

¡s GOETHALS, IV, 240-244.

3

Oeconomia Sacra II, 156-157.
Dat Bottens Grieks kende, blijkt o.a. uit de inleiding op zijn Paulus-commentaar waar we
lezen : ,,Ad has (sci. difficultates) superandas recurrimus ad fontem Graeci sermonis . . . ".
6
Oeconomia Sacra I, 292-293.
4
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laatste boek geeft hij een titel van een boek, dat Gratianus, Theresia's biechtvader, schreef, op in het Spaans.1
Vatten we ons oordeel over Bottens als scripturist aldus samen : zijn werken
zijn practische compilaties, handboeken geschreven door een autodidact, met
te weinig zin voor critiek in bepaalde punten. Ze hielpen de wetenschap geen
stap verder, en hebben alleen waarde gehad in de tijd, dat de schrijver zelf
doceerde en misschien een aantal jaren daarna in de clericaten van een provincie, die wetenschappelijk in een uithoek was komen te liggen.
Ongeveer op de helft van het jaar 1688 verschijnt de eerste band van het
tweede deel van Het Goddelyck Herte. Pas later in 1716 worden de twee afzonderlijke banden van het tweede deel samengevoegd tot één band.2 Bottens
behandelt in dit tweede deel de via illuminativa, of, zoals hij liever zegt, de
,,Wegh der voortgaende".
Apologeet der provincie
In hetzelfde jaar, waarschijnlijk rond september, verschijnt een boekje van
Bottens' hand, dat heel erg opvalt tussen zijn andere publicaties. De titel sluit
de titel in van het pamflet, dat Bottens bestrijdt :
Apologia FF. Minorum Recollectorum Provinciae Comitatus Flandriae
Joseph contra Libellum Famosum Auctoris Innominati Cujus Titulus est
FACTUM Pour le Curé, et les principaux Habitans du Bourg de S. Nicolas
au Païs de Waes; contre les efforts que font les Frère Mineurs Recollects de
la Province de S. Joseph en Flandre pour s'établir dans ce Bourg malgré eux,
et au mépris de l'autorité Ecclésiastique et Séculière.
Reeds eerder hebben we gewezen op de moeilijkheden, die gerezen waren
over de vestiging van een convent in het Land van Waas. In 1660 gaf Mgr
vanden Bosch toestemming aan de minderbroeders een klooster te stichten
„in supplementum conventus Hulstensis". Daama volgen nog ongeveer dertig
jaar van vinnige en soms zeer onverkwikkelijke strijd. De bevolking van het
Land van Waas was deels vóór, deels tegen de recollecten. Velen hadden wel
niets tegen de paters als zodanig, maar ze vreesden een te grote intocht van
minderbroeders. Ook wilde men de seculiere clerus niet voor het hoofd stoten.
In 1669 deden de recollecten opnieuw een poging zich te vestigen te S.Niklaas
(de in 1646 ondernomen poging was mislukt).3 De strijd ging verder. Het
Archief der belgische provincie bevat nog tal van gegevens over deze zaak,
die nog niet uitgewerkt zijn. In 1688, in het jaar dus waarin de Apologia ver1
ludicium, 169.
2 Zie Hoofdstuk II, blz. 117.
3
Apologia, 31.
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scheen, kwam nog een priester, Paolutius, die te Rome verbleef, op voor de
minderbroeders. Hij drong er op aan, dat men hun toestemming zou geven om
van S. Pauwels naar S. Niklaas te gaan.1
De verwikkelingen rondom Waas zijn natuurlijk zeer vaak ter sprake gekomen in het definitorium. Bottens was dus goed van de zaak op de hoogte,
te meer daar hij het terrein van de strijd uit eigen ervaring kende. In het
flinke dossier over deze kwestie te S. Truiden treft men de naam Bottens nooit
aan. Ook zijn er geen andere gegevens, die zouden aantonen, dat Bottens
persoonlijk aandeel gehad heeft in de strijd. Als we nu nog op de titelpagina
van de Apologia uitdrukkelijk vermeld vinden, dat dit boekje geschreven is
„Ex obedientia Superioris", mogen we wel aannemen, dat zijn aandeel in de
strijd slechts bestaan heeft in zijn deelneming aan de besprekingen van het
definitorium en het samenstellen van de Apologia. Daar de provinciaal toen
echter een commissaris 2 had, zal deze de opdracht wel gegeven hebben. Dat
was toen Bottens' vriend Cyrillus van Thienen, die wel geweten zal hebben,
dat hij daarvoor gerust de goed ingelichte en evenwichtige schriftuurlector
kon uitkiezen. Dan was er betrekkelijk weinig gevaar voor onwaardige scheldpartijen.
Het boekje, waartegen de Joseph-provincie meende te moeten optreden,
was in het Frans geschreven door een anonymus. Alleen al de titel (zie boven)
was van die aard, dat de recollecten in het geweer móésten komen. Inhoud en
toon van dit Factum, waarvan tot nu toe slechts één exemplaar gevonden is,
zijn in hoge mate partijdig en smadelijk. We kunnen hier niet in bijzonderheden
treden. Bottens verdedigt zijn provincie in 33 „Confutationes". De opbouw
van het boekje is zoals altijd bij hem uitstekend. Na een stevige uiteenzetting
over de calumnia, wijst hij op vroegere gevallen, waarin de minderbroeders
zich hadden moeten verdedigen. Daarna geeft hij het standpunt der provincie
ten opzichte van het Factum: „Nemo itaque miretur quod superiores nostri
huic famoso scripto et tot ex eis resultantibus malis occurrendum duxerint
hâc Apologià. Aliqui quidem ex nostris Patribus nihil respondendum, sed
contemnendum ducebant, sicut et alia humana indicia, juxta illud Apostoli
1 Cor. 4 Mihi autem pro minimo est ut a vobis iudicer, aut ab humano die.
Et praecipuè cum nostrae conscientiae Deum testem habeamus . . . Atque
etiam quia aperta mendacia non sunt responsione digna . . . Sed (ut verum
fateor) haec mendacia non sunt ita aperta ut facile a quolibet conspici possint,
quin immo sunt ita tecta, palliata et involuta multis tegnis et artificiosis
falsitatibus, ut etiam a doctissimis et sagacissimis vix percipi queant, maxime
cum spectant plerumque facti contingentiam. Sunt insuper nimis magnae
consequentiae, ut sic praeteriri debeant . . . ". 3
1

Zie voor d e z e zaak verder V A N N A H M E N .
„ C o m m i s s a n u s P r o v i n c i a e " werd degene genoemd, die door h e t definitorium gekozen werd o m
de provincie t e b e s t u r e n tijdens afwezigheid v a n de provinciaal Zie V A N D E N K E R C K H O V E , Commentarij, 503a.
3
Apologia. Praefatio, A 4 a .
2
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Even verderop zegt Bottens over zijn eigen aandeel in de zaak: „Apologia
haec mihi per sanctam obedientiam imposita est, cui et mentem et manum
submittere cogor, licet simillibus materijs inassuetus . . . [het heeft hem dus
blijkbaar toch wel moeite gekost]. Videtur quidem res exigere ut rudem Clavum
alio rudi Clavo repellerem ; sed nolo . . . reddere malum pro malo, пес convitia
convitiis rependere. Sed potius vincere in bono malum ; sat mihi fuerit convitia
et contumelias, et falladas et mendacia detegere, ut aequus lector pro ventate
1
et innocentia sententiam ferat". Daar we niet in bijzonderheden kunnen
treden, hebben we hier een paar langere citaten gegeven, om een beeld te geven
van de situatie, en van de stijl en toon van Bottens bij dit verweer.
Bottens plaatst boven elke „confutatio" een gedeelte van de tekst van het
Factum. Of hij de feiten steeds helemaal juist weergeeft, kan pas uitgemaakt
worden wanneer deze hele geschiedenis rondom het Land van Waas nog meer
uitgevorst is. Aan zijn eerlijkheid valt o.i. niet te twijfelen. Klinkt ons de toon
en de wijze van argumenteren ook vaak hard en wat al te fors in de oren, voor
die tijd gold deze tekst voor kalm en gematigd, zeker als men daarbij nog in
aanmerking neemt, dat de animositeit tussen beide partijen niet gering was.
We mogen verder wel zeggen, dat Bottens zich hier ontpopt als een goed
polemist, aan wie niet veel onjuistheden van zijn tegenstanders ontgaan en
die niet naar woorden hoeft te zoeken om van repliek te dienen. Hij besluit
zijn betoog met de opmerking, dat zijn verweerschrift ook bedoeld is tot heil
van zijn tegenstander: opdat hij zijn fouten moge inzien. De laatste woorden
zijn: „Nos illi veniam apprecamur et pacem ac salutem in Domino sempitemam". 2
Definitor en secretarius -provinciae
In 1689 moet Bottens zijn lectoraat onderbreken. Op 6 februari wordt hij
door het provinciaal kapittel weer tot definitor gekozen. Bovendien wordt
hem de functie van secretarius provinciae toegewezen, zodat hij heel wat
administratief werk kreeg te verrichten. Hij werkte dus nu ten nauwste samen
met de provinciaal, zijn vriend en vroegere mede-lector Alphonsus Coen. Na
drie jaar hervat hij zijn schriftuurlessen weer te Brugge, of misschien moeten
we zeggen, dat hij zijn lessen voortzet. In 1690 immers vinden we hem in de
Tabulae Capitulares benoemd tot schriftuurlector te Brugge, samen met
Franciscus Ruisseau en Bonaventura Bonne, die philosophie doceerden. Het
ligt voor de hand, dat hij zijn lessen blijft geven, naast de andere hem opge
dragen functies. Want de schriftuurlessen moesten toch gegeven worden en
een andere lector voor dat vak treffen we in deze tijd nergens aan.
Ook verschijnen juist dan (1690-1692) het tweede en derde deel der Oeconomia Sacra en de Theses Sacrae de Scriptum Sacra.3 Tot 1698 heeft Bottens
ι Ibidem, A4b.
2 Ibidem, 61.
a Zie Hoofdstuk I I , blz. 109 e.v.v.
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vaak meer functies tegelijk vervuld. Bovendien vond hij nog tijd tot publiceren.
Hij was dus blijkbaar in die jaren buitengewoon actief en zijn gezondheid
moet in die tijd vrij goed geweest zijn.
Het leven van de S. Isabella 1
In 1693 schrijft Bottens een boekje over Het Leven van de S. Isabella, Suster
van den Heylighen Ludovicus Coninck van Vranckrijck, Fondatersse der Cla
rissen Urbanisten, Maghet. Het is, evenals vroeger het toneelstuk, opgedragen
aan de abdis van het urbanisten-klooster te Gent. De opdracht luidt: „Aen
de seer Eerw. : Mevrauwe Mev: Teresia van S Joannes Baptista alias Nolet,
Abdisse van het godtvruchtigh Clooster der Clarissen Urbanisten : Aen Vrauw
Presidente, ende aen alle Godtvruchtighe Religieusen des selfs Clooster, tot
Ghendt opde Houdtleye
De opdracht is ,,echt Bottens"! Men kan niet nalaten van tijd tot tijd te
glimlachen om zijn innig-naievc, vaak trefzekere vroomheid. Niet voor niets
wordt Bottens na zijn dood genoemd: „piissimus et mansuetissimus".2 We
weten niet, of Bottens dit Leven schreef uit zichzelf of op verzoek van de
zusters. De opmerking, dat het Leven van hun stichteres slechts aan weinigen
bekend is, zal toch wel niet op de zusters slaan.
Duidelijk blijkt ook hier weer, dat Bottens streeft naar objectiviteit. Nauw
keurig vermeldt hij zijn bronnen. Hij noemt als voornaamste de levensbeschrij
ving door de „Hr Sebastianus Rouillard, Advocaet" en de „kleyne Legende,
gheschreven door de Doorluchtighste Agnes de Harencourt, die van joncks af
haer Staet Joffrauw geweest, ende haer totter doodt toe byghebleven is,
wesende alsdan de derde Abdisse van 't Clooster van Longchamp". 3 Hij wijst
er op, dat de S. Isabella staat in het Martyrologium Franciscanum (op 31 augus
tus) : „in het welcke meer als dertigh schrijvers verhaelt worden, die haer
leven beschreven hebben". Tegen het einde van het boekje vermeldt hij een
dispuut over een detail uit Isabella's leven en noemt in dit verband : Brulius, P.
4
Arcturus a Monasterio, Nangius, Jornandez en Marianus.
Gelukkig verliest Bottens zich niet in het verhalen van allerhande buitennissigheden. Feit na feit wordt rustig weergegeven, hier en daar opgesierd
met wat room van vrome teksten. Heeft de beschrijving harer deugden (cap.
Ill t/m cap. X) ook al iets schematisch, ze worden toch vloeiend en lieftallig
weergegeven. Een modem lezer hoeft hier niet steeds zijn waanwijze hoofd te
schudden. Ook bij de beschrijving van haar mirakelen blijft Bottens bij de
zaak. De traditionele, sterke verhalen ontbreken.
In 1694 verschijnt de tweede band van het tweede deel van Het Goddelyck
ι Zie Hoofdstuk I I , blz. 128-129.
2
STEPHANUS DE N E E F O.F.M., HS. Tabulae chronologicae de Conventions Prov. Comitatus FI. A1
1544-1742, APB, M Co Fl. 7, 42 (afgekort TChCP).
3
Hel Leven van de S. Isabella, 16-17. - Jofrauw hier: Godgewijde maagd.
4
Ibidem, 66.
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H erte.1 Mocht men menen, zegt Bottens in de inleiding, dat reeds alles gezegd
is over de via illuminativa wat er te zeggen valt, dan vergist men zich. Het
voornaamste immers is in de eerste band nog niet behandeld, nl. .,het Gebedt
en d'Hanteringe der Siele met Godt, geduerende desen II. Staet". Als excuus
voor de lengte zijner uiteenzetting voert hij aan de „uytnementheyt en noodtsaeckelyckheijt" dezer materie, waar volgens hem nooit genoeg over gezegd
kan worden. 2
Waarom hij nooit provinciaal werd
In het voorjaar van 1695 vloeien de bronnen over Bottens' leven rijkelijker
dan anders. De gebeurtenissen op het provinciaal kapittel van dat jaar leren
ons, hoe het gekomen is dat Bottens nooit provinciaal werd, ofschoon dat
volkomen in de lijn der verwachtingen lag. Verschillende auteurs geven op,
dat Bottens provinciaal geweest is. Een nauwkeurig onderzoek heeft echter
uitgewezen, dat hij dat niet is geweest.
In het reeds vaker genoemde Registrum 3 lezen we bij het verslag der besprekingen, die aan het kapittel voorafgingen, dat de vraag gesteld werd, of er
iemand, en zo ja, wie, in plaats van de tussentijds benoemde definitor (definitor
subrogatus) Antonius Legier, gekozen moest worden om zitting te nemen in
het definitorium. Deze Legier was bovendien gardiaan van Waas. Dit was
mogelijk, omdat de minderbroeders vanaf 1692 in S. Niklaas woonden. De
Congregatie der Riten had in 1690 de overgang van S. Pauwels naar S. Niklaas
goedgekeurd. De overgang vond plaats in 1692 4 .
Het antwoord op deze - vijfde - vraag vinden we vermeld bij de volgende
sessie van het definitorium. , 1 Ad5 m sessionis praecedentis respondent affirmative et electus est Guardianus Conventus Wasiani V.A.P. F. Fulgentius Bottens
S.T. Lector jubilatus idemque Conventus Discretorii Praeses instituitur".
Daar de vraag ging over de vervanging van Legier als definitor, mogen we
hieruit besluiten, dat Bottens Legier èn als gardiaan èn als definitor opvolgde.
De uitdrukking „Conventus discretorii Praeses" betekent niets anders, dan dat
Bottens tevens de voorzitter was van het discretorium, het college van raadslieden in een bepaald convent.
In de aan het kapittel voorafgaande besprekingen werd ook nog een andere
vraag gesteld, waarbij Bottens genoemd werd. „Rogarunt Patres Discretorii
VL e Diffinitorium ut dignetur declarare an V.A.P. F. Fulgentius Bottens S.T.
lector jub. Conventus Wasiani Guardianus sit eligibilis in Ministrum Provincialem, eo quod tantum functus fuerit officio Guardiani per sesqui annum".
Het is wel duidelijk, dat we hier onder „Patres Discretorii" niet moeten verstaan de raad van discreten uit een bepaald convent. Het is echter niet helemaal
1

Zie Hoofdstuk II, blz. 116-117.
2 Godd. Herte IIb, 1694, Den Autheur tot den Leser, 2 - 3 .
3
RAP, II, onder 1695.
4
VERSCHUERE, . . . St. Niclaas. - Zie ook RAP, II, onder 1692.
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duidelijk wie er dan wel onder verstaan moeten worden. Waarschijnlijk zijn
hier bedoeld de paters, die om een of andere reden recht hadden alle definitoriale zittingen en ook het kapittel als stemgerechtigden bij te wonen.1 Ze
hoorden dus wel niet tot het corpus definitorii (dat alleen bestond uit de
tijdens het kapittel gekozen groep raadslieden der provincie), maar hadden
bepaalde rechten, b.v. als pas bij het vorig kapittel afgetreden gardiaan, of
als „pater dignior" der provincie.
Het antwoord op deze vraag vinden we iets verderop: ,,Ad quaesitum
Discretorii respondent negative". Dit negatief antwoord was gebaseerd op
een uitspraak van het generaal kapittel van Toledo van 1645: „Uli reputandi
sint inexperti [gelden als te onervaren voor provinciaal], qui per duos Íntegros
annos non exercuerunt laudabiliter officium Guardianatus". 2 Welnu, Bottens
was slechts gardiaan geweest van 9 oktober 1678 tot 17 maart 1680, dus maar
anderhalf jaar. Op het kapittel werd toen tot provinciaal gekozen Bottens'
oud-collega en vriend Gaudentius Vanden Kerckhove, terwijl Bottens custos
custodum werd.
Deze Gaudentius Vanden Kerckhove nu gaf enige jaren later zijn commentaar
uit op de statuta generalia, zoals die golden voor de Natio Germano-Belgica.
Hij bespreekt ook de kwestie of iemand gekozen kan worden tot provinciaal,
die nog geen twee jaar gardiaan geweest is. Uit de manier waarop hij erover
spreekt, blijkt dat hem het geval van Bottens voor ogen staat. „Quod Statutum
[nl. dat men twee jaar gardiaan moest zijn geweest] in aliquibus Provinciis
receptum ita practicatur ut etiam aliquis Lector Jubilatus, saepius Provinciae
Diffinitor et Custos, hoc solo titulo a voto passivo pro Provincialatu excludatur,
si tantum per annum fuerit Guardianus: quod non immerito quibusdam aliis
Provinciis visum est non modicum inconveniens ; quod nempe unus juvenis
Guardianus non multum expertus, eo quod in parvo quodam Conventu bienni
vel trienni spatio Guardianatu functus sit, possit in Provincialem eligi, et
excludi debeat Vir doctus, aetate et moribus maturus, ac alliis praeclaris
qualitatibus praeditus, et ad regendum idoneus, ob hoc, quia per duos completos
annos non perse vera verit in Guardianatu..." 3 . Vanden Kerckhove toont
dan aan uit een brief van de generaal van 1682, dat definitorschap en custodiaat,
ja zelfs het ambt van lector jubilatus, iemand eerder geschikt maken voor het
provincialaat dan het gardianaat. Oud-definitoren en oud-custodes zijn dus
zelfs „meer verkiesbaar" dan oud-gardiaans.4 Kennelijk doelt vanden Kerckhove hier op het geval van Bottens, toen hij zelf provinciaal werd in plaats
van zijn vriend. De eigenschappen, die hij opnoemt bij degene die nog niet
twee jaar gardiaan geweest is, zijn stuk voor stuk toepasselijk op Bottens.
De capitulares hebben wellicht ook aldus gedacht, want ze kozen Bottens tot
het hoogste, waartoe hij verkiesbaar was.
1
2
3
4

V A N D E N K E R C K H O V E , Commentari),
V A N D E N K E R C K H O V E , Commentari],
Ibidem.
Ibidem, 498b.

4 9 2 b - 4 9 7 a . - S/G, Cap. V I I , § 12.
498a.
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Op hetzelfde kapittel en op dezelfde dag, 17 maart 1695, werd Bottens benoemd tot confessanus van de brugse clarissen, terwijl hij ondertussen doorging met het geven van zijn schnftuurlessen.
Het conflict met de abdis
Bottens' benoeming tot biechtvader was helemaal niet naar de zin van de
abdis en enkele zusters van het clarissenklooster. Ze tekent heftig verzet aan
tegen herbenoeming van Bottens en vraagt om een andere confessanus. Daar
de abdis zich verzet tegen een herbenoeming, moeten we aannemen, dat
Bottens al eens eerder tot biechtvader in dat klooster benoemd was Van een
dergelijke benoeming is echter m de Tabulae Capitulares nergens iets te vinden.
Bij nader onderzoek bleek wel, dat deze zusters m 1693 als biechtvader gekregen hadden de definitor Phihppus Ceysom. Maar deze stierf nog m datzelfde
jaar. Een opvolger voor hem treffen we nergens aan. Waarschijnlijk is Bottens
tussentijds als opvolger aangewezen
Kort na het kapittel is Bottens naar dat klooster gegaan. Zijn optreden daar
zou heel wat stof doen opwaaien. Uit een brief van de oud-provmciaal Cynllus
van Thienen, gedateerd 6 mei 1695, mogen we opmaken, dat Bottens het consigne kreeg de toestand m dat klooster eens scherp te observeren.
Nu was er wel reden te over om daar eens een onderzoek in te stellen. Het
convent was pas m 1672 onder de mnsdictie van de provincie gekomen. En
reeds van 1677 af hadden er ongeregeldheden plaats gehad. Het schijnt begonnen te zijn met het optreden van een zekere zuster Helena Velare. Ofschoon
er nog een aantal documenten bewaard zijn, waarin de moeilijkheden, die
rondom deze religieuze ontstaan zijn, ter sprake komen, is het toch moeilijk
precies aan te geven wat er gebeurd is. De bewoonsters van het convent
raakten verdeeld in vóór- en tegenstanders dezer zuster Vast staat, dat deze
Helena vanwege bepaalde gedragingen m het klooster geincarcereerd werd en
ze schijnt dat heel lang gebleven te zijn In 1683 en 1684 deden zich herhaaldelijk moeilijkheden voor rondom de abdis-keuze, terwijl al m 1683 door de abdis
een supphek over de biechtvaders gericht werd tot het bestuur der provincie.
De verdeeldheid was groot en de onrust bleef voortduren, zoals door verschillende paters m de loop der jaren aan het definitonum werd meegedeeld.
In 1695 zien we dan Bottens, waarschijnlijk daartoe uitgekozen om zijn wijze
voorzichtigheid, een bezoek brengen aan dit convent.
Over dit bezoek bezitten we nog een brief, geschreven door pater Samuel
Duheu.1 De gardiaan van Brugge, Joannes Evangelista Mondet, kreeg het een
en ander te horen over het optreden van Bottens bij de clanssen. Hij stuurde
er daarom op 23 apnl Samuel Dulieu heen, met de opdracht de biecht af te
nemen. Dan zou wel blijken, wat er aan de hand was. Deze Duheu nu schreef,
in vrij onduidelijk schrift, zijn bevindingen neer „ad instantiam praedictorum
1
2
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Al de vermelde documenten over deze zaak bevinden zich m APB, Caps Col Brug
Deze brief wordt m zijn geheel weergegeven in Bijlage IV

[ni. de coletanen] sororum". Hij begint zijn relaas als volgt: „Venerabilis Mater
Abatissa nomine, ut dixit maioris partis commûnitatis, graviter conquesta
est de iniûria a RR Ad m Patribûs Difinitorii sibi illata, eo qûod V·1111 Adm
Patrem Fûlgentiûm Bottens S.Th. Lectorem Jûbilatûm nec non provinciae
Cûstodûm Custodem, ipsarûm de novo institûissent confessariûm, cum tarnen
ipsa cum suis, pro pace commûnitatis, et conscientiae übertäte, tarn instanter
et enixe, ob gravissimas rationes postülasset aliüm". Blijkbaar had de abdis
met het oog op het kapittel alvast het verzoek ingediend Bottens in ieder geval
niet weer te benoemen. Het kapittel heeft dat verzoek naast zich neergelegd.
Dulieu geeft dan een zestal bezwaren op, die de abdis tegen Bottens naar
voren had gebracht. Haar eerste bezwaar was, dat Bottens als hij biecht kwam
horen, haar zelf en haar volgelingen in een minimum van tijd afhandelde en
zonder verder iets te zeggen liet gaan met als penitentie drie Onze Vaders
en Wees gegroeten. Ja, erger nog, hij wilde niet eens naar hun moeilijkheden
en bezwaren luisteren, terwijl hij daarentegen aan verschillende andere zusters
heel veel tijd besteedde. Hij gedroeg zich volgens de abdis derhalve niet als
biechtvader van de communiteit als zodanig, maar alleen als geestelijk leider
van de vijf zusters, waarvoor hij tijd genoeg over had.
Dulieu, die niet zo maar alles als waar aanneemt, wat de abdis vertelt, heeft
haar op dit eerste bezwaar geantwoord, dat het definitorium hen helemaal geen
onrecht had aangedaan. Het had alleen maar van zijn rechten gebruik gemaakt.
Waartoe immers zou het leiden, als de definitoren een biechtvader moesten
benoemen of afzetten op verzoek van de zusters ? Wat het optreden van Bottens
aangaat, is hij van mening, niet zo maar te kunnen aannemen, dat een pater
van zo uitmuntende zeden en geleerdheid aldus zou handelen, als de zusters
dat niet zelf om een of andere reden schuld waren.
De abdis verwijt Bottens verder, dat hij de observantie in haar communiteit
ondermijnt door te beweren, dat er maar vijf of zes zusters zijn, die de Regel
onderhouden, dat hij tot nog toe nagelaten heeft hen aan te sporen tot onderhouding van de Regel, hen te vermanen en terecht te wijzen: dat hij de zusters
opzet tegen de overste (de abdis zelf) „docetque non obedire Superiori, non
servire communitati, sed potiüs sibimetipsis praetextü orationis mentalis et
contemplationis . . . " . Blijkbaar dus had de abdis er bezwaar tegen, dat
Bottens de zusters wilde leren het innerlijk gebed en de beschouwing te beoefenen. Zij uit de krasse beschuldiging, dat dit maar dient als voorwendsel.
Een ander bezwaar der abdis was, dat Bottens het een en ander had doorgegeven over een „domicella". Als laatste bezwaar bracht ze naar voren, dat
Bottens gezegd had: dit klooster is geen „coetüs monialium", maar een
„forum saeculariüm". De abdis besloot haar betoog met de woorden: ,,. ..
qüibus mature consideratis, aliüm confessariûm pro conscientiae nostrae
übertäte, instanter et enixe postûlavimûs et etiam nûm postûlamus, qûem si
Superiores non concesserint, saltern (addidit soror Helena) sûbstitûendo
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secündarium (?) iuris et facti remediis ütamur . . . " . De kosten waren geen
bezwaar, enz.
Na deze bedreiging moest Dulieu wel zeggen, dat hij aan de oversten zou
berichten, dat een aantal zusters tegen hen rebelleerden. Hij geeft duidelijk
te kennen, dat hij al die beschuldigingen aan het adres van Bottens niet
wenst te aanvaarden.
Dat wenst evenmin de oud-provinciaal Cyrillus van Thienen. Op 22 april,
dus nog vóór Dulieu zijn verslag opstelt, schrijft hij een brief aan de provinciaal
over het schandalig optreden der coletanen ten opzichte van Bottens, die hij
met name noemt. Hij zet uiteen, dat er een stuk of wat „infernale" zusters in
dat klooster wonen. Hij acht het nu toch wel de hoogste tijd, dat er maatregelen genomen worden. Terzclfdertijd stelt hij een rapport samen over wat
er zich zoal tussen 1677 en 1695 in dat klooster afgespeeld heeft, vooral in verband met genoemde zuster Helena. Ook dateert uit diezelfde tijd nog een zeer
uitvoerige „casus", die kennelijk betrekking heeft op de problemen, die ontstaan
zijn rondom deze merkwaardige zuster. Op 10 mei schrijft pater Cyrillus opnieuw een allesbehalve malse brief naar de abdis. Als zij daarop antwoordt,
dat deze brief haar veel leed bezorgd heeft, schrijft pater Cyrillus haar op
16 mei nog eens, werkt de zaak iets verder uit, en wijst haar, iets zachter nu,
maar toch krachtig en duidelijk, op de fouten die ze gemaakt heeft.
Klaarblijkelijk heeft het definitorium zijn besluit gehandhaafd en de abdis
er zich bij neegelegd. Bottens blijft confessarius van dit klooster tot 7 oktober
1696. Het is wel duidelijk, dat hem in deze zaak geen enkele blaam treft.
Duidelijk is eveneens, dat hij krachtig kon optreden wanneer dit nodig bleek.
Tenslotte zien we hier, dat Bottens ook in de praktijk aanspoort tot de beoefening van het inwendig gebed en de contemplatie.
Nogmaals de devotie tot het H. Hart
Deze keer hoefde Bottens zijn custodiaat niet neer te leggen vóór de wettelijke tijd verstreken was. Hij bleef in functie tot 13 april 1698. Zoals reeds
gezegd, bleef hij ook toen zijn schriftuurlessen geven. Mede-lectoren waren
toen Bonaventura Bonne, Joannes Baptista Martin, Albertus Gillewels en
Josephus de Pot. Sommigen van hen treffen we aan in de approbaties van
Bottens' werken. We wijzen er in het voorbijgaan nog even op, dat in hetzelfde
jaar 1698 het Psalterium Davidicum van de pers komt.
In dat jaar verschijnt eveneens nog de Corte Verclaeringhe vanden Oorspronck. Profijt en Beweegh-redenen vande Devotie tot het Alder-Heylighste
Herte van onsen HEERE JESVS".1 Hierin propageert hij niet meer de H.
Hart-devotie naar de opvattingen van Sr. Clara van S. Lieven, maar de devotie
tot het H. Hart, zoals die door de H. Margaretha Maria Alacoque werd verbreid. Bij dit werk was een losse plaat gevoegd met een afbeelding van het
H. Hart. Deze plaat wordt door Bottens uitvoerig uitgelegd. Vanaf bl. 15
1
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Zie Hoofdstuk II, blz. 129-130.

geeft Bottens een aantal „Godtvruchtige Oeffeninghen Tot het Goddelick
Herte van onsen Heere Jesvs", die zijn „getrocken uyt het Devoot Boeckxken
ghenaemt de Seraphijnsche Oeffeninghen".
Laatste jaren te Gent
Langzaam loopt Bottens' lectoraat ten einde. Op 30 april 1699 krijgt hij
zijn laatste benoeming. Hij vertrekt naar Gent en doceert daar tot 10 april 1701.
Zijn mede-lectoren in deze tijd waren de boven reeds genoemde Bonaventura
Bonne en Joannes Baptista Kersgieter. De laatste jaren van zijn werkzaamheid
voor de „iuvenes" der provincie zijn ook de laatste jaren die hij buiten Brugge
doorbracht. Wanneer hij begin april 1701 voorgoed afscheid neemt van zijn
leerlingen, kan hij terugzien op een staat van dienst, zoals geen enkele lector
zijner provincie in de zeventiende eeuw gehad heeft.
Terwijl hij nog doceert in Gent, verschijnt de tweede druk van het eerste
deel van Het Goddelyck Hertel We verwijzen daarvoor naar de bibliographie.
Op het kapittel van april 1701 wordt Bottens opnieuw tot definitor gekozen.
Hij schijnt tot 1704 daarnaast geen andere functie bekleed te hebben. Hij
werkte in die tijd aan zijn Commentarla in Omnes Epístolas Beati Pavli
Apostoli,2 dat in 1703 verscheen. Na met een zekere trots gewezen te hebben
op zijn vroegere schriftuurwerken, zegt hij dat de vele duistere plaatsen in de
Brieven hem lang afgeschrikt hebben; daarom nam hij de griekse tekst ter
hand. Op het slot der Inleiding lezen we dan: „Multi quidem has pertractant
Epístolas, etiam magnis voluminibus ; sed quae ob raritatem et pretii excessum
paucis ad manum sunt, signanter studiosis et nobis Minoribus. Malui his
breviter et clare . . . explicare . . . Ingenia moderna videntur magis delectari
substantiosa et clara brevitate quam verbosa prolixitate . . . " . 3 Dit citaat
bevestigt nog eens hetgeen we boven zeiden over Bottens' schriftuurwerken.
Bovendien is het één van de zeer weinige teksten waarin Bottens iets zegt
over zijn eigen tijd. Hij wijst op het verschil in mentaliteit bij de nieuwe
generatie. Hoe die woorden precies te verstaan zijn en of ze toe te passen zijn
op Bottens zelf, wagen we niet uit te maken.
Laatste levensjaren
Op het einde van 1703 vierde Bottens zijn gouden kloosterfeest. Ingetreden
immers op 13 december 1653, was hij op 13 december 1703 vijftig jaar in de
Orde. De voorstelling van zaken, die Goethals 4 hier geeft, is toch niet helemaal
juist. Hij zegt, dat Bottens zich haastte de rechten van jubilaris 5 aan te
vragen zo gauw hij maar kon. We kunnen toch moeilijk staande houden, dat
Bottens vanaf 1703 weinig anders gedaan zal hebben dan rusten. Ook de laatste
1
Zie Hoofdstuk II, blz. 114.
2 Zie Hoofdstuk II, blz. 133-134
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jaren van zijn leven heeft hij gewerkt. Nog tot 1708 is hij confessarius bij zusters.
Tot 1716 verschijnen zijn publicaties en pas ook in 1716 eindigt zijn laatste
ambtsperiode als definitor. Wat Goethals verder zegt, zal wel grotendeels
juist zijn: ,,Le repos augmenta la somme de sa bonheur. Heureux dans sa
maison au milieu de ses livres, et de ses frères qu'il édifiait, il n'y avait à ses
yeux qu'un seul événement, qui put combler ses voeux, celui qui lui permettrait de jouir de la gloire céleste".1
Van zijn laatste levensjaren is buiten zijn functies in de Orde en zijn publicaties niets bekend. Zijn naam schijnt een grote bekendheid gehad te hebben
en het ligt voor de hand dat men hem vaak geconsulteerd heeft over allerhande
zaken, zoals men dat vroeger reeds gedaan had. Naast de vele persoonlijke
raadgevingen die hij gegeven heeft, zijn nog slechts de titels bewaard van
5 „casus", die Bottens ter oplossing werden voorgelegd. Ze handelden resp.
over de novicen, de Regel, moniales, de professie en over de alienatio van
goederen in mannenkloosters.2
Vanaf 10 september 1702 tot 22 september 1705 is Bottens biechtvader bij
de urbanisten van Brugge. Ondertussen was hij op 5 mei 1705 weer definitor geworden, maar nu „definitor subrogatus". Blijkbaar was er dus een definitor
uitgevallen. Die subrogatie van een definitor was bepaald door de generale
statuten. 3 De definitoren konden niet zo maar iemand bijkiezen. Invallen moest
de waardigste uit de provincie. Het is hier niet nodig aan te geven, wanneer
men de waardigste was. Voldoende is ons, te weten, dat het in dit geval, evenals in 1711 Bottens was. Rekent men de twee periodes van subrogatie mee,
dan kan men zeggen, dat Bottens met twee korte onderbrekingen definitor
was van 1701 tot in februari 1716, anderhalf jaar vóór zijn dood. Dit is wel
een bewijs, hoezeer men prijs stelde op zijn oordeel en raad.
Omstreeks juli van het jaar 1708 verschijnt één van de mooiste werkjes
van onze auteur : Gheestdycken Catechismus van den Wegh der Liefde Godts . . .
Bestaende in Drye Daghreysen, Corresponderende op de drye Deelen vandat
eerste en meeste Ghebodt : Ghy suit den Heere uwen Godt beminnen uyt gheheel
uw Herte, uyt gheheel uwen Gheest .. .". 4 Hier worden weer de drie wegen
van het geestelijk leven behandeld, maar op min of meer populaire wijze en
niet geheel in overeenstemming met de traditie. Over de methode zegt Bottens
in de Inleiding: „De maniere die hier ghehouden is, is cort en claer en gelyck
aen die vande Catechismus, sonder veel redens en preuven van de H. Schrifture en HH. Vaders by te brenghen, al is't dat wy die ter hant hebben om
cortheyts wille. De Begeerige en Godtsoeckende Ziele die vraeght, en haeren
Leeraer, die antwoordt". 5
Een jaar te voren, op 1 mei 1707 werd Bottens weer tot definitor gekozen.
ι GOETHALS, IV,
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Ook werd hij toen, voor het laatst, benoemd tot biechtvader van zusters, weer
bij de urbanisten van Brugge. Hij bleef bij de zusters tot 23 september 1708.
Viel hem dat op twee-en-zeventig-jarige leeftijd toch te zwaar?
In 1710 loopt zijn definitorschap weer ten einde. In datzelfde jaar verschijnt
dan eindelijk het derde deel van Het Goddelyck Herte.1 Al noemt hij dit deel
ook het derde deel van Het Goddelyck Herte, eigenlijk geeft hij het een andere
titel: Den Ghekruysten Seraphim. Ofschoon hij aan zijn oorspronkelijke opzet:
een boek te schrijven in drie delen, waarvan elk deel een geestelijke weg behandelt, vasthoudt, wijkt toch dit laatste boek in bepaalde opzichten af van
de twee andere. Blijven de twee eerste delen tamelijk algemeen, het derde deel
is geen algemene uiteenzetting over „de mystiek". Het biedt een zeer bepaalde
en concrete mystiek, bestaande uit een combinatie van elementen uit de franciscaanse, nederlandse en spaanse mystiek. Dat dit deel pas zo laat na het
eerste deel, dat 25 jaar eerder al verschenen was, uitkwam, brengt Bottens
aldus ter sprake: „Dit deel heeft eenighe jaeren op de wegh gheweest, op de
welcke ghy tijdt ghenoegh ghehadt hebt, om de voorgaende te beoeffenen, ende
u tot dit bequaem en weerdigh te maecken".2 Ook in dit deel houdt hij de
methode van samenspraak aan, maar voegt er hier wel de waarschuwing aan
toe, dat men daarom niet moet menen dat wat hier Christus zegt, allemaal
geloofspunten zijn. Hij zegt verder in de Inleiding, dat hij hier de leringen van
de Gheestelycken Catechismus aanvult en uitbreidt. Het deel bestaat uit twee
boeken, waarvan het eerste behandelt „Den Ghekruysten" en het tweede „De
Seraphim". Over dit werk zullen we spreken bij de behandeling van zijn
mystieke leer.3
Natuurwetenschappelijke belangstelling
Bottens had veel belangstelling voor bepaalde natuurwetenschappelijke
onderzoekingen, evenals voor tijdrekeningen en chronologische vraagstukken.
Jammer genoeg is het enige werkje van die aard, dat hij schreef, niet bewaard
gebleven. De volledige titel zal wel ongeveer geweest zijn, zoals we hem aantreffen op een losse lijst tussen de papieren op naam van Bottens te S. Truiden :
„Beschrijvinghe van het uytvinden vande Longitudo, seer dienstigh voor de
stierlieden der groóte zeevaert, onlangs uytgegeven by Pater Bottens, Recollect (Brugge, z.j.)". 4 Het moet een klein boekje geweest zijn van ongeveer
twaalf bladzijden. In 1926 noteerde Victor Goyens o.f.m., dat dit boekje bij
een openbare verkoop aan een onbekende verkocht werd en sindsdien onvindbaar is. De latijnse titel was waarschijnlijk: „Universale et magnum Astrolabium notam faciens et demonstrans longitudinem locorum terra marique
mediantibus stellis".
1
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Ook al is dit werkje nu onvindbaar, we kunnen de inhoud toch nog grotendeels terugvinden in een der „bijlagen" van het Psalterium Davidicum.1
Daaruit blijkt, dat Bottens zich bezig gehouden heeft met de perfectionering
van het zgn. astrolabium, een instrument waarmee men bepaalde metingen
verrichten kan. Het instrument, dat Bottens ontwierp, kon dienen ter meting
van de tijd van zonsopgang en zonsondergang, de maankwartieren, de stand
van de maan, het uur van de nacht, enz. enz. Hoezeer Bottens' geest op de
praktijk ingesteld was, blijkt ook hier weer.
Hoe hij aan deze belangstelling gekomen is en wanneer hij daarmee begon,
weten we niet. Vast staat alleen, dat reeds vóór 1698 een boekje over het
Astrolabium uitgegeven is. Want in het Psalterium Davidicum zegt hij, dat hij
zijn uiteenzettingen daarover in een afzonderlijk boekje kenbaar gemaakt heeft :
„Est autem seperatim impressum, quia huic libro sine sui laesione includi
non potest". 2
Tussen 27 april 1710 en 15 juli 1711 schijnt Bottens geen functie vervuld
te hebben. In de Tabulae Capitulares staat niets. Op de laatstgenoemde datum
wordt hij weer definitor subrogatus. Dat blijft hij tot 19 februari 1713, op
welke dag hij weer door het kapittel tot definitor wordt gekozen. Dit laatste
definitorschap eindigt drie jaar later, op 19 februari 1716, anderhalf jaar vóór
zijn dood. Ook echter in de jaren na 1710 kwam zijn pen nog niet tot rust.
Zijn laatste werk
In 1714 verscheen zijn laatste werk. Daar de approbaties van einde 1713
zijn, nemen we aan dat het in het begin van het jaar daarop uitgekomen is.
Het is één van zijn voornaamste werken. De titel, die begint met de woorden
Indicium Pacifici Salomonis ... Super Controversiis . . . 3 geeft de inhoud
uitstekend weer. Christus is de vredelievende Salomon, die recht zal spreken
tussen de voor- en tegenstanders der mystiek. De idee van rechtspraak houdt
Bottens vol tot het einde, waar we de „sententia ludicis" vinden. Hij besluit
dan de lange reeks zijner publicaties met een poging vrede te stichten tussen
beoefenaars en verguizers van de mystiek. Dat Bottens enigszins partijdig is,
ligt voor de hand. Hij verdedigt hier immers datgene wat hem zijn hele leven
het meest dierbaar is geweest. Onder de titel schreef Bottens de tekst van
Mattheus, с. 13: ,,Ne eradicantes zyzania, eradicetis et triticum". Dit is be
doeld als waarschuwing voor de anti-mystici : laat ze toch oppassen, dat ze
niet omwille van enkele excessen en gevaren, die de mystiek meebrengt, alle
mystiek overboord gooien. Het leger der moralisten en pure asceten nam steeds
toe, en deze toename vervulde Bottens met zorg. Hij immers hield altijd
staande, dat een ziel God moet dienen zoals God dat wil: altijd moet zij de
„treek" van de H. Geest volgen. Bottens weigerde als hoogtepunt van het
1

Psalterium Davidicum, Explicatio Calendarii Astronomici
2 Ibidem, 50.
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katholieke leven te zien de mens, die God dient uit slavenvrees of tevreden is
met het nakomen van een aantal morele normen. Wel vinden we ook bij
Bottens een „zwarte ascese", maar deze neemt bij hem slechts een ondergeschikte, dienende plaats in.
Al liep Bottens reeds tegen de 80 toen hij dit werkje samenstelde, zijn
geest was helder en „speels" gebleven. Opbouw en argumentatie zijn uitstekend en bij de lezing van elk der drie delen wordt men vervuld van respect
voor de methode van de gezonde Scholastiek.
Hoe hij ertoe kwam deze vredespoging te wagen, zegt hij in de Inleiding:
„Varii de hoc argumento scripserunt; sed quorum opera vel non extant, vel
non habentur vel captui legentium non ita accommodata sunt. Unde praedicti
has materias intelligentes, saepius me rogarunt, ut vellem aliquod opusculum
componere modo magis accommodato Theologorum captui, quod in his posset
lucem praebere et directorum animarum in praxi iuvari". 1 Hij meende aan
dat verzoek te moeten voldoen, vooral ook, omdat Franciscus zo'n grote voorliefde had getoond voor de mystiek. Om te laten zien, dat hij toch wel een
dergelijke taak op zich mocht nemen, beroept hij zich op zijn lange ervaring:
„ . . . ac illud composui ex iis quae a 60. fere annis colligere et notare potui
tum ex lectione librorum, qui de hac materia tractant, tum ex experientia
propria tot annorum, tum in aliis deprehensa . . . ". 2 Bij het opnoemen van de
doeleinden die hij zich met dit werkje voorstelt te bereiken, zien we weer heel
duidelijk de practicus: naast Gods eer beoogt hij door verheldering van inzicht
de lezer ertoe te brengen, het mystieke leven, dat meer „engels" is dan
„menselijk", te beoefenen en de zieleleiders normen te geven bij het vervullen
van hun taak. 3
Het roert toch wel even ons deze oude man voor te stellen, gebogen gezeten
vóór het papier waarover de ganzeveer voortgaat om zijn laatste bijdrage te
leveren tot de eer van God en het mystiek geluk van de Godminnende zielen.
Ervaren en mild, zelf diep doorgedrongen in God, geeft hij nog eens uit de
volheid van zijn hart. Wat hij gaf, wordt nader besproken in het hoofdstuk
over zijn leer.4
Ofschoon het ludicium Pacifici Salomonis zijn laatste werk was, liet hij toch
ook daarna zijn pen nog niet rusten. Hij achtte het nodig Het Goddelyck Herte
weer eens te „oversien" en te verbeteren. In 1716 verschijnen de eerste twee
delen (de derde druk van het eerste deel en de tweede druk van de twee banden
van het tweede deel), met andere opmaak en indeling.
De plaatjes van Wierix zijn er nog, maar staan nu tegenover de titelpagina
bij elkaar, terwijl de versjes hun plaats kregen aan het begin van elk hoofdstuk.
Hij verplaatste één hoofdstuk uit het tweede deel naar het eerste, en bracht
1
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de twee banden van deel II in één band. - Aan het derde deel van Het Goddelyck
Herte, waarvan in 1718 een tweede druk verscheen, heeft hij niets meer gewijzigd.
Zijn dood
Nog één jaar na de herziening van Het Goddelyck Herte I en II heeft hij geleefd. Niets is ons daarvan bekend. Maar wellicht heeft hij in dat laatste jaar
de hoogste mystieke eenheid met de Gekruiste bereikt, steeds maar, als goed
volgeling van Franciscus, biddend : Heer, tot nu toe heb ik nog niets gedaan . . .
Op 14 november sterft hij in zijn geliefd brugse klooster, waar hij zijn medebroeders zo vaak gesticht had door woord en daad. Misschien heeft de toenmalige provinciaal, Ignatius Bartholomeeussen, de uitvaart geleid. Bottens
werd begraven in het koor der kloosterkerk. De grafsteen met epitaaph, die
een vriend liet plaatsen, is er niet meer. Maar de tekst van het epitaaph
kennen we nog. Wij vinden hem terug in het Archivum Conventuale Brugensis
een handschrift, dat zich nu te S. Truiden bevindt. 1 De tekst is als volgt:
Hic jacet sed non in tenebris qui fulget in libris suis scriptor ordinis
mysticus et litteralis V.A.P.F. Fulgentius Bottens professione theologica
jubilatus, religione jubilarius, guardianus, saepe Provinciae diffinitor,
saepe Custos, obiit XIV Octobris MDCCXVII aetatis LXXXII, sacerdoti! LIX. Tu lector apprecare defuncto hoc Danielis 12: Qui ad iustitiam
erudiunt multos fulgebunt quasi stellae in perpetuas aetemitates. Fulgeat
ergo et lux perpetua luceat ei, sic vovent omnes et amicus qui hune lapidem
amico posuit. R.I.P.
Wie deze vriend geweest is, weten we niet. Faustinus Nys, O.F.M, die het
epitaaph noteerde in het genoemde Archivum Conventuale Brugensis, geeft
vóór het epitaaph een overlijdensbericht, met een zeer onvolledig overzicht
van functies en werken van Bottens. Daarna schrijft hij : „Sequens Epitaphum
lapidi marmoreo insculptum huic viro positum fuit, sed amplius non extat".
Dan volgt het epitaaph. Hierna attesteert Faustinus Nys aldus: „Epitaphum
V.A.P. Fulgentius Bottens quod insculptum fuit lapidi Sepulchrali qui modo
servit in choro pro ostio monumenti . . . Haec epitapha [hij geeft epitaphen
van anderen op] concordant cum suo originali, quod attestor Fr. Faustinus Nys,
not. apost. ord. iurat [us]".
Tot slot vermelden we hier het korte overlijdensbericht uit de Tabulae
Chronologicae de Conventibus Prov. Comitatus Fl.2 van Stephanus de Neef:
Anno 1717 obiit Brugis piissimus et mansuetissimus P. Fulgentius Bottens,
qui fulsit et adhuc fulget in plurimis, quos edidit, libris.
1
2
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APB, fase. .
APB, M Co Fl. 7, 42.

Kort overzicht van Bottens' levensloop
1636 geboren uit Pieter Bottens en Cath. Storme te Kortrijk
31 juli
13 december 1653 ingetreden bij de minderbroeders recoil, te Duinkerken
15 december 1654 geprofest te Duinkerken
1659 priester gewijd
1 februari 1662 gezonden naar Clinge in het Land van Waas (Hollandse
Zending)
2 september 1663 benoemd tot lector in de philosophie te Oudenaarde
12 september 1666 benoemd tot lector in de theologie te Brugge
1669 benoemd tot lector in de theologie te Gent
15 oktober
1671 benoemd tot lector in de theologie te Cassel
5 mei
9 oktober 1672 benoemd tot lector in de theologie te Gent
8 oktober 1675 benoemd tot lector in de theologie te Brugge
1678 benoemd tot gardiaan te Gent
9 oktober
1680 gekozen tot custos custodum
17 maart
benoemd tot biechtvader der clarissen te Gent
17 september 1681 custos-ambt neergelegd wegens ziekte
21 februari 1683 gekozen tot definitor
benoemd tot biechtvader der urbanisten te Brugge
24 oktober
1684 benoemd tot biechtvader der conceptionisten te Brugge
17 februari 1686 benoemd tot lector in de schriftuur te Brugge
6 februari 1689 gekozen tot definitor
benoemd tot secretarius provinciae te Gent
10 februari 1692 benoemd tot lector in de schriftuur te Brugge
1695 gekozen tot custos custodum
17 april
benoemd tot biechtvader der coletanen te Brugge
30 augustus 1698 benoemd tot lector in de schriftuur te Gent
1701 gekozen tot definitor (tot 27 januari 1704)
10 april
10 september 1702 benoemd tot biechtvader der urbanisten te Brugge (tot 20
september 1705)
6 mei
1705 gekozen tot plaatsvervangend definitor
1707 gekozen tot definitor (tot 27 april 1710)
1 mei
benoemd tot biechtvader der urbanisten te Brugge (tot 23
september 1708)
1711 gekozen tot plaatsvervangend definitor (tot 19 februari
15 juli
1713)
19 februari 1713 gekozen tot definitor (tot 16 februari 1716)
1717 overleden te Brugge.
14 oktober
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HOOFDSTUK

II

B I B L I O G R A P H I E VAN DE W E R K E N VAN
F U L G E N T I U S BOTTENS O.F.M.

In deze bibliographie worden de werken van Bottens behandeld in chronologische volgorde, voor zover dat mogelijk is. Alleen het mystieke handschrift
wordt elders besproken (Hoofdstuk IV).
Bijzondere aandacht wordt besteed aan Het Goddelyck Herte, omdat het
beschouwd mag worden als Bottens' voornaamste werk. - De tekst van het
toneelstukje Triumphe is te vinden in Bijlage I.
Voor zover het ons mogelijk was en wenselijk leek, gaven we bij ieder werk
een aantal bibliotheken op, waar men het nu nog kan vinden.
I. Triumphe van den konst-winnenden Apollo
TRIUMPHE van den konst-winnenden APOLLO. Op-ghedragen Aen de
seer Edele ende Eer'-weerdighe ME-VROUWE, M* ADRIANA HEYLINCK, ABDISSE van het vermaert Klooster der Vrbanisten Binnen
de Stadt van Gent. Vierende solemnelyck hare blyde Feeste van JUBILÉ
Van 50. jaren haerder Professie in de H. Ordre, Den XXI. September M.
DC. LXIV.
Tot Brussel, By Guilliam Scheybels, ghesworen Drucker in de KorteRidder-straet in S. Jan-Baptist.
In het APB te S. Truiden bevindt zich een lijst, waarop een aantal werken
van Bottens vermeld worden.1 Op deze lijst stond het begin van bovenstaande
titel. Wij wisten aanvankelijk niet wat dat voor een werk was. Maar in een
enveloppe vonden we naast andere papieren over Bottens een brief,2 geschreven door J. Goyens o.f.m. Daarin vermeldt hij, dat hij in de UB te Gent
het boekje met de titel „Triumphe" is gaan bekijken. Hij twijfelde er niet
aan, dat dit werkje van Bottens was.
1
2
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Zie karthotheek APB
Deze brief werd geschreven m 1927. Hij bevindt zich in het A P B .

Wij waren daar echter in het begm van ons onderzoek niet zo zeker van.
Immers het werkje verscheen te Brussel m 1664. In die tijd woonde Bottens
in Oudenaarde 1 en nergens blijkt, dat hij betrekkingen onderhield met Brussel,
dat gelegen was in het gebied van de Germania Inferior. Verder bleek dit de
enige publicatie van Bottens te zijn, die in Brussel gedrukt werd en dat,
terwijl ze bestemd was voor een persoon m Gent. Tenslotte heten Bottens'
andere werken geen boekje van deze aard vermoeden.
Maar op de eerste bladzijde stond bovenaan „Eerw fr Fulgentms Bottens
1664" in oud handschrift. Bovendien laten de initialen, waarmee de opdracht
ondertekend is, nl. „F.F.B.M.B." weinig speling toe. Er is tot nog toe geen
franciscaan gevonden, noch in de Joseph-provincie noch in de Germania
Inferior, waarop deze initialen van toepassing zouden zijn, behalve Bottens Frater Fulgenhus Bottens Mtnder-Broeder. Daar komt nog bij, dat Bottens
ook later nog eens een werkje opdraagt aan de abdis en de communiteit
der zelfde zusters in Gent.
Langer twijfelen leek ons onredelijk, ook al bleef de moeilijkheid onopgelost
waarom dit boekje in Brussel werd gedrukt. Uitgesloten is niet, dat Bottens
het m Brussel het drukken om te voorkomen dat zijn opzet te Gent bekend
zou worden.
Het boekje werd opgedragen aan Adriana Heyhnck. Zij bekleedde de functie
van abdis van 1643 tot 1674.2 Van haar is tot nog toe niet meer bekend, dan hetgeen Bottens vermeldt m de OPDRACHT en de VOOR-REDEN. Wij lezen
daar van haar· „lek hebbe dan stoutelyck onse blyde MUSA V.E. toe-ghesonden, kennende onder al V.E. grooten lever ende liefde tot de selve, pnncipalyck het vernoegen dat altyt m dése aengename konste V E. gehadt heeft "
In de VOOR-REDEN wordt zij genoemd
vs 17

m konste op-ghetoghen,
Een Nimph' die van joncx af heeft Pallas borst ghesoghen
En Pegasus f onteyn, ick segghe die vnndin'
die selfs Apollo noemt syn thiende Sangh-goddm' ;

vs 27 lek segghe van die Nimph', spyt Midas bot verstant,
Die Fama om haer deught draeght door 't heel Neder-lant.
Door wie de edel konst Poësis kryght den luyster,
Den glans, het schoon cieraet . . . .
Adriana Heylinck was abdis van het klooster der urbamsten, een gemeenschap van slotzusters die de Regel van Sint Clara van Assisie volgden mèt
de verzachtingen daarvan, toegestaan door paus Urbanus IV in 1264.3 Het
1

Zie Hoofdstuk I, blz 24
A CASSIMAN, Stichting van het klooster van de Rijke Claren te Brugge, in Franciscana 8 (1953)
nr 1-2, 28
3 Zie Hoofdstuk I, blz 55-56
2
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klooster stond na 1584 op het Zand, bij de Keizersplaats, niet ver van de
Guldenmeersch waar het vroeger gelegen was.1
Over de inhoud hoeft niet veel gezegd te worden, omdat de auteur zelf
daar een overzicht van geeft.2 In grote lijnen komt het overeen met het
verhaal, zoals we het bij Ovidius lezen, behalve het eerste „Vertoogh", waarin
verhaald wordt hoe de Muzen, op zoek naar een leider, aankloppen bij Apollo.
Veel bijzonderheden, bij Ovidius vermeld (b.v. de beschrijving van Tmolus
- door Bottens „Timolus" genoemd! -, de beschrijving van Apollo bij zijn spel,
enz.), treffen we bij Bottens niet aan. Het stuk vertelt niets van de dienaar
en het riet.
De VOOR-REDEN telt 40 verzen, het stuk zelf 491. Het bestaat uit drie
„vertooghen" (bedrijven), waarvan de eerste twee bestaan uit twee „uytganghen" (acten), het derde uit drie. Het eerste bedrijf bestaat uit 126 vers
regels; het tweede en derde bedrijf zijn bijna even lang, nl. resp. 184 en 181
regels.
De VOOR-REDEN, het eerste bedrijf (behalve het slotlied) en het laatste
bedrijf (behalve het lied aan het begin en aan het slot) zijn geschreven in
paarsgewijs rijmende alexandrijnen (aabbcc enz.) met afwisselend mannelijk
en vrouwelijk rijm. De regels met mannelijk rijm bestaan uit 12, die met
vrouwelijk rijm uit 13 lettergrepen. De caesuur valt meestal na de zesde
lettergreep. De caesuur en het einde van een regel vormen meestal ook de
grens van een syntactische groep. De regelmaat van de versbouw is in het
hele stuk zeer groot, zodat gevaar voor „lezen naar de maat" niet uitgesloten
is. - Het tweede bedrijf bestaat geheel uit acht-lettergrepige jambische vers
regels met paarsgewijs wisselend mannelijk en vrouwelijk rijm. Slechts twee
maal komt er een regel voor van 7 lettergrepen.3
Het eerste bedrijf eindigt met een lied, een smeekbede tot Apollo. Het
bestaat uit 36 regels, verdeeld over 4 Strophen van resp. 8 en 4 regels plus een
herhaling van de laatste strophe in enigszins gewijzigde vorm. De versregels
zijn jambisch en tellen 6 regels bij staand, en 7 bij vrouwelijk rijm. De regels
van de twee vier-regelige Strophen hebben uitsluitend mannelijk rijm (aabb).
Bij de acht-regelige strophen vinden we bij de derde en zevende regel binnen
rijm (aa b b с dd e e c). Tussen de strophen in staan telkens twee lange, jambische
regels, die eindigen op vrouwelijk rijm in de eerste twee gevallen en die in het
geheel niet rijmen in de laatste twee gevallen.
Het derde bedrijf begint met een gesprek tussen Midas en Galathé. Het
bestaat uit 5 strophen van vier jambische regels die bij vrouwelijk rijm 8, bij
mannelijk rijm 7 regels tellen (abab). Daama volgt een loflied op Pan. Het
bestaat uit drie zes-regelige strophen, waarvan de laatste twee regels steeds
1

CASSIMAN, 25.

г Zie Bijlage I.
8
Triumphe, vs 301 en vs 305.

84

hetzelfde zijn. Het zijn jambische verzen van 7 lettergrepen bij mannelijk en
8 lettergrepen bij vrouwelijk rijm (ababcc). - Dit bedrijf eindigt met een zegelied op Apollo. De 4 Strophen van 4 regels worden steeds voorafgegaan door
dezelfde aanroeping. Deze aanroeping sluit ook bedrijf en stuk. De regels zijn
jambisch en bestaan uit 6 lettergrepen bij mannelijk en 7 lettergrepen bij
vrouwelijk rijm (aabb).
De muziek van de liederen is niet bewaard gebleven. Wij mogen aannemen
dat Bottens de melodieën zelf gecomponeerd heeft. Want in het begin van de
Opdracht vermeldt hij, dat hij aanvankelijk bezig was „met eenighe soete
Motetten te componeren ten opsien van V.E. aenstaende ende langh'-verwachte Jubilé . . ,". 1 Ook zijn Manuale Cantus bewijst, dat hij zich occupeerde
met muziek.
Over klank en spelling plaatsen we hier slechts een paar opmerkingen. Het
teken ij komt niet voor. Ook het teken au niet, behalve in „kauten- verstauten"
vs 307-308 en in „lauwerkroon" blz. 30. Merkwaardig zijn de rijmen: steldenbêlden, vs 80-81, Timóle - te-vre vs 419-420, Musen-husen vs 443-444.
Het teken ζ komt alleen voor bij de woorden „zee" vs 377, „zeden" vs 4,
„ter-zyden" (passim), en steeds bij het werkwoord „zyn" (uitgezonderd „syn"
vs 15). De s-klank wordt op twee manieren gespeld: in anlaut en inlaut steeds
\ , in auslaut steedss. (Uitgezonderd het woord „klooster" op de titelpagina).
Begint een woord met hoofdletter, dan lezen we steeds S. - Dat de h een zwakke
positie gehad zou hebben, blijkt uit deze tekst niet. Ook elders vinden we in
deze bij Bottens weinig ontsporingen, behalve in het handschrift (een copie!).
- De spelling der vreemde woorden brengt geen verrassingen mee. - De tekst
vertoont slechts weinig drukfouten, nl. spreeck ( = spreeckt; vs6), dorts
(= dorst; vs 308), vruck ( = vurck; vs 364), bley ( = bly: vs 408).
Soms gebruikt de schrijver het trema (wiens, Voor-Reden, vs 21 ; Poësis,
Voor-Reden, vs 29; vlyërs, vs 177).
Boven de e staat vaak het teken ^ . Wij hebben in het gebruik hiervan geen
bepaalde regelmaat kunnen ontdekken. - Bij sommige woorden wordt de
slot-η weggelaten. Boven de klinker wordt dan een golflijntje geplaatst:
bethoonë p. 3, geladë p. 4, Gesië vs 4, draegë vs 2, eë-iegelyck vs 2, desë vs 363,
sette hë p. 30 (alleen in het laatste geval wordt m weggelaten).
Het deelstreepje wordt - zoals vaak in de XVII e eeuw - gebruikt in woorden
als: waer-toe, aen-ghedient, hoe-men, ghe-eert, enz.
Op het Landjuweel van Antwerpen in 1561 werd ter inleiding op de wedstrijd door de Violieren een stuk opgevoerd, dat voor een deel dezelfde materie
behandelt als het stuk van Bottens. Het werd geschreven door de factor der
1

Zie Bijlage I, begin der Opdracht.
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Violieren, Willem van Haecht, onder de titel Oordeel van Tmolus tusschen
Apollo en Pan.1
Behalve de (gedeeltelijke) overeenkomst in materie hebben de beide stukken
weinig met elkaar gemeen. Bij Bottens treden naast Apollo, Pan, Midas en
Tmolus op: Mercurius, Calliope, Clio, Euterpe, Urania, de herderinnen
Galatea en Amarillis en vier (stomme) Saters. Bij van Haecht echter treden
naast de vier hoofdfiguren op: de gezellen van Midas, Bot en Ruyd en verder
2
Oprecht Verstandt, een Barbier en Fama. De Muzen treden alleen op bij het
spel van Apollo, spelend „elck пае sijnen aerde". 3
Bij Bottens gaan de Muzen op zoek naar een leider en kloppen bij Apollo
aan. Bij van Haecht roept Apollo de Nymphen en ,,Kaladekens" op naar
Cilicië, omtrent Tmolus.4 De wedstrijd tussen Apollo en Pan opent het stuk
bij van Haecht, maar staat bij Bottens in het laatste bedrijf. Daarbij wordt
het aanzetten der ezelsoren vermeld en bespot o.a. ook Pan Midas, terwijl bij
van Haecht het feitelijk ontstaan der ezelsoren niet vermeld wordt: na de
dankwoorden van Apollo tot Tmolus ontdekt Midas dat zijn oren langer zijn.
Het inroepen door Tmolus van het oordeel der „Auditeurs", het bevel van
Tmolus aan Pan na de nederlaag zijn fluit neer te leggen, enz., dit alles ontbreekt
bij Bottens.
Bij van Haecht wordt in het tweede gedeelte ,,het onwennige keurslijf van
de mythologie .. vervangen door een levensechte scherts". 5 Hier komen de
Oudheid en de middeleeuwse ongedwongenheid met elkaar in botsing. Van
Haecht wilde een voornaam renaissancistisch stuk schrijven, maar slaagde
daarin niet. - Bottens echter verlaat de lijn van de mythologie niet en zijn
alexandrijnen en trippelverzen vloeien klassiek voort. Volgens Mak 6 hoeven
de goden bij van Haecht maar een paar stappen te doen om van de Olympus
te belanden in een antwerpse achterbuurt. Maar nergens komt bij van Haecht
een scène voor, die zo realistisch is als de woordenwisseling tussen Apollo en
Pan in het derde bedrijf, ook al gaan ze elkaar te lijf in zeer regelmatige
alexandrijnen. - Van de taal der rederijkers is bij Bottens niets te bespeuren.
Het bovenstaande bewijst meer dan voldoende, dat hij het stuk van van Haecht
niet gekend heeft, al heeft hij misschien geweten dat deze stof behandeld was
op het Landjuweel te Antwerpen.
1
Spelen van smne vol scoone morahsacien .. . op die Queshe Wat den mensch aldermeest tot
conste verweckt Tot Antwerpen by M Willem Silvius drucher der Con Ma An M CCCCC LXII —
Wij raadpleegden het exemplaar van de KB te Den Haag (795 D - l ) Het stuk staat daann op
fol 15v t/m 25ν
2
Spelen van smne, 15v
3
Ibidem, 17v
4
Ibidem, 16r
6
G J o STEENBERGEN, Het Landjuweel van de Rederijkers, Leuven ζ j (Keurreeks van het
Davidsfonds, nr 44—1950-2), 143 — Zie ook van dezelfde auteur. Willem van Haecht's Geschriften
voor het Antwepse Landjuweel, Jaarboek De Fonteme 1949
6
J J MAK, De Rederijkers, Amsterdam 1944, 73
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II. Scintillae Seraphicae
Na zijn toneelstuk van 1664 schijnt Bottens niets gepubliceerd te hebben
vóór 1673. In het Hs. Chronologia S. Joseph Comitatus Flandriae 1 vinden we
op p. 47-48 de volgende tekst :
„Fulgentius Bottens Flander
Provinciae Comitatus Flandriae S. Joseph Recollectorum
Sac. Theol. Lector Jubilatus et nunc Guardianus
Gandensis, edidit libellum, cui titulus
Scintillae Seraphicae, sive exercitia ascetica quotidiana
omnibus ad amoris divini perfectionem adspirantibus utilissima
Gandavi, apud Franciscus d'Erckel 1673 in idioma
flandricum postea translata et Brugis impressa
apud Judocum van der Meulen, anno 1678
Item scripsit vitam Martijrum Gorcomiensium,
Flandrice."
Daar dat Hs. geschreven is door één of twee personen,2 die Bottens zeer
goed kenden, mogen we aannemen, dat Bottens vóór 1673 niets heeft gepubliceerd, behalve het toneelstuk, dat aan de schrijver(s) niet bekend schijnt
te zijn geweest. - Dirks 3 geeft de Scintillae Seraphicae op met precies dezelfde
woorden als het Hs.
De bovenstaande tekst moet geschreven zijn tussen 9 oktober 1678 en 17
maart 1680, daar Bottens in die periode gardiaan was te Gent. We nemen
daarom aan, dat Bottens vóór 1680 buiten het toneelstuk publiceerde:
Scintillae Seraphicae in 1673, een Vita van de Martelaren van Gorcum in 1676
en een nederlandse, vermeerderde uitgave van de Scintillae Seraphicae.
Deze Scintillae Seraphicae zijn niet meer teruggevonden. Toch kunnen we
ons een idee vormen van dit werk uit latere publicaties. In het Vita Trina et
Una van 1684 vinden we een „appendix", dat als titel heeft: Exercitia Quotidiana Ascetica. Dat is dus hetzelfde als de neventitel van de Scintillae Seraphicae. Vergelijken we de gebeden uit het Vita Trina et Una met die uit de
latere Seraphijnsche Oeffeninghen, dan vinden we deze allemaal terug, uitgezonderd enkele kleine gebeden (de aspiraties op blz. 296, het Suspirium
animae Christo compatientis op blz. 380-381, het vijfde gebed op blz. 371 en
de Salutatio Vulneris lateralis op blz. 382). Het is dus zeer waarschijnlijk, dat
we in de Exercitia Ascetica Quotidiana van het Vita Trina et Una de oorspronkelijke Scintillae Seraphicae nog grotendeels bezitten.
ι CAP, 47-48.
2
Vóór in het Hs. staat de naam van Alphonsus Coen o.f .m. Maar ook Robertus Proventier o.f .m.
wordt verderop vermeld. Beiden hebben Bottens goed gekend. Coen was samen met Bottens
lector in Brugge van 1666-1669 en werd definitor, toen deze dit ambt moest neerleggen wegens
ziekte in 1681. Proventier was overste van Bottens te Brugge in 1689. Zie voor deze gegevens
de TC.
3 DIRKS,

355.
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Misschien heeft Bottens wel die gedeelten weggelaten, die hem moeilijkheden
hadden bezorgd. In het Generale Repertorium immers lezen we: „Difficultates
quas olim habuit f. Bottens propter Libellum, cui Titulus: Scintillae Seraphicae". 1 Elders in datzelfde Repertorium staat nog: „Scriptum quoddam,
quo ostenditur f. Bottens (qui pariter videtur impeti) non docuisse doctrinam
Quietistarum".2 Wellicht slaat ook deze tweede tekst op de Scintillae. De
teksten, waarnaar deze twee citaten uit het Repertorium verwijzen, zijn verloren gegaan. Er blijkt overigens voldoende uit, dat Bottens, met anderen,
beschuldigd is in die tijd van quietisme. Is dat één van de redenen, waarom
hij later zo voorzichtig is en zich vooral keert tegen het quietisme ?
III. Het leven van de Martelaren van Gorcum
Uit de bovengeciteerde tekst van Hs. Chronologia S. Joseph Comitatus
Flandriae blijkt, dat Bottens een leven heeft geschreven van de Gorcumse
Martelaren. Dirks 3 verwijst naar dit Hs. - In de lijst van Bottens' geschriften,4
die ik aantrof in het APB te S. Truiden, vond ik de volledige titel :
Kort ende waerachtigh VERHAEL VANDE GHEVANGHENISSE,
LIJDEN ENDE DOODT, der SALIGHER MARTELAEREN VAN
GORCUM, Elf uyt de Orden der Minder-broeders ende acht andere,
Die buyten den Briel ghehanghen syn om H. Catholijck Gheloove, Den
9 Julij in 't jaar 1572 - Bij-een-vergadert Uyt den gheleerden Estius,
Doctor van de H. Godtheyt te Douay, ende andere. Door den Eerw:
F. FULGENTIUS BOTTENS, Mind: Recollect, Leesmeester der H.
Godtheyt inde Provincie van S. Joseph in Vlaanderen / grav. /
Te Brugghe, Ghedruckt by de Weduwe van Lucas vanden Kerchove,
woonende inde Breydelstraete, in S. Anthone. 1676 / lijn /
Met gratie ende Privilegie.
130 χ 180. (Aantal pagina,s niet aangegeven).
Opgegeven werd verder, dat van dit boekje een exemplaar zou zijn in de
minderbroedersbibliotheek te Antwerpen. Op onze herhaalde aanvragen kwam
geen antwoord. Dit werkje wordt niet genoemd door G. Hesse o.f.m., De
oudere historiographie der H.H. Martelaren van Gorcum, in: Coll. Franc. Neerl.,
2, 1931, 447-498.
IV. Seraphynsche Oeffeninghen
De moeilijkheden, die Bottens naar aanleiding van de Scintillae Seraphicae
ι GR, I I I , 1121
GR, IV, 1669.

2
3

4

DIRKS,

360

Zie noot 1 — Wie deze (recente) lijst heeft samengesteld, is ons m e t bekend Voorzover ons
bleek, is de samensteller nauwkeurig te werk gegaan Wij konden dat constateren door een ver
gelijking van de lijst met een groot aantal fotocopieen, in hetzelfde archief aanwezig, waarop
de titels van bijna alle werken (en ook van een aantal herdrukken) stonden.
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had ondervonden, weerhielden hem niet in 1678 deze gebedenverzameling in
het Vlaams uit te geven. Hij voegde er een aantal gebeden aan toe, o.a. Litanieën, Getijden van de Onbevlekte Ontvangenis, Getijden van de H. Joseph,
Getijden van S. Antonius, enz.
Dirks 1 geeft dit werkje op en wel met volledige titel, drukker en jaar van
uitgave. Over drukker en jaar hoeven we niet te twijfelen, gezien de tekst
van de Chronologia. Of Dirks dit boek zelf in handen heeft gehad, staat niet
vast. Momenteel is het nergens meer te vinden.
Dit gebedenboek viel blijkbaar zeer in de smaak van de lezers. We vinden
er herdrukken van tot in de XIX e eeuw.
A. De eerste druk is van 1678. Dirks geeft als titel op:
Seraphynsche Oeffeninghen, seer profytigh voor alle godvruchtighe
persoonen, die naer de volmaecktheyt der goddelycke liefde trachten, by
een vergadert, uit 't latyn overgheset en vermeerdert door P.F. Fulgentius
Bottens . . . Brugge, by Judocus Van der Meulen, 1678, 8°.
B. Er moet tussen 1678 en 1682 een tweede druk van verschenen zijn, want
in het laatstgenoemde jaar verschijnt een derde. Van deze tweede druk is niets
bekend.
С Van de derde druk bevindt zich momenteel een exemplaar te Tielt OFM.
Seraphynsche Oeffeninghen. Seer profytigh voor alle Godtvruchtighe
Persoonen, die naer de volmaecktheyt der Goddelycke liefde trachten.
By een vergadert, uyt t' Latijn overgheset, ende vermeerdert door P.
Fulgentius Bottens, Minder-broeder Recollect, S. The. Lector Jubilatus.
Den derden Druck. / grav. / lijn / Te Ghendt, Ghedruckt by Bauduyn
Manilius, Stadts-drucker inde Witte Duyve, 1682. 137 X 85, neh + 3 179 pp. - 12 neh.
Licentia Superioris: Fr. Martinus Du Rieu, min. prov.. Gent 1 Jan. 1682.
Approbatie:
Fr. Alphonsus Coene, lect. Jub., Gent 1 Febr. 1682.
Censura Ordinis:
Α. Poelman, Lib. Cens., Gent 1 Jan. 1682.
In de aantekeningen te S. Truiden stond nog een andere uitgave van 1682
aangegeven: Seraphynsche Oeffeningen, Antwerpen, van Bloeme, 1682.2 Gezien
de licenties etc. van de eerstgenoemde uitgave van 1682, kan deze geen tweede
druk geweest zijn. Mogelijk is hij later in 1682 verschenen, en dan zou het de
vierde druk kunnen zijn, waarover we verder geen gegevens hebben.
D. Een vijfde druk is wel bewaard gebleven :
Idem. - P. Fulgentius Bottens, Minderbroeder Recollect, S. Th. Lector
Jubilatus ende Diffin. Den Vyfden Druck. / grav. / Te Brugghe, Gedruckt
by Jóos Vander Meulen inde Breydelstraet, 1686.
145 X 90, 28 neh + 220 + 4 neh pp.
126 χ 71.
1
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Exemplaren daarvan bevinden zich o.a. te Brussel KB, Gent OFM, Leuven
UB.
E. Een zesde druk bevindt zich in Weert OFM. Hij werd uitgegeven te
Antwerpen bij de Wed. Wülemsens, 1698.
F. Ook van de zevende druk bestaan nog enkele exemplaren :
Idem. - Den Sevensten Druck. Van nieuws oversien by den Autheur,
ende vermeerdert. / grav. / Tot Brugghe / lijn / By Pieter Vande Cappelle,
inde Jacobijne-straet op den Boeren-hoeck, 1706
155 X 95, Titelblad + grav. + 27 neh. - 2 3 7 + 7 neh. pp. 125 χ 70.
Exemplaren o.a. te S. Truiden APB, Antwerpen RG.
G. Idem. - Den achtsten Druck Van nieuws oversien by den Autheur, ende
vermeerdert. / grav. / Tot Brugghe / lijn / By Pieter Van de Capelle op
de Plaetse Maelenbergh inden Naem Jesus, z.j.
149 χ 92, 29 neh. - 240 - 5 neh. pp.
Exemplaren te Tielt OFM en te Turnhout OFM. Dit laatste heeft een tijds
tafel van de „verspringende" feestdagen (festa mobilia), die begint in 1710.
H. Bij de negende druk doen zich enkele moeilijkheden voor. Stracke 1 geeft
een negende druk op van 1703: „Seraphijnsche oeffeninghen : seer profijtelijk
voor alle Godtvruchtige personen, die naer de Volmaeckheydt der Goddelijcke
Liefde trachten - Bij een vergadert, uyt 't Latijn overgezet ende vermeerdert in den negenste Druck van nieuws oversien bij den Autheur ende vermeerdert.
- Tot Brugge bij Pieter van de Capelle inde Steen-Straete in den Guide Ribbe
(1703: eerste uitgave 1682)". Volgens BC NI 2 zou zich hiervan een exemplaar
bevinden te Antwerpen RG. Stracke geeft geen plaats op. Wanneer deze
opgave correct is, zouden we hier te maken hebben met een negende druk,
die verschenen is vóór de ons bekende zevende en achtste druk. De zevende
immers is van 1706. Daarbij komt, dat zowel de zevende als deze negende druk
zouden zijn verschenen bij dezelfde uitgever.
Misschien is de druk, die Stracke noemt, wel de „negensten Druck", die
dezelfde titel heeft als opgegeven wordt, behalve het jaar. Er wordt hierin
geen jaar opgegeven, maar de tijdstafel van de verspringende feestdagen loopt
vanaf 1715. (Titel + 1 + 2 8 neh. - 240 + neh. pp.).
Volgens BCNI 3 zou er zich te Wychen OFM nog een uitgave bevinden van
1711. Deze was bij onderzoek daar niet te vinden. Wel werd er een exemplaar
aangetroffen, dat kaft en eerste bladzijden alsook de laatste miste. Het begint
ι D. A. STRACKE S.J.. De XXIV Uren der Passie Ons Heeren, in: OGE 18 (1944), afl. 2, 109.
2
Volgens BCNI, nr 14073 bevindt zich een exemplaar van 1682 te Wychen O.F.M. Wij vonden
het daar echter niet.
3
BCNI, nr 16197.
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nu met p. AS waarop de maanden (heiligen) september en oktober staan.
Licenties, enz. zijn hetzelfde als boven bij de uitgave van 1682. Onder de appro
batie door A. Poelman staat gedrukt: „Quod in hac ultima Editione accessit,
etiam legitime censuratum, approbatum et permissum est".
Er zijn nog verschillende andere negende drukken :
Idem. - . . . ende Diffinit. Den Negensten Druck. Op een nieuws ver
meerderd ende verbetert / grav. / - T'Antwerpen, By de Weduwe van
Petrus Jacobs, inde Korte Nieuw straet. 1728 / lijn /
Met Gratie en Privilegie.
143 χ 84, 17 neh. + 1 5 - 3 4 1 + 8 neh. pp.
Een exemplaar daarvan is aanwezig te Antwerpen RG. Verder bevindt
zich nog een negende druk in Weert OFM, die uitgegeven is te Antwerpen
bij de Wed. Willemsens in 1756. - Naar de aantekeningen in S. Truiden be
vindt zich waarschijnlijk nog een negende druk in „Ons Boekerij" te Hasselt.
Idem. - Negensten Druck . . . By Joannes Norbertus Vinck drukker en
егкоорег woonende in het Klapdorp in de Vijf Ringen. / lijn / Met
approbatie.
140 X 80, 14 neh. + 15 - 341 - + 8 neh. pp.
Vinck woonde in Antwerpen. Er wordt geen jaar opgegeven, maar de tafel
der verspringende feesten loopt vanaf 1799.
Exemplaren bevinden zich te Antwerpen OFM, Eeklo OFM, Hasselt OFM,
Turnhout OFM, Antwerpen RG.
Idem. - Den negensten Druck . . . Tot Ghendt by J a n Meyer Stadts
drucker, op d'Hoog-poorte in 't gekroont Sweirdt.
We hebben tot nog toe niet kunnen achterhalen, hoe men in de lijst te
S. Truiden aan deze kennis gekomen is en of er nog exemplaren van bestaan.
I. Van de tiende druk zijn twee verschillende exemplaren bekend:
Idem. - Den Tienden Druk. Op nieuws vermeerdert en verbeterd, met
Mis, Lof en Litanien op lederen dag der week, t' Antwerpen By J . Thys
Boek-drukker en Boek-verkooper op de Vlasmarkt in de Pauw. Met
approbatie.
147 X 85, 1 neh. - 360 pp.
122 X 68.
Deze druk is weer zonder jaar; de tafel loopt vanaf 1826. De laatste appro
batie is van datzelfde jaar, terwijl de overige approbaties gelijk zijn aan die
van de druk van 1682. Hiervan bevindt zich een exemplaar in het APB te S.
Truiden, evenals van de volgende :
Idem. - Den Tienden Druk. Op nieuws vermeerdert en verbetert, met
Mis, Lof en Litanien op ideren dag der week. Te Turnhout, By J . Brepols,
91

Boekdrukker en Boekbinder / lijn / Met approbatie.
150 X 88, 360pp.
Zonder jaar. Tafel vanaf 1826. Imprimatur van 6 jan. 1826 door J. Forgeur
Vie. Gen. („Hic precum libellus typis rursum mandan potest. Datum
Mechliniae . . . " ) .
Tenslotte schijnt er, aldus de aantekeningen te S. Truiden, nog een uitgave
te zijn zonder jaar. Het jaar van verschijnen is ook nergens anders uit nader
te bepalen. Ze verscheen te Antwerpen „door Willem van Bloemen. Men vindt
ze te koop bij de Wwe Willems".1
Zoals reeds gezegd werd, geeft Stracke een negende druk van de Sera-phynsche Oeffeninghen op van 1703. Hij bespreekt daaruit het Horologie van de
Passie ons Heeren Jesus.2 In hetzelfde artikel kent hij aan Bottens het volgende
werkje toe:
Geestelijke Horologie van XXIV uren om hem te oeffenen dag ende
nacht in de Passie ons Heere etc. Jesu Christi . . . Tot Brussel bij Fr.
Foppens . . . 1682.
Uit het voorwoord, dat gericht is aan „Mevrouwe Franchoise d'Aldale dite
de Bousen, abdisse . . . van het wijd vermaerd klooster genaemt ter Gameren,
bij Brussel", citeert Stracke een stuk, dat sluit met de woorden: „In 't
klooster van O.L.V. .Ter Gameren den 18 October 1682 U Eerw. goehertiger
dienaer in X o F.P.B.".
Stracke twijfelt er niet aan, dat met deze initialen Bottens bedoeld is:
„F.P.B, (voorzeker wel Pieter, en met zijn kloosternaam Fulgentius Bottens)
. . . " . In een noot zegt hij: „Daar hij zelf (F.P.B.) zijn opdracht dateert van
uit het klooster, had de geleerde Franciscaan daar zijn verblijf, of althans
zijn woning".3
Deze toekenning echter van het Horologie aan Bottens achten we niet
verantwoord. Stracke geeft geen enkel argument, maar constateert rustig
dat de initialen die van Bottens zijn. Maar zelfs al zouden we weten, dat deze
F.P.B, een franciscaan was, dan zou de identificatie nog moeilijkheden genoeg .
opleveren. Ter Gameren lag in het gebied van de Provincia Germania Inferior.
Bottens was in 1682 confessarius van de clarissen te Gent en custos custodum
van zijn provincie. Het is daarom wel uitgesloten, dat hij confessarius was in
Ter Gameren. De opmerking van Stracke, dat Bottens Pieter heette en dat
zijn kloosternaam Fulgentius was, levert nog helemaal niet een voor de hand
liggende interpretatie der initialen.
1
De lijst te S. Truiden verwijst naar: d. 1 Taille, 334.
2 STRACKE, De XXIV Uren, 109, 99.
a
Ibidem, 107.
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Wij nemen daarom aan, dat Bottens genoemd Horologie van 1682 niet heeft
geschreven.
In de Ser. Oef. komen een aantal verzen voor. We zullen ze hier noteren uit
een exemplaar van Wychen OFM, waarvan het jaar niet bekend is, omdat
de laatste approbatie geen jaartal vermeldt (de andere zijn van 1682). Daar
er in de Ser. Oef. geen vertalingen van het Stabat Mater voorkomen vóór 1778,
is dit exemplaar na het genoemde jaar te plaatsen.
1) „Getyden vande Onbevlekte Ontfangenisse der Heylige Maegd", blz.
74-82;
2) Een vertaling van het Stabat Mater, blz. 83-84. Deze vertaling, die
teruggaat op die van Willem van Spoelberch o.f.m.1 ( ± 1633), komt
niet voor in de uitgaven van vóór 1778.
3) Vertaling van het Dies Irae, blz. 88-90;
4) Een vers met de titel: ,,Peyts (!), eer gy reyst", blz. 90-91 ;
5) ,,Getyden van den H. Joseph Bruydegom van de H. Maget Maria",
blz. 302-307;
6) „Zeer Godvruchtige Kleyne Getyden Vervattende het Leven ende
Mirakelen des H. Antonius", blz. 326-343.
Dit Antonius-officie vertoont veel overeenkomst met het Rijm-officie van
dezelfde heilige in het Gheestelyk Bloem-Beddeken van Mathias Croonenborch.2
Wij plaatsen hier het eerste vers van beide officies naast elkaar :
Ser. Oef., p. 337
Als Vyf Minder-broeders lieten
Voor 't geloof hun Bloed vergieten,
Voeld' Antonius een vlam,
Die hem 't edel hert in-nam.
Ну laet Augustinus Orden,
Om een minderbroer te worden,
En al zulk een vromen helt
Eens te wezen in dit veld.
Jont ons Jesu vol genaeden,
Groot in macht en groot in daden,
Dat ons uwen sterken erm
Door Antonius bescherm. Amen.

Gheestelyk Bloem-Beddeken, p. 38
Als vyf Minderbroeders zamen
Om 't Geloof ter slagtbank kwamen,
Voeld' Antonius een vlam
Die zyn hart door Liefd' innam.
Ну laat Augustinus Orden,
En gaat Minderbroeder worden,
Om aan hun gelyk te zyn
In Martelie, smert en pyn.
Geeft ons Jesus ! vol genaden,
Groot in macht, en in weldaden,
dat Antonius altyd
Ons door zyn Gebed bevryd'.

Het rijm-officie van de H. Antonius uit de Alghemeenen Toevlucht bestaat
3
uit heel andere verzen.
1

M A X I M I L I A N U S O.F.M.CAP., De nederlandse Stabat Mater-vertalingen,
i n : OGE 3 2 (1958), 2 3 6 .
Zie vorige n o o t .
Geeslelyk Bloem-Beddeken
of Novene ...
Den tienden druk vermeerderd
met de
Vrydagsche
Oeffening tot de allerheiligste
Maagd Maria,
's-Hertogenbosch,
By J. Coppens, Broekdukker
en
Boekverkooper
op de Markt, 1813. - H e t boekje h e e f t o p pag. 7 een „ g o e d k e u r i n g " v a n 1682.
« Alg. Toevl. (1721), 1 4 1 - 1 5 3 .
2

3
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V. Het Manuale Cantus
Blijkbaar had Bottens verstand van muziek. Hij zegt in de Opdracht van
zijn toneelstuk,1 dat hij ,,ten hoogsten gheoccupeert was met eenighe soete
Motetten te componeren" ter gelegenheid van het jubileum der abdis. Toen
het wenselijk bleek, dat de Joseph-pro vincie een eigen handboek voor de zang
kreeg, werd Bottens met de samenstelling daarvan belast door het provinciaal
kapittel. Hij werkte - zoals hij zelf zegt in de Praefatio ad Lectorem van de
uitgave van 1682 - er enige jaren aan en presenteerde het resultaat ter beoordeling aan het kapittel, in 1680 te Brugge gehouden. Na een waarschijnlijk
voorlopige druk van 1679, verscheen in 1682 de officiële tekst :
MANUALE CANTUS Secundum Usum FF. Minorum Recollectorum
Provinciae Comitatus Flandriae S. Joseph, In quatuor Partes divisum.
Continent communia quae ad Cantum spectant. Primo in Horis Canonicis,
Secundo in Missa, Tertio in Processionibus, etc. Quarto in Exequijs
Defunctorum. Praemittitur succincta, clara, ас fundamentalis traditio
principiorum Cantus Gregoriani. Deo nostro sit jucunda decoráque
Laudatio. Psalm 146. / grav. / Gandavi: Ex Officina Haeredum Joannis
Kerchovij 1682.
160 χ 100, 22 neh-160pp.
Facultas Superioris: „Infrascriptus consentie quod hoc Manuale Cantus,
de Mandato Capituli nostri Provincialis compositum,
examinatum et approbatum prelo detur. Actum
Gandavi 6 Octob. 1681. - F. Martinus Du Rieu,
Minister Provincialis".
Een dergelijk Manuale was - zo zegt Bottens in zijn „Praefatio", 2 die ge
schreven is op 15 juni 1682 - nodig, omdat er weinig boeken voorhanden waren
en in de beschikbare exemplaren om verschillende redenen veel fouten waren
ingeslopen. De auteur zegt over zijn eigen activiteit : „Quantum ad me, fidem
facio quod Manuale hoc fidelissimè ex libris nostris desumpserim, faciens illud
Concors et conforme antiquissimis et exactissimis Manualibus Cantus nostri
tam scriptis, quam impressis ab ineunte fere Typographia . . . " . 3 Hoe het
precies zit met de uitgave van 1679 is niet geheel duidelijk. Daarvan bevindt
zich een exemplaar te Antwerpen OFM. De titel is volkomen gelijk aan de
titel van 1682, alleen staat in de laatste „communia" i.p.v. „omnia". Merkwaardig is nu, dat de uitgave van 1682 pas verschijnt twee jaar na de goedkeuring door het kapittel en meer dan een half jaar na de „facultas Superioris",
terwijl de Praefatio pas in 1682 door Bottens is geschreven. Misschien is de
druk van 1679 slechts een proefdruk geweest van beperkte oplage ten behoeve
van de Capitulares.
1
2
3
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Triumphe, begin der Opdracht. Zie Bijlage I.
Manuale Cantus, Praefatio, 2.
Ibidem, 3.

Naast het boven besproken exemplaar vonden we in het APB te S. Truiden
nog een uitgave van 1682, waaraan toegevoegd waren 160 bladzijden muziek
in handschrift. Het is geheel of zeker ten dele geschreven door een recollect.
Op p. 44 lezen we: „Bidt voor die dit heeft geschreven. Anno j7jj, 7 a aprilis f.
Marc: De La Haye: M:R.". Het schrift is mooi: opschriften, notenbalken en
hoofdletters zijn geschreven met rode inkt. Tegenover p. 45 bevindt zich een
gravure, voorstellende de „tres devotiones" van de Onbevlekt Ontvangen
Maagd (S. Communio, Passio en Verbum Dei). Links onder staat: „P. van
Lisebetten fecit".
Op ons verzoek bestudeerde Eliseus Bruning o.f.m. dit Manuale Cantus.
Het bevat de traditionele stof, die dergelijke zangboek-handleidingen gewoonlijk bevatten. Het meeste vindt men reeds, en met bijna dezelfde woorden, in
boeken uit de XVe eeuw, terwijl waarschijnlijk de Inleiding (Traditio principiorum Cantus Gregoriani, 16 bladzijden) nog ouder is. Dat geldt niet voor het
einde dezer uiteenzetting, waar Bottens een boek over het Gregoriaans noemt,
dat in 1670 was uitgekomen (in de keulse provincie). Ook verwijst hij naar
De Musica Chorali van P. Maillart.
De muziek is tamelijk zuiver overgeleverd. Hier en daar merkt men reeds, dat
men elders (bedoeld zijn hier vooral de romeinse „humanistes") het gregoriaans
heeft gewijzigd. - Men kan uit alles opmaken, dat nog dagelijks gedeelten van
het Officie gezongen werden (begin en einde van elk Uur, Vespers vaak a
Capitulo, enz.).
Overal is de provincie-traditie van bepaalde gezangen, in onze streken
ontstaan, bewaard gebleven. Zo b.v. op p. 68 het Salve Lux mundi, p. 76
Quam pulchri sunt, p. 84 Haec est praeclarum vas, p. 86 Stella Coeli. Zie hiervoor de „Epilogus criticus" van het Cantuale Romano-Seraphicum.1
Ook de traditionele franciscaanse hymnen ontbreken niet. Nieuw zijn de
hymnen van S. Joseph (p. 100-101) en de Antiphona post Completorium
(p. 102). Aan de betrekkingen tussen de spaanse alcantarijnen en de recollecten
in Vlaanderen herinnert het responsie „Domine Jesu Christe" van Petrus van
Alcantara (p. 114).
Het aan één der exemplaren toegevoegd handschrift is volgens Bruning
„knoeiwerk" Van alles staat er door elkaar. Het enige merkwaardige in dit
handschrift is een antiphoon „van onse Moeder Joanna" (p. 40 sqq.). Bedoeld
is Joanna van Valois.
Buiten de twee bovengenoemde exemplaren in het APB te S. Truiden, kan
men nog uitgaven van 1682 vinden in S. Truiden OFM, Antwerpen OFM,
Lokeren OFM.
VI. Vita Trina et Una
In 1684 verscheen het eerste werk van Bottens, dat gaat over het geheel
van het geestelijk leven. Het is tevens het minst origineel.
1
E. BRUNING O.F.M., Canluale Romano-Seraphicum,
380, 395.

Paxijs 1951, Epilogus criticus, 393, 391,
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VITA TRINA ET UNA, Qua Uni Trinóq; Domino Perfectissimè Servitur
et Vivitur; in omni Perfectione nobis pro statu hoc possibili. Omnium
tàm suae quàm alienae Perfectioni operam dantium Utilitati, ex praecipuis
Asceticis et Mysticis Doctoribus collecta; Additis etiam EXERCITIIS
Asceticis Quotidianis, facilitata. Per V.A.P.F. Fulgentium Bottens, S.
Theol. Lect. ac Prov. Diffinitorem. Gandavi, apud Joannem Danckaert,
via vulgo dieta (de Velt-straet) sub D. Petro. 1684.
155 X 95, 18 neh. - 382 - 6 neh. + 1 ρ (voor errata).
Approbaties:
F. Balduinus Felhoen, S. Theologiae Lector, 7 Dec.
1683
F. Felicianus van Remoortere, S. Theol. Lect., 20
Nov. 1683
Censura Ordinarli : Α. Poelman, Archipresbyter Gand, Lib een., in 't
seminarie van Gent, 29 Dec. 1683.
Facultas Super.:
F. Cyrillus van Thienen, min. prov., Brugge, 7 Jan.
1684.
Het heeft een opdracht, die als volgt begint: „Reverendissimo Patri F.
Judoco Scaillet, Sac. Theol. Lectori Jubilato, Super Provincias Germaniae,
Beigli, etc. Ord. FF. Min. Recollectorum Commissario Generali". Van deze
Judocus Scaillet is tot nu toe niet veel bekend. 1 Bottens droeg hem dit boek
op ter gelegenheid van zijn benoeming tot Commissaris Generaal. Deze op
dracht is - met de Inleiding - van groot belang voor de kennis van Bottens'
bronnen. De opdracht werd geschreven te Gent op 16 februari 1684.
Op de eerste pagina staat geschreven: „de licentia Superioris adsimplicem
usum fratris Jacobi Booremans, f: minoris Recoil: 1686".
Buiten het boven besproken exemplaar van Wychen OFM, bevinden zich
nog exemplaren te Antwerpen OFM, Gent OFM, Vaalbeek OFM, Turnhout
OFM.
Het is meer een bloemlezing van geestelijke teksten dan een tractaat. Ze
zijn over het algemeen zeer affectief. Van blz. 263 tot 274 staat : „Explicatio
Theologiae Mysticae D. Dionysii Areopagitae. Ex S. Bonaventura: mutato
paululum et abbreviato Stylo". De in verband met de Scintillae Seraphicae
reeds genoemde Exercitia Ascetica Quotidiana zijn als appendix toegevoegd
(blz. 275-382). Ze bevatten verschillende gebeden van Gertrudis, Mechtildis,
e.a.
Vermelden we tenslotte, dat dit werk in oorsprong niets anders was dan een
verzameling voor persoonlijk gebruik, die op verzoek van vrienden, die het
handschrift in handen gekregen hadden, tenslotte ter perse ging.2
1
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VII. Korte ende Soete Inleydinghe
Van het volgende werkje weten we niet precies het jaar van uitgave. Bovendien kost het enige moeite te bewijzen dat het van Bottens is. Door een losse
aantekening op het APB te S. Truiden kwamen we dit boekje op het spoor.
We vonden het in een verzamelbandje van Vaalbeek OFM, dat zich tot vóór
enige jaren in de bibliotheek der franciscanen te Rekem bevond. Dit verzamelbandje opent met een werkje dat zeker van Bottens is, ni. de Corte en veel
in-houdende Reghelen (bespreking volgt later). Daarna treffen we aan:
Korte ende Soete Inleydinghe Tot ende in het Goddelijcke ende Minnelijck
HERTE van den HEERE JESUS, Alwaer de Ziele is komende tot een
aldervolmaeckste Vereeninghe met Godt, Door den wegh van sijn Vijf
Bloedighe Wonden. Getrocken uyt de Schriften van (van saligher Memorie)
Sr. Françoise Clara van S. Lieven, Penit. Ree. Godt aen-hanghen met
eenen blooten Geest. Zy selve. / Vignet / T'ANTWERPEN, By Joannes
van Soest, Boeck-drucker ende Boeck-verkooper, op de groóte Merckt,
in den Bonten Mantel. 1705.
1 2 0 x 7 7 , 22 pp.
Licentie en approbatie (s) ontbreken. Op de laatste pagina staat alleen:
„Potest Imprimi, Α. Poelman, L.C.G.".
Eenzelfde boekje bevindt zich te Antwerpen RG. Dat is echter van 1706.
De titel is hetzelfde, maar na „T'ANTWERPEN" staat: „By Joannes van
Soest, Boeckdrucker woonende op de groóte Merkt, in den Bonten Mantel,
1706".1 Eenzelfde exemplaar bevindt zich te Mechelen OFM.
Dirks 2 geeft op: „Corte ende soete Inleydinghe tot ende in het Goddelick
ende minnelick Herte van den Heere Jesus Ghetrocken uyt de Schriften van
(Saligher memorie) Sr. Françoise Clara van S. Lieven enz. - Brugghe, by P.
van Pee, 1685". Waar hij dit vandaan heeft, geeft hij - zoals gewoonlijk - niet
precies aan. We mogen aannemen, dat hij niet zo maar wat neergeschreven
heeft, maar of en waar dan deze uitgave te vinden zou zijn, hebben we niet
kunnen achterhalen.
Moereels 3 veronderstelt zonder meer, dat dit boekje door Bottens geschreven
is. Maar daar het titelblad geen schrijver vermeldt en het werkje bovendien te
Antwerpen gedrukt is, hadden we toch mogen verwachten, dat dit met enige
reserve zou geponeerd zijn.
Wij zijn van mening, dat Bottens dit werkje heeft geschreven. We laten de
argumenten daarvoor nu volgen. Het eerste geschriftje van dit verzamelbandje is zeker van Bottens. Zijn naam wordt op de titelpagina vermeld. Het
werd - hoogstwaarschijnlijk in 1684 - voor het eerst uitgegeven te Gent (de
censura Ordinarli is van 11 oktober 1684, gegeven door J. de Crook, Gand.
1
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Lib. Cens.; dit staat op de laatste pagina). Het is dus heel goed mogelijk, dat
ook het tweede tractaatje in deze verzamelband al reeds eerder gedrukt is
geweest. We komen tot zekerheid by het beschouwen van de censura Ordinarli.
Deze immers is van A. Poelman, L.C.G., d.i. Librorum Censor Gandensis.
Deze Poelman nu censureerde in jan. 1682 de derde druk van de Seraphynsche
Oeffeninghen en 29 dec. 1683 het Vita Trina et Una, beide te Gent. Een moeilijkheid levert ons hier op, dat Dirks het boekje opgeeft als gedrukt bij van Pee te
Brugge. Maar dat belet ons niet aan te nemen dat de Korte ende Soete Inleydinghe rond 1684 in Brugge of Gent (of op beide plaatsen) gedrukt is.
Welnu, als dit boekje omstreeks 1684 te Gent of Brugge verschenen is, dan
moeten we wel aannemen, dat het door Bottens geschreven is. Bottens immers
schreef ook in verschillende andere werkjes over de mystiek van Clara van S.
Lieven. Hij recenseerde het boek van Cauwe 1 over deze zuster. Van niemand
anders uit die tijd en die streek is ons bekend, dat hij geijverd heeft voor de
ideeën en de leer van Clara van St. Lieven. Daarbij komt nog, dat het hele
werkje geschreven is in de geest en de trant van Bottens. Maar er is nog meer.
Eén der tractaatjes uit het handschrift, dat we later afzonderlijk zullen bespreken, draagt de titel „De waerachtighe Mystique Theologie . . . " . 2 In dit
tractaatje, dat zeker van Bottens is, vinden we verschillende teksten, die ook
voorkomen in de Korte ende Soete Inleydinghe. Ze zijn niet altijd woord voor
woord hetzelfde, maar als men ze vergelijkt, twijfelt men niet meer eraan, dat
beide tractaatjes dezelfde auteur hebben. Men vergelijke blz. 33 van de Mystique
Theologie met blz. 21 van de Korte ende Soete Inleydinghe.3 Evenzo blz.
34-35 met blz. 19, blz. 35-36 met blz. 21, enz.
VIII. Oeffeninghe der Heyligen m den HemeP
Uit losse aantekeningen van omstreeks 1930, die zich bevinden in het APB
te S. Truiden, bleek, dat men nog enkele werkjes aan Bottens toeschreef, die
in geen enkele bibliographie voorkwamen. Al navragende kwamen we tot de
ontdekking, dat deze werkjes zich, evenals de reeds besproken Korte ende
Soete Inleydinghe, moesten bevinden in Vaalbeek OFM. Toen ons die tractaatjes
werden toegestuurd, begrepen we, waarom men ze geplaatst had op naam van
Bottens. Want ze stonden alle drie in het boven reeds genoemde verzamelbandje, samen met de Korte en veel inhoudende Reghelen en de Korte ende Soete
Inleydinghe. De vier eerste werkjes in dit bandje zijn gedrukt bij Joannes van
Soest in 1705; het vijfde eveneens - nemen we aan - al vermeldt het nergens
drukker of jaar. Het eerste tractaat, de Corte en veel in-houdende Reghelen,
bespreken we later,4 het tweede hebben we zo juist besproken. De drie andere
1
F . C A U W E o F M , Het Leven ende Goddelycke Leermghen van Sr
Lteven . . . The Chendt, By Livmus
de Clerck, gezworen Boeck-drucker
Velt-strael m de Bibliotheke ,iyio
Zie de eerste pagina na de „ T a f e l "
2
Zie Hoofdstuk IV, blz
3
U i t g a v e van 1705
« Zie blz 1 0 2 e ν ν
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Françoyse Clara van St
ende Boeckvercooper
inde

behandelen we in de volgorde, waarin ze voorkomen in het verzamelbandje.
Het derde werkje heeft als titel:
Oeffeninghe der Heyligen in de Hemel, Seer licht om пае-volgen aen alle
Godtvruchtighe Zielen op der Aerden, die al aerdsche affectien verstorven
hebbende, alleen trachten naer 't eeuwigh. Hier is by-ghevoeght een korte
Inleydinge tot een volmaeckt beminnen ende ghenieten GODTS. / grav.
/ T' Antwerpen, By Joannes van Soest, Boeck-drucker ende Boeckverkooper, op de groóte Merckt, in den Bonten Mantel, 1705.
120 X 77, 52 pp.
Te Mechelen OFM bevindt zich hiervan een exemplaar, dat - afgezien van
enige spellingsverschillen - dezelfde titel heeft. Het verscheen bij dezelfde
uitgever in 1706.
Op de laatste pagina van de uitgave van 1705 staat: „Utiliter imprimetur
A.P.L.C.G". Er zal weinig bezwaar tegen de volgende uitwerking der initialen
bestaan: „A. Poelman, Librorum Censor Gandensis". Dit is wel dezelfde
Poelman, die we boven reeds enige malen hebben aangetroffen. Dit wijst er op
dat ook dit werk te Gent of Brugge verschenen is rond de tijd dat de Korte
ende Soete Inleydinghe verscheen, dus rond 1685. Nu vonden we een losse
aantekening te S. Truiden, waaruit bleek, dat zich van dit boekje nog een exemplaar bevond te Gent OFM. Dat was uitgekomen bij P. van Pee te Brugge,
waarschijnlijk in 1685.
We mogen derhalve wel aannemen, dat dit werkje het eerst verscheen rond
1685 in Brugge of Gent. Maar daaruit volgt nog helemaal niet, dat het nu ook
door Bottens geschreven is. We hebben geen aanwijzingen vóór en ook niet
tegen Bottens. - Wij zullen daarom proberen, of interne criteria ons hier
verder kunnen brengen.
Ofschoon ook langs die weg o.i. geen zekerheid bereikt kan worden, pleiten
bepaalde gegevens eerder tegen dan vóór het auteurschap van Bottens.
Komen er bij Bottens altijd citaten voor, in dit werkje staan er geen (Catharina
van Genua wordt één keer genoemd op blz. 34). De beeldspraak is doorgaans
verschillend van die uit andere boeken van Bottens. Bovendien komt er veel
meer beeldspraak in voor en worden de beelden verder uitgewerkt dan Bottens
gewoonlijk doet. De stijl is koeler en minder affectief. Men mist het „aroma"
van Bottens. Dat betekent overigens niet dat het moet onderdoen voor Bottens'
boeken. - Verder wil het boekje het hoogste gebed leren door middel van de
visio beata der heiligen. Deze idee vinden we elders bij Bottens nergens,
tenzij heel terloops. Hij legt er steeds de nadruk op, dat we hier op aarde altijd
zullen blijven in het „licht van het bloot gheloove".
We zijn er ons van bewust, dat bij uiteenzettingen als de bovenstaande
nogal gevaar bestaat voor subjectivisme. Al met al mogen we zeggen, dat het
auteurschap van Bottens geenszins vaststaat.
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I X . Eenen Brief van Pater Joannes Falconi
Het vierde deeltje van het verzamelbandje bevat een brief:
Eenen B R I E F Gheschreven van den Dienaer Godts Pater Joannes
Falconi Religieus van het Ordre van Ons L. Vrouwe der Mercede, etc.
tot eene sijne Gheestelijcke Dochter. Eerst uyt het Spaens in 't Italiaens,
ende daer naer in 't Vlaems getrouwelijck over-geset. In welcken hij haer
aen-wijst den alder-suyversten en volmaecksten wegh des Ghebedts. /
vignet / T'Antwcrpen, By Joannes van Soest, woonende op de groóte
Merckt in den Bonten Mantel. 1705.
120 X 77, 28 pp.
Approbaties: Romae in Conventu nostro S. Mariae de Victoria die 15.
Aprilis 1671. F. Dom. à SS. Trin. Carmelite Discale.
Martinus de Esparza, S. Inquisì. Qualificator, S. Off. in
Vrbe et olim Uallisoleti.
F. Jacobus Riccius, Ord. Praed. S. Th. Mag. et Cleri in
Urbe Examinator.
Jo. Card. Bona.
E r gaat een „Waerschouwinghe Tot den Leser" 1 vooraf: men passe de
methode, in deze brief geleerd, slechts toe na overleg met ervaren personen. Nergens blijkt uit, dat Bottens iets met deze vertaling te maken zou gehad
hebben. Het is niet onmogelijk, dat Bottens die brief kende, misschien zelfs
bezat of dat hij aanspoorde tot publicatie. Dit zijn echter losse veronderstellingen. En daar het hier toch slechts een vertaling zou betreffen, laten we
deze brief verder buiten beschouwing.
X. Een kort en kleyn Tractaetjen van het Ghebedt
Het vijfde en laatste tractaatje is eveneens een vertaling van een werkje,
dat te Rome ontstond:
Een kort en kleyn TRACTAETJEN van het GHEBEDT Der inwendighe
Ruste en Vrede in Godt: Het welcke de H. Moeder Theresia de Jesu
beschrijft in het 14. en 15. Capittel haer Levens, ende op andere Plaetsen
van haere Schriften. Door den Eerw: H. Joannes Antonius Solazzi, de
Vetrullâ, Confess. Monialium S. Incarnationis, Romae. Alles naer het
Exemplaer te Roome ghedruckt in 't jaer 1675. uytgesondert de Prefatie
tot den H. Philippus Nerius, ende de H. Maria Magd. de Pazzi met nootsakelijcke Permissie ende Approbatie.
120 χ 77, 28 pp.
Hier staat niet bij, dat het bij J. van Soest is uitgekomen, maar dat spreekt
haast vanzelf. Ook hier blijkt nergens dat Bottens er iets mee te maken heeft
gehad. Het 14e en 15e caput van Theresia vinden we echter bij Bottens vaak.
1
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Het komt ons voor, dat van Soest in 1705 een verzamelband] e heeft uitgegeven van werkjes, die reeds eerder te Brugge of Gent waren verschenen.
X. Kort Begryp . . . . van een seer devoot Broederschap
Ofschoon het boekje, dat we nu gaan behandelen, waarschijnlijk voor het
eerst verscheen in 1681, plaatsen we het toch later in de bibliographie. En wel
omdat het vroegste exemplaar, dat nog bewaard is, dateert van 1692 en omdat
de inhoud van dit boekje zeer nauw verband houdt met de Corte en veel inhoudende Reghelen, die we hiema zullen behandelen.
KORT BEGRYP Vanden Oorspronck, Voort-ganck, Oeffeninghen,
Reghels, etc. van een seer devoot BROEDERSCHAP Eerst begonst in 't
Clooster der Penitenten op S. Pieters neffens Ghendt, door (Saligher
Memorie) SR. FRANÇOISE CLARA VAN S. LIEVEN, Religieuse van
het selve Clooster. Gheapprobeert door den Eerweerdighsten Pater F.
Petrus Marchant, Commissaris Generaci van de Orden van Sinte Franciscus
in de Nederlanden, etc. Door den Eerw. Pater F.F.B.L.J.C.C. / lijn / Te
Ghendt, Ghedruckt by Jan Danckaert, woonende by de PP. Jesuiten in
den Salamander 1692.
150 X 85, 24 pp.
Aldus het exemplaar, dat zich bevindt te Gent UB. Jammer genoeg ontbreken hier blz. 6 t/m 16.
Te Antwerpen RG 1 bevindt zich momenteel nog een ander exemplaar, dat
echter geen jaar opgeeft:
Kort begryp vanden Oorspronck, Voortganck, Oeffeninghen, Regheles,
etc. van een seer devoot Broederschap, eerst begonst ende wort noch
onderhouden in 't Clooster der Penitenten op S. Pieters neffens Gendt,
door (Saligher Memorie) Sr. Françoise Clara van S. Lieven, Religieuse van
het selve Clooster, Gheapprobeert door den Eerweerdighsten Pater F.
Petrus Marchant, Commissaris Generael vande Orden van S. Franciscus
in de Nederlanden, etc. Door den Eerw. Pater F.F.B.L.J.C.C. Te Ghendt
herdruckt door Livinus de Clerck, in de Velt-straete.
Jammer genoeg ontbreken hier de twee laatste paginas (23-24), waarop
waarschijnlijk de approbaties stonden. We mogen wel aannemen, dat dit laatste
exemplaar later verscheen dan het eerstgenoemde, vanwege de woorden „ende
wort noch onderhouden . . . ".
Het is niet gemakkelijk de opeenvolging en het aantal drukken te achterhalen. Gelukkig bestaat er geen twijfel aangaande het auteurschap van Bottens.
Immers de in beide exemplaren voorkomende initialen moeten uitgewerkt
worden als volgt : Frater Fulgentius Bottens, Lector Jubilatus, Custos Custo1
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dum. Nu was Bottens echter in 1692 geen custos custodum. En kijken we naar
de approbaties van het exemplaar van 1692, dan zien we dat ze niet gewoon
zijn. Óp blz. 24 vinden we :
Utiliter Imprimetur A.P.L.C.G.
Ita etiam sentiunt Theologi Ordinis.
Approbatie des Oversten: Brugghe 17 April 1681, F. Martinus Du Rieu,
Minister Provincialis.
We ontmoeten hier dus allereerst de ons reeds bekende A. Poelman, Librorum
Censor, Gandensis. Vervolgens blijkt de licentia superioris van 1681 te zijn.
We mogen derhalve aannemen, dat dit werkje voor het eerst in dat jaar verscheen.
De Bibliographie gantoise 1 geeft het exemplaar van 1692 op, maar voegt
aan de beschrijving toe: „L'auteur de ce livret, dont une édition avait été
imprimée à Bruges, par Pierre van Pee, en 1683, est le P. Fulgence Bottens".
- Dirks 2 geeft nog weer twee andere drukken op : één te Brugghe, bij P. van
Pee, 1685 en één te Ghendt, ghedruckt by de Hoirs van Jan Vanden Kerchove,
1697. Waar hij deze gegevens vandaan heeft, weten we niet.
Resumerend kunnen we zeggen, dat er aanwijzingen bestaan over de volgende drukken :
1) de eerste druk van 1681, drukker onbekend
2) een uitgave bij P. van Pee te Brugge in 1683
3) een uitgave bij P. van Pee te Brugge in 1685
4) een druk bij Jan Danckaert te Gent in 1692
5) een druk bij Livinus de Clerck te Gent, zonder jaar
6) een uitgave bij Jan vanden Kerchove te Gent in 1697 .
Zekerheid hebben we alleen aangaande de drukken van 1681, van 1692 en
die zonder jaar. 3
XII. Corte en veel in-houdende Reghelen
Ofschoon de eerste uitgave van deze Reghelen wel geplaatst zal moeten
worden in 1681, behandelen we deze Reghelen toch hier vanwege de verschillende
problemen, die zich rondom dit werkje voordoen. We zullen beginnen met de
beschrijving van de drie drukken, die we ter beschikking hebben.
Corte en veel in-houdende REGHELEN Der Volmaecktheyt Seer noodtsaeckelijck om te weten ende te onder-houden, voor alle de ghene die
Godt willen aen-hanghen inden Gheest ende Waerheyt, ende met hem
EENEN GHEEST worden. Door F. Fulgentius Bottens, S.T.L.C.C. Den
Neghensten Druck. / grav. / Tot Brugghe, By Franciscus van Heurck,
op de Plaetse Mallenbergh, in den Naem Jesus, 1696.
175 X 87, 1 neh. 69 pp.
1
2

3
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Deze uitgave bestaat uit twee delen, nl. :
A. blz. 1-36. Daarin vinden we:
Ie) De Corte en veel in-houdende Reghelen, blz. 1-27;
2e) Twee mystieke verzen, blz. 28-36. Vóór elk vers bevindt zich een
pagina, die gedrukt is zoals men gewoonlijk een titelblad drukt.
a) „Die den Heere Aen-hanght is eenen GHEEST. 1 Corinth. 6 /
lijn / Dat sy aen-mercken dat sy boven Al moeten begheren te
hebben Den Gheest des Heeren ende syn H. Werckinghe. Altyt
Godt bidden met een suyver Herte, ende hebben oodtmoedigheyt
en verduldigheyt. Regulae FF.M. Cap. 10" (blz. 28).
Na een „Briefken vanden H. Franciscus gheschreven aen alle
Christenen . . . Ex Pisano, etc." volgt dan het eerste vers, dat
als titel heeft: „LOF-SANGH. Van een Godtgenietende Ziele"
(blz. 29). Het vers telt 72 regels.
b) „Het is my goet GODT aen-tehanghe Psalm 72. Aen-te-hanghen
IN DEN GHEEST ende WAERHEYT.
In den Gheest, van alles afgetrocken ende ontbloot, gevredight,
gestilt en boven sy selven verheven. In de Waerheyt, van een
aldersuyverste, alder-innighste, alder-vierighste, alder-stilste en
genietende Liefde" (blz. 32).
Na een „Extraict uyt eenen Brief vande H. Clara, gheschreven
aen haere Dochter de H. Agnes, Dochter van den Coninck van
Bohemen", volgt het tweede vers, waar boven staat: „Anderen
LOF-SANGH" (blz. 33). Het telt 74 regels.
Op blz. 36 lezen we dan nog :
„Per V.A.P.F. Fulgentium Bottens, L.J.C.C. / lijn / Placet ut Imprimatur.
F. Bonifacius Maes, Diff. Generalis ac Vicarius Provincialis Prov. Comitatus Fland. S. Joseph. FF. M.R. / lijn / Proelo excudi potest, Actum
11 Oct. 1684:
I. De Croock, Archid. Gand. Lib. Cens.".
B. „Corte Verclaeringhe Van de twee voor-gaende Gheestelycke Ghesanghen"
(blz. 37-69). Na een inleiding volgt op blz. 39 de eigenlijke paraphrase.
Op blz. 69 vinden we :
„Per F.F. B. Sac. T. Lect. Jvbil. C.C. / lijn /
Utiliter Imprimetur
P.I. Ysenbacrt, A.B. L.C. / lijn /
Placet Imprimatur
F. Gavdentivs vanden Kerckhove
S.Th.Lect.Jub. Provinciae Comit. Fland. FF. Min. Recoil. Minister
Provincialis".
Tegenover de titelpagina van dit exemplaar uit het APB staat geschreven:
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„L.W. Schuermans, pr. Zie levensbeschrijving van P. Fulgentius Bottens bij
Pirón . . . " .
Aanvankelijk stelde Bottens voor de leden van de Broederschap elf Regels
op. Later werden ze ook afzonderlijk uitgegeven Er komt dan één Regel bij.
Regel XI wordt Regel X I I en Regel X I wordt bijgemaakt. Verschillende
andere Regels worden uitvoeriger, enz. 1 De twaalfde Reghel is gedrukt in een
veel kleinere letter dan de elf voorafgaande.
Het tweede exemplaar, dat we ter beschikking hebben, is van 1705. De titel
wijkt enigszins af:
Twaelf Korte Maer veel in-houdende R E G H E L E N Seer nootsakelijck om
te weten ende te onderhouden, voor alle de gene die Godt willen aenhanghen in den Geest ende Waerheyt, ende met hem Eenen Gheest worden.
Door E.P.F. Fvlgentivs Bottens, S.T.L. ende Diff. / grav. / T'Antwerpen,
By Joannes van Soest, Boeck-drucker ende Boeck-verkooper, op de groóte
Merckt, in den Bonten mantel. 1705.
120 X 77, 27 + 9 neh. pp.
Approbaties etc. zijn gelijk aan die van het bovenstaande exemplaar. Alleen
staat nu op de laatste bladzijde: ,,Per V.A.P.F. Fulgentium Bottens, L.J.D.".
De uitleg van de beide verzen ontbreekt.
Dit is het eerste tractaatje van het reeds eerder genoemde verzamelbandje
van Vaalbeek OFM.
Tegenover de titelpagina staat geschreven: „Desen boeck is ten gebruyeken
van maria teresia janssens 1711 geprofessiet begijntien tot antwerpen".
Het derde exemplaar heeft - afgezien van wat spellingsverschillen - dezelfde
titel als het exemplaar van 1691 :
Korte en veel inhoudende REGHELEN . . . Door F . Fulgentius Bottens,
S.T.L.I. C.C. Den Thienden Druck, / grav. / Tot Brugghe, / lijn / By Pieter
vande Cappelle, op de Plaetse Maelenbergh inden Naem Jesus.
M.D.C.C.X.X.I.
170 χ 98, 75 -f 2 neh. pp.
In dit exemplaar van het APB te S. Truiden staat voorin geschreven:
„Desen boock hoort toe Margarita Begga Feijsers bogijnten tot hooghstraten
1780".
Approbaties etc. komen geheel overeen met die van het exemplaar van
1696.
Gezien de Censura Ordinarli van 1696, 1705, en 1721 mogen we aannemen,
1
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dat in 1684 reeds de twee verzen toegevoegd waren. En wat de paraphrase op
die twee verzen aangaat, kunnen we wijzen op de merkwaardigheid, dat deze
zowel in 1696 als in 1721 een eigen approbatie etc. heeft. In 1696 was Gaudentius
vanden Kerckhove provinciaal en in diezelfde tijd was Bottens custos custodum. Als zodanig dus, als custos custodum, wordt hij nu ook aangeduid in de
uitgave van 1696 en die van 1721. Het ligt derhalve voor de hand aan te nemen,
dat Bottens deze paraphrase schreef in de tijd dat hij custos custodum was
(voor de tweede keer) dus in 1696, het jaartal van het eerst beschreven
exemplaar.
Het exemplaar van 1696, dat wij ter beschikking hebben, bevindt zich in
het APB te S. Truiden. Moereels deelt ons mee, dat er daarvan nog twee
exemplaren zijn te Antwerpen RG.1 Daar bevindt zich bovendien nog een uitgave van 1706, zonder paraphrase, maar met dezelfde approbaties, etc. als de
uitgave van 1696. Moereels geeft niet op bij wie die uitgave verscheen, maar het
zou niet te verwonderen zijn, als deze uitgave eveneens was verschenen bij
Jan van Soest, die de Regels en het Kort Begryp reeds in 1705 had uitgegeven.
- Moereels acht het een bibliographische puzzle, dat de Reghelen van 1706,
reeds uitgebreider dan die van het Kort Begryp, niet gevolgd wordt door de
paraphrase, die wel voorkomt in 1696 en 1721. Houdt men echter het bovenstaande goed voor ogen, dan is dit niet zo'n grote puzzle. Er is voldoende
grond om aan te nemen, dat de uitgave van 1706, en die van 1705, niets anders
zijn dan herdrukken van de uitgave van 1684, die nog geen paraphrase bevatte.
Moereels kon niet weten, dat de Regels voor het eerst verschenen waren in
1681. Het exemplaar immers van het Kort Begryp, dat hij gebruikte, miste de
twee laatste bladzijden, en dus vermoedelijk ook de approbaties, etc. Maar
het exemplaar, dat wij ter beschikking hadden en dat zich momenteel bevindt
in de UB te Gent, had die approbaties etc. wel.
Bij Dirks 2 vinden we nog twee andere drukken vermeld. Eén van 1685 te
Brugge bij P. Van Pee en één van 1697 te Gendt, by Hoirs van Jan Vanden
Kerchove.
Resumerend komen we tot het volgende overzicht :
1) De eerste uitgave der Reghelen is hoogstwaarschijnlijk van 1681 in het
Kort Begryp.
2) Tussen 1681 en 1696 moeten de Reghelen minstens 7-maal uitgegeven
zijn, daar in 1696 de negende druk verschijnt. Uitgesloten is niet, dat
er nog meer uitgaven geweest zijn, hetzij met hetzij zonder verband
met de Broederschap. Tussen genoemde jaren kunnen we aanwijzen:
a) Een uitgave van 1684, waarin reeds XII Reghelen voorkomen als
ook de twee verzen, maar geen paraphrase ;
ι Ibidem. 371-372.
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3)
4)
5)
6)
7)

b) een uitgave te Brugge bij P. van Pee in 1685 (Dirks, blz. 385);
dat is een herdruk van het Kort Begryp.
In 1696 verschijnt een negende druk met paraphrase.
In 1705 verschijnt een druk zonder paraphrase bij van Soest in
Antwerpen.
In 1706 verschijnt weer een druk, wellicht ook bij van Soest en wellicht
ook zonder paraphrase.
In 1697 verschijnt volgens Dirks een druk van het Kort Begryp.
In 1721 verschijnt een tiende druk, met paraphrase, waarschijnlijk een
herdruk van de druk van 1696.

Met Dirks mogen we zeggen, dat deze Reghelen inderdaad geweest zijn „un
immense succès".1
Uit de bovenstaande approbaties, etc. kunnen we afleiden, dat de Corte
Reghelen zelf met de twee verzen (zonder paraphrase!) reeds verschenen zijn
in 1684. Zowel in de uitgave van 1696 als in die van 1721 lezen we immers:
„Proelo excudi potest. Actum 11 Oct. 1684
Bij de bespreking van het Kort Begryp hebben we er al even op gewezen
dat dit werkje heel nauw verband houdt met de Reghelen, of beter nog: in het
Kort Begryp vinden we de Reghelen voor het eerst. Deze Reghelen zijn namelijk
ontstaan in verband met de Broederschap van het H. Hart naar de ideeën
van Sr. Clara van S. Lieven, waarvoor Bottens een tijd lang geijverd heeft.
Over de geschiedenis daarvan zullen we elders handelen.2
XIII. Alghemeenen Toevlucht
Het is niet precies na te gaan, hoeveel drukken er verschenen zijn van dit
zeer verbreide Antonius-boekje van Bottens. Ook de volgorde der verschillende
uitgaven, waarover nog iets bekend is, kan niet nauwkeurig aangegeven worden.
Dirks 3 geeft drie uitgaven van dit boekje op. Blijkbaar heeft hij geen diep
onderzoek ingesteld, want hij geeft maar een klein deel van de titel op. Volgens
hem verscheen dit boekje in 1682 te Brugge. Dit exemplaar is tot nog toe niet
aan het licht gekomen. Hij noemt verder uitgaven van 1720 en 1736, in 12°.
Te Antwerpen OFM en in het APB te S. Truiden bevindt zich een exemplaar
met de volgende titel :
Alghemeenen TOEVLUCHT In allen Noodt den H. ANTONIUS VAN
PADUA Voorghestelt
I. In sijn loffelyck Leven ende Deughden
II. In de Glorie sijnder Miraeckelen
III. In syn Eere en Dienst, bysonderlyck door de
NOVENE Dat is: Neghen Dijnsdaeghsche Devotie, By een vergaedert
1
2
3

Ibidem.
Hoofdstuk IV.
DIRKS,
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356.

door den E.P.F.F.B.M.R. L.J. et D. / vignet / Tot Brugghe Ghedruckt
Pieter van Pee Boeckdrucker inden Naem Jesus, ζ.j.
125 χ 77, 8 neh. - 9 - 181 - 1 neh. pp.
Licentia Superioris:
F. Alphonsus Coene Vie. Prov., Gent 21 Nov. 1687
Approb. Theologorum : F. Gaudentius vande Kerckhove, Guardianus Sac.
Theol. Lector Jubilatus
F. Franciscus Mersmans S. Theol. Lector
Aldus ziet het exemplaar van Antwerpen er uit. Het exemplaar van S.
Truiden mist het titelblad, is iets kleiner van formaat en heeft na blz. 181
nog drie niet genummerde bladzijden. Het enige jaartal, dat vermeld wordt,
is 1687. Het is daarom niet uit te maken of deze twee exemplaren behoren tot
eenzelfde druk. Want ook bij latere drukken vindt men in de licentia superioris
het jaar 1687.
Te Antwerpen RG 1 bevindt zich nog een exemplaar met dezelfde titel :
idem. - By een vergaedert door den E.P. F.F.B.M.R.L.J. et D. /vignet/
Tot Brugghe / lijn / Ghedruckt by Pieter Vande Capelle Op den Boerenhoeck M.D.C.C.VII.
130 χ 75, 8 neh. - 181 - 1 neh. pp.
Zelf hadden wij de beschikking over een exemplaar, dat afkomstig is uit
Weert OFM. De titel is, op enige spellingsverschillen na, gelijk aan de boven
staande :
Idem. - By een vergaedert door den E.P. F.F.B.M.R.L.J. en D. / vignet /
Tot Bruggghe / lijn / Ghedruckt by Pieter vande CAPPELLE, op de
plaetse Maelen-bergh in den Naeme Jesus. 1712.
Approbaties etc. zoals boven. - Tegenover de titelpagina staat een gravure
voorstellende de H. Antonius, met als onderschrift ,,S. Antonius de padua naar
het leven". - De laatste pagina met de laatste approbatie ontbreekt. Hiervan
is ook nog een exemplaar te Maastricht SJ.
In het APB te S. Truiden bevond zich nog een exemplaar, waarvan het jaar
niet bekend is. In de beschrijving van het APB werd voorzichtig verondersteld,
dat het een druk was van rond 1779:
Idem [in modernere spelling]. - In dezen lesten Druk zynder nog bygevocgt
alle de Aflaeten die aen het Broederschap van den H. Antonius vergunt
zyn. / grav. / Tot Brugghe, by Jan Baptiste Macque Boekdrukker inde
Breydelstraete, in 't gekroond Sweerd.
138 X 85, 189 + 9 neh. pp.
Te Antwerpen RG en te Gent OFM bevindt zich nog :
1

Zie de lijst van S. Truiden.
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Idem [maar zonder aflaten]. - Te Gendt, by Petrus de Goesin, Drucker
van Haere Maiesteyt.
Deze druk moet verschen zijn tussen 1740 en 1780.
Tenslotte was er nog een exemplaar in het APB te S. Truiden, dat dezelfde
titel heeft als het bovengenoemd exemplaar met de aflaten :
Idem. - Te Brugge, by С. de Moor, Boekdrukker.
De licentie is van 1815.
Wanneer men bovenstaande opsomming, die wel zeer onvolledig is, goed
bekijkt, dan mag men o.i. wel aannemen dat Bottens na de uitgave van 1687
niet veel aan dit werkje veranderd heeft. De approbaties etc. van 1678 komen
nogal eens terug en het aantal pagina's blijft opvallend gelijk. Voor de over
zichtelijkheid zetten we de ons bekende uitgaven nog eens kort achter elkaar:
1) Drukvan 1682 (Dirks)
2) Druk van 1687 (zie boven)
3) Drukvan 1707
4) Druk van 1712 (zie boven)
5) Druk van 1720 (Dirks)
6) Druk van 1736 (Dirks)
7) Druk van 1779 (?) (zie boven)
8) Druk van de drukker van Haere Maiesteyt (zie boven)
9) Druk van 1815 (zie boven).
Bollen deelt mee, dat er nog een bewerking van dit boekje van Bottens ver
scheen in 1851.1
In de Alghemeenen Toevlucht komen enkele verzen voor. We vermelden ze
hier naar de uitgave van Pieter van de Cappelle, Brugge 1712 :
1) Een vertaling van de lofzang op S. Antonius „Si quaeris miracula... ",
ná de latijnse tekst, blz. 50-51. Het gedicht telt 12 regels.
2) Een gedicht van 12 regels, beginnend met de volgende regel: „Een
Woeckeraer van schuit geen handschrift had' ghegheven". Het stond
onder een schilderij, dat zich bevond in de minderbroederskerk te
Brugge.
3) „Seer Godtvruchtighe Kleyne Ghetyden van den H. Antonius, inhoudende sijn Leven ende Mirakelen", blz. 141-153 (de paginering in
het boekje is foutief: men drukte een 3 i.p.v. een 5). - Wij hebben er
boven reeds op gewezen, dat dit Antonius-officie weinig overeenkomst
vertoont met het officie uit de Seraphynsche Oeffeninghen.
XIV. Apologia Fratrum Minorum Recollectorum
Reeds tientallen jaren lang bestond er twist over de vestiging van een
recollecten-klooster in het Land van Waas, toen er rond 1687-1688 een anonieme brochure verscheen vol smadelijke beschuldigingen en insinuaties aan
1

BOLLEN-KERKHOVE, 361.
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het adres van de recollecten van de Joseph-provincie. Bottens kreeg toen waarschijnlijk van de Commissari us Provincialis - opdracht tot het samenstellen
van eenverweerschrift. Dit verscheen in 1688 :
APOLOGIA F.F. Minorum RecoUectorum Provinciae Comitatus Flandriae Joseph; Contra LIBELLUM FAMOSUM Auctoris Innominati,
Cujus titulus est FACTUM Pour le Curé, et les principaux Habitans du
Bourg de S. Nicolas au Païs de Waes ; contre les efforts que font les Frères
Mineurs Recollects de la Province de S. Joseph en Flandres pour s'établir
dans ce Bourg malgré eux, et au mépris de l'autorité Ecclésiastique et
Séculière. Auctore V. Adm. P. F. Fulgentio Bottens Sac: Theol: Lect:
Jubilato. Ex Obedientia Superioris. / vignet / Brugis Typis Petri van Pee
Typographi Jurati ad insigne Nominis Jesu. M.D.C.L.XXXVIII.
170 X 110,
61 + 3 neh. pp.
Licentia :
Fr. Cyrillus van Thienen, Commissarius Prov. S. Joseph, 17
Augustus 1688, Brugge.
Approbaties: Fr. Balduinus Felhoen S.T.L.Jubil. Brugge 6 September
1688.
Fr. Franciscus Mersman, S.T. Lector, Brugge 6 Sept. 1688.
Approbatio: P. Maes, Can. Eccl. Cath. S. Donatiani L.C. 7 September
1688.
Hiervan is slechts één druk bekend. Tot nog toe is er maar één exemplaar
teruggevonden. Dat bevindt zich in het APB. Ook van het Factum is slechts één
exemplaar bewaard. Ook dat bevindt zich in het APB bij de documenten over
de kwestie Waas. 1 Het geeft noch jaartal noch drukker op. Wie de schrijver is,
weten we niet. Het is niet onmogelijk, dat het een penne vrucht is van een wereldheer uit het Land van Waas. 2
XV. Oeconomia Sacra
Bottens gold als expert op het gebied van de H. Schrift. Hij was de eerste die
officieel belast werd met het lectoraat voor schriftuur. Bijna een jaar na zijn
benoeming ( 17 februari 1686) verscheen het eerste deel van zijn eerste werk in
deze materie :
Oeconomia Sacra Sapientiae Increatae sive Dei cum Hominibus commercium mediante Scriptura Sacra. Tractatus Isagogicus omnibus ejusdem
Studiosis, Theologis, Concionatoribus ac Controvertistis perquam necessariis. Per V.A.P.F. Fulgentium Bottens S. Theol. Lectorem Jubilatum. /
grav. / I H S / Brugis, Typis Petri van Pee Typographi Jurati ad insigne
Nominis Jesu, 1687.
170 X 110, 378 + 1 neh. pp.
1

APB, Capsa Waes.
De seculiere clerus immers verzette zich tegen vestiging der recollecten in het Land van
Waas. Zie Hoofdstuk I, blz. 20-21, 66 e.v.v.
2
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Licentia Superioris : F. Bonifacius Maes Totius Ordinis S. Francisci
Diffinitor Generalis, ac Prov. Comit. Fland. FF.
Min. Recoil. Minister Provincialis. Gent, 5 Jan.
Censura Ordinarli: J. Pynckel Archid. Brug. L.C. Brugge 8 Jan. 1687.
Cens.Theol.Ordinis: F. Gaudentius van den Kerchove, praefati Conventus
Guardianus, et S. Theol. Jubilatus, Brugge, 10 Jan.
1687.
F. Balduinus Felhoen, S. Theol. Schol. Lector,
Brugge, 10 Jan. 1687.
F. Franciscus Mersman, S. Theol. Lector, 10-1-1687.
Op blz. 32 staat een „Protestatio Authoris", waarbij hij alles wat hij hier en
elders geschreven heeft, onderwerpt aan het oordeel der H. Kerk. Tegenover
het titelblad bevindt zich een gravure, waaronder staat: ,,M. heylbrock sculp,
gand". Middenin deze gravure staat „Oeconomia Sacra Sapientiae Increatae
etc. mediante Scripturâ Sacra Tomus I". Om deze tekst heen staan acht
kleine afbeeldingen. Boven de tekst van links naar rechts : schepping van Eva
(?) ; wereldbol op wolken met daarboven Drieeenheids-driehoek met zon, maan
en sterren ; de verleiding van Adam door Eva. Links van de titel : Mozes met de
Tafelen der Wet. Rechts van de titel : David met harp. Onder de titel van links
naar rechts : aanbidding der herders( ?) ; de vier Evangelisten ; Maria en Joannes
onder het Kruis. Deze gravure vinden we ook in Tomus II en Tomus III.
Het werk is verdeeld in twee „partes", waarvan het eerste - dat vrij kort is:
blz. 33-50 - spreekt over het wezen der H. Schrift, terwijl de rest van het boek
gaat over de teksten, vertalingen, de Vulgaat, etc.
Exemplaren bevinden zich te Tielt OFM, Antwerpen OFM, Eeklo OFM, BN
Paris, Wychen OFM. - Bovendien is er nog een druk van dit werk van hetzelfde
jaar bij dezelfde uitgever. Er is één verschil in de titel: hier staat „Opus" i.p.v.
„Tractatus" - Daarvan vindt men exemplaren te Mechelen OFM, S. Truiden
OFM, S. Niklaas OFM.
Een goed jaar later verschijnt:
CHRONOLOGIA SACRA Ab ipso Mundi exordio, usque ad Destructionem Jerusalem per Ti turn. Exhibens:
I. Totam Historiam Sacram per sua tempora digestam; sive Breve
Compendium totius Scripturae Sacrae; seu Veteris et Novi Testamenti.
II. Civitatem Dei ab una parte; ab altera Civitatem Mundi collateraliter
procedentem, decursu praecipuorum Mundi Regnorum et Monarchiarum.
III. Arborem Genealogicum Christi D.N. secundum Mattheum et Lucam.
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IV. Resolutionen! praecipuarum difficultatum S. Scripturae, quae concernunt rationem Temporum, et Genealogiam Christi
Omnibus S. Scripturae Studiosis et Theologis, maxime necessaria. Per F.
Fulgentium Bottens Ord. F . F . Min. Recol. / S.T. Lectorem Jubil. ac Prov.
Diffin. / grav. / Gandavi Typis Michaelis Masii, Typographi J u r a t i sub
viridi Cruce 1690.
170x110,
2 n e h . - 3 6 0 pp.
Approb. Censoris: Joan. Ooms, S.T.L. Lib. Cen., Gent 21 Aug. 1690.
Lic. Superioris:
F. Alphonsus Coen, S. Theol. Lector Jubilatus ас
Minister Provincialis, Gent, 9 Oct. 1690.
Approb. Ordinis : F. Franciscus Mersman, S. Theol. Lector, Gent 20-9-1690
F. Gerardus Bollaert, S. Theol. Lector, Gent, 20-9-1690.
Daarvan bevindt zich een exemplaar te Wychen OFM. - Tegenover de titel
pagina staat de gravure met „TOMUS III" !
In dit boek staan enkele kaarten :
1) tegenover blz. 45: „De Gelegentheyt van TParadijs ende TLandt Canaan,
Mitsgaders de eerst bewoonde Landen der Patriarchen".
2) tegenover blz. 60: „Perigrinatie ofte Veertich-iarighe Reyse der Kinderen
Israels . . . int licht gegeven door Claes Jansz. Visscher int Jaer 1649".
3) tegenover blz. 94: „Geographische beschrijvinge van Het Joodtsche Landt
. . . door Claes Jansz Visscher".
4) tegenover blz. 108: „De Heylige en wytvermaerde Stadt lerusalem . . . " .
Eveneens van Visscher.
De Bibliographie Gantoise 1 geeft verkeerdelijk op, dat er 6 kaarten in staan.
Wel vinden we naast de kaarten nog drie Tabellen (bij blz. 33, 49 en 237).
We vonden slechts één exemplaar en wel in Wychen OFM.
Weer ongeveer een jaar later verschijnt :
Oeconomia Sacra [zie verder Tomus I] . . . Per F. Fulgentium Bottens S.
Theol. Lectorem Jubilatum, et Diffinitorem, Tomus II. / grav. / Gandavi,
Typis Michaelis Masii, Typographi Jurati, sub viridi Cruce, 1691
170 χ ПО,
11 n e h . - 5 1 2 pp.
Licentia Super. : F. Alphonsus Coen, S.T.L.Jubil. Min. Prov. Gent 1
Nov. 1691.
Censura Ordin. : J . Ooms, S.T.L. Lib. Cens., Gent 8 Sept. 1691
Approb. Ordinis: F. Franciscus Mersman, etc. [zoals boven, behalve
maand en jaar.]
De gravure staat nu aan de achterkant van het titelblad. Tegenover blz. 14
staat een tabel. Dit boek handelt over de verschillende „sensus" der H. Schrift,
over haar oorzaken, enz. Exemplaren hiervan bevinden zich te Gent OFM,
1

VANDERHAEGHEN, I I ,

284.
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APB S. Truiden, Tielt OFM, Mechelen OFM, Bibl. S. Truiden OFM, S. Niklaas
OFM, Antwerpen RG, K.B., Nijmegen OFM, Wychen OFM, Maastricht S.J.
Er bestaan ook nog banden, waarin twee delen samengevat zijn. Niet zoals
men zou verwachten deel I en deel II, of deel II met deel III, maar deel III
gevolgd door deel I. Titel, jaar van uitgave, enz. komen overeen met titel, enz.
van de afzonderlijke banden. Wel ontbreken in dat derde deel de kaarten.
Men verwondert er zich wellicht over, dat we over kaarten spraken bij het
derde deel. Dat vindt wel zijn oorzaak in het merkwaardige feit, dat het derde
deel vóór het tweede is verschenen. Het derde deel, de Chronologia Sacra,
verscheen in 1690, terwijl het tweede deel pas in 1691 verscheen. Toch lezen we
in de „Prologus ad Lectorem" van het derde deel (1690): ,,Dum perlustravi
quae eodem Tomo I digressi de Causa — et Tomo II de Causa formali . . . His,
inquam perlustratis videbar mihi intentioni praefixae satisfecisse . . . Verum
dum rem altius considerare incipio, invenio duae quaedam adhuc desiderar!
posse . . . " (blz. 1-2). Hieruit zou men kunnen besluiten, dat het tweede deel in
1690 al verschenen was. Dat dit echter niet het geval is, en dat het derde deel
verschenen is vóór het tweede deel, blijkt duidelijk uit één der approbaties van
het tweede deel: Franciscus Mersmans schreef op 3 November 1691 te Gent:
„Quod de I et III Oeconomiae Sacrae, etc. Tomis jam ante in lucem editis
censui, idem censeo de hoc secundo ejusdem Auctoris Tomo, origine aliis
posteriori, sed utilitate facile primo . . . " . Hoe dan de bovenstaande woorden
van Bottens te verstaan zijn, is niet duidelijk.
Een interessante bijzonderheid is wel, dat we de Oeconomia Sacra I van 1687
ook in Spanje aantreffen. In Bibliotheca Universa Franciscana 1 lezen we:
„Fulgentius Bottens, Minorità, Sacrae Theologiae Lector (cujus Provinciam ignoro) tractatum Isagogicum concinnavit, sub titulo: Oeconomia
Sacra Sapientiae increatae . . .
Brugis typis Petri van Pee 1687.
Vidi, Hispali in Bibliotheca Tertiariorum. Franciscanum esse liquet ex
praefatione, ubi ait: „Hinc merito, cum ceteris Doctor noster subtilis,
etc.".
Dat Bottens als scripturist in 1895 nauwelijks bekend was in Frankrijk,
blijkt uit de volgende tekst uit de Dictionnaire de la Bible: „Bottens. Fulgence,
frère mineur, probablement Belge, est uniquement connu par la trouvaille que
fit Jean de Saint-Antoine, dans la bibliothèque des religieux du tiers Ordre de
Saint-François, à Seville, d'une sorte d'introduction à l'étude des Saints Livres
par cet auteur, Oeconomia . . . mediante Scriptura Sacra, in 8°, Bruges, 1687".2
1

AR. P. FR. JOANNE A S. ANTONIO, Matriti 1732, 452-453.

2

F. VIGOMOUX, in: Dictionnaire de la Bible, I (1895), kol. 1869.
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Een jaar na de publicatie van het derde deel van de Oeconomia Sacra, liet
Bottens een soort compendium daarvan verschijnen :
Theses Sacrae de Scriptura Sacra; Ejus scilicet Essentia, Causis [materia,
forma efficiente et fine] Proprietatibus et Accidentibus. Compendiose
exhibentes Oeconomiam Sacram Ac Chronologiam Sacram et Prophanam.
A Mundi Exordio usque ad An. Chr. 72. Tribus Tomis comprehensas per
F.F. B. Ord. F.M. recoil. L.Jub. et Diffinit. Quid his de novo accesserit,
sequens pagina indicai : / grav. / lijn / Gandavi Typis Michaelis Masii,
Typographi Jurati sub viridi Cruce, 1692. / lijn /
160 χ 107,
112 pp.
Facultas Super.: Fr. Bonifacius Maes, Minister Provincial. 12-8-1692
Cens. Ordinarli: С. J. Legier, S.T.L. Exemptae Cathedralis Ecclesiae S.
Bavonis Canonicus Grad. Archi.presb. Lib. C, Gent 22
Oct. 1692
Cens. Ordinis:
F. Felicianus van Remoortere, S. Script. L. 13-9-1692
F. Josephus de Pot, S.Theol. Lector, Gent 13-9-1692.
Op biz. 2 lezen we : „Accessit Chronologiae Tripartita Continuatio ab anno 1
Christi usque ad modemum ejusdem Annum 1692. Partita scilicet in Civitatem
Dei, Civitatem Mundi et Civitatem diaboli [vervolgingen, ketterijen, etc.]
XVI. Het Goddelyck Herte
Aan de bespreking van dit boek van Bottens, dat terecht zijn HOOFDWERK
genoemd is, zijn enkele moeilijkheden verbonden. Duidelijkheidshalve zullen we
daarom eerst deel voor deel (en druk voor druk) beschrijven en daarna afzon
derlijk spreken over de verzen, de emblemata en de gravures (met uitzondering
van de gravure bij de Opdracht van de eerste druk van deel I, die we bij de
eerste druk van het eerste deel behandelen).
Het GODDELICK HERTE ofte de WOONSTE GODTS in het HERTE.
Tot welcke den Heere Jesus de Ziele leert hetselve te bereyden; haer
leerende en leydende van het beghinsel haerder Bekeeringhe, tot het
opperste der volmaecktheyt. Seer profijtigh voor een-yder die de oprechte
Deught ende Volmaecktheyt bemindt ende betracht: ende oock voor die
andere tot deselve willen leyden ende vervoorderen. Door P.F. Fulgentius
Bottens, Minder-Broeder Recollect: S. Theol. Lector Jubilatus ende
Diffinitor. HET EERSTE DEEL. / lijn / Tot Brugghe, Ghedruckt by
Pieter van Pee Boeck-drucker op de Plaetse Malen-bergh inde Naem
Jesus. M.D.C.L.XXXV.
152 X 95,
40 neh. - 394 pp. + 14 neh. pp.
Censura Ordinarli: J. Pynckel, Archid. Brug. L.C., Brugghe 17 Oct. 1685
Licentia Super. :
F. Alphonsus Coen. S.T.L. J. Commissarius Provincialis, Gent 1 August. 1685.
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Approbationes :

F. В. Felhoen, R. Leesmeester der H. Godheyt,
Brugghe 13 Oct. 1685
F. Gaudentius vanden Kerckhove, S. Theol. Lector,
Brugghe 13 Oct. 1685.

Exemplaren hiervan bevinden zich te S. Truiden APB, S. Truiden OFM,
Hasselt OFM, Antwerpen RG (2 exempl.).
Dit eerste deel (in de eerste druk) is één van de weinige boeken van Bottens
met een opdracht. Het opschrift dezer opdracht luidt: „Perillustri ac Reverendissimo Domino D. MAURO VERSCHUEREN, Celeberrimi et exempti
Monasterii D. Petri in Monte Blandinio juxta Gandavum Nuper Inaugurato
PRAESULI LXVI. Ejusdem Territorij Dynastae Primati Flandriae, Principi
de Champhin, H a m a e Corniti, Toparchae de Swijnaerde, Saffclaere, e t c " . In
deze mooie opdracht wijst Bottens op de goede verstandhouding die er tussen
beide kloosters bestond en bestaat. 1
Tegenover het begin van de opdracht staat in het exemplaar van het APB,
dat we hier beschrijven, het wapen van Abt Verschueren, vervaardigd door een
Gentenaar: „M. heilbock fecit a gand". Het stelt voor: een ovaal, overlangs
verdeeld in twee velden ; in het linker veld drie sleutels ; in het rechter dat weer
in tweeën gedeeld is, boven een driehoek, waarvan de opstaande zijden doorboord zijn door twee pijlen; beneden: een pelikaan, zich in de borst pikkend;
boven op het ovale schild een kroon, waarin een mijter staat ; links daarvan een
kromstaf, rechts een zwaard. Onder de kromstaf staat „ P O U R " en onder het
zwaard „ B I E N " . Aan weerszijden van het ovale schild een reiger, die met één
poot de lijst van het ovale schild vasthoudt. De linker reiger heeft een sleutel in
zijn bek, de rechter een pijl. Onder het ovaal staat de wapenspreuk „VELOCITER ET AMANTER". Deze woorden gebruikt Bottens ingenieus op het
einde van de opdracht.
Dit eerste deel behandelt in wezen de traditionele via purgativa. Na een
voorrede en inleiding volgen acht hoofdstukken van nogal ongelijke lengte.
Vijftien jaar later verscheen de tweede druk van het eerste deel; de titel is
gelijk aan die van de eerste druk, uitgezonderd wat volgt :
Idem. - H E T E E R S T E DEEL. Den tweeden Druck. / lijn / Tot Brugghe,
Ghedruckt by Franciscus van Heurck, inde Breydel-straet in S. Antonius,
1700.
148 χ 97, 30 neh. - 394 - 14 neh.
De Approbaties, enz. zijn volkomen gelijk aan die van 1685. Het is een her
druk, die van bladzijde tot bladzijde overeenkomt met de eerste druk. Soms
klopt de paginering niet. Zo volgt op b.v. blz. 86 plotseling blz. 91. Maar er
ontbreken geen bladzijden, het is alleen maar een fout in de paginering.
In dit exemplaar, afkomstig uit het APB ontbreekt :
ι Godd. Herta I, 1685, Opdracht, 2.
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1 ) de opdracht aan abt Verschueren ;
2) de drie eerste bladzijden, waar boven in de eerste druk staat : „Den Autheur
tot den Leser".
Zestien jaar later verschijnt dan de derde druk van het eerste deel. Ook
hiervan is de titel, op enkele spellingsverschillen na, gelijk aan die der eerste
uitgave.
Idem. - Nieuwen Druck. Door den Autheur oversien, gecorrigeert en op een
beter orden gestelt. Het eerste Deel. / vignet / Tot Ghendt, By Franciscus
en Dominicus van der Ween, woonende op de Coore-merct in den Gulden
Bybel Stadts Druckerye. 1716. / lijn / Met Approbatie.
167 X 100, 548 - 16 neh. pp.
Censura Ordinar. : Jo. vanden Hove, Canoniek en Tres. der Cathédrale en
exempte Kerck van S. Baefs Boeck-keurder ordinaris,
16 Aug. 1716.
Approb. Ordinis: F.B. Felhoen, [ut supra.]
F. Gaudentius vanden Kerckhove, [ut supra.]
Indeling en titels der hoofdstukken zijn gelijk gebleven, alleen zijn er nu
negen i.p.v. acht. Het toegevoegde hoofdstuk (het stond vroeger in het tweede
deel) heeft als titel „De opdracht des Herten". Het is nogal lang (blz. 391-548)
en wordt in de inhoudsopgave uitvoeriger weergegeven dan de andere hoofdstukken.
Achterin heeft vander Ween afgedrukt een „Cataloge Van Boecken die
gedruckt zijn en verkocht worden by François en Dominiq vander Ween.
Boeckverkoopers tot Ghendt". We komen later, in Den Gekruysten Seraphim,
een dergelijke, iets uitvoeriger lijst tegen.
Vóór in dit exemplaar, dat afkomstig is van Weert OFM, staat geschreven :
„a La Communauté de Religieuses penitentes recollectines de ruremond 1721".
Buiten het boven besproken exemplaar vindt men deze druk ook te Antwerpen OFM, Gent OFM, Leuven OFM, Lokeren OFM, Mechelen OFM,
Rekem OFM, Turnhout OFM, Achei Cist., Westmalle (abdij), Megen OFM,
Nijmegen UB.
Volgens de lijst van het APB bevindt zich te Tielt OFM nog een druk van
Het Goddelyck Herte I, waarin de Approbaties van 1714 zijn. Deze druk verscheen
bij J. Meyer te Gent.
Drie jaar na de eerste druk van deel I verscheen het tweede deel, d.w.z. het
eerste part van het tweede deel :
Het GODDELICK HERTE ofte de WOONSTE GODTS in het HERTE.
Tot welcke den Heere Jesus de Ziele alhier leydt, door den tweeden wegh,
genaemt den Verlichtenden Wegh, die is van de Voortgaende. Seer
profijtich voor een-yder die de oprechte Deught ende Volmaeckheyt be115

mindt ende betracht : ende oock voor die andere tot de selve willen leyden
ende vervoorderen. Door P.F. Fulgentius Bottens, Minder-Broeder
Recollect: S. Theol. Lector Jubilatus. DEN EERSTEN BOECK VAN
HET TWEEDE DEEL. / lijn / Tot Brugghe, Ghedruckt by Pieter van
Pee Boeck-drucker op de Plaetse Malen-bergh inde Naem Jesus. M.D.C.L.
XXXVIII.
155 X 98,
8 neh. - 431 - 1 neh. pp.
De approbaties enz. vertonen hier een merkwaardigheid. De eerste twee
staan in het begin. Dan volgen „Den Autheur tot den Leser", een „Voorreden
Vande Heere Jesus tot de Ziele" en nog weer een „Inleydinghe in de Materie".
Op blz. 63 begint dan pas het eerste caput. De pagina's 56-62 worden wel
geteld, maar zijn niet genummerd. En op die pagina's nu vinden we naast de
inhoudstafel ook de in het begin ontbrekende approbaties.
Approb. Ordinis:

F. Felicianus van Remoortere, Sac. Theol. Lector,
Gent 20 Mei 1688.
F. Franciscus Mersman S. Theologiae Lector, Gent
20 Mei 1688
Licentia Sup. :
F. Alphonsus Coen, S.T.L.J. Commissarius Provincialis : Gent 1 Aug. 1688
Approb. Ordinarli : J. Pynckel, Archid. B.L.C. Brugge 28 Mei 1688P. Maes Canonicus Eccl. Cathedralis Brugensis L.C.
Brugge, 29 Mei 1688
Exemplaren: het boven beschrevene te S. Truiden APB. Verder Leuven
OFM.
Dit werk bevat drie hoofdstukken.
Het tweede boek van het tweede deel heeft, afgezien van enkele kleine spel
lingsverschillen, dezelfde titel als het eerste boek van het tweede deel.
Idem. - Door P.F. Fulgentius Bottens, Minder-broeder Recollect: S.
Theol. Lector Jubilatus. DEN TWEEDEN BOECK VAN HET TWEEDE
DEEL. / lijn / Tot Brugghe, Ghedruckt by Franciscus van Heurck, Boeckdrucker op de Plaetse Malen-bergh inden Naem Jesus 1694.
168 χ 95,
16 neh.-375 pp.
Licentia Super.:
F. Bonifacius Maes, min. prov., Gent, 28 Jan. 1694
Approb. Ordinar. : I.F. de Baillencourt, Archid. Brugens. Lib. Cens.,
Brugghe 12 Juli 1694
Approb. Ordinis: F. Felicianus Van Remoortere S. The. Lector, Cortryck, 19 Juli 1694.
F. Josephus de Pot, S.T.Lector, Cortryck 19 Juli 1694.
Vóór de approbaties staat „Den Autheur tot den Leser", na de approbaties
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volgt: „Voor-reden ende Inleydinghe tot de Materie". Ook deze band bevat
weer drie capita. Het eerste begint op blz. 9. Het is het hoofdstuk „De opdracht
des Herten", dat later terecht zal komen in het eerste deel als negende hoofd
stuk.
Het boven omschreven exemplaar bevindt zich momenteel in het APB. Men
vindt het ook te Eeklo OFM, Tongeren OFM, Turnhout OFM, Bibl. S. Truiden
OFM.
Het is niet waarschijnlijk, dat dit tweede deel nog eens in twee banden her
drukt is. Ofschoon de nu volgende uitgave van 1716 niet zegt, dat het een twee
de druk is, maar alleen dat dit een „nieuwe" druk is, nemen we aan dat het de
tweede druk is, omdat de approbaties hetzelfde zijn als die van 1694 (de censura
Ordinarii ontbreekt) en omdat ook het eerste deel van 1716 in de titel „Nieuwen
Druck" heeft
Het GODDELYCK HERTE ofte de WOONSTE GODTS IN HET HERTE. Tot de welcke den Heere Jesus de Ziele alhier leydt, door den tweeden
weg, genaemt den Verlichtenden Weg, die is van die Voortgaende. Seer
profytig . . . Door P.F. Fulgentius Bottens, Minder-broeder Recollect : S.
Theol. Lector Jubilatus. NIEUWEN DRUCK. Door den Autheur oversien,
gecorrigeert en op een beter orden gestelt. HET TWEEDE DEEL. Tot
Ghendt, By Franciscus en Dominicus vander Ween, woonende op de
Coore-merct in den gulden Bybel Stadts Druckerye. 1716. / lijn / Met
Approbatie.
165 χ 100,
656-16 neh. pp.
Onder aan de titelpagina staat weer: „a la Communauté des Religieuses
penitentes recollectines de ruremonde 1721".
Daar één hoofdstuk overgebracht is naar het eerste deel, telt dit deel maar
vijf hoofdstukken.
Het bovenbeschreven exemplaar bevindt zich te Weert OFM. Men vindt deze
druk ook te Antwerpen OFM, Gent OFM, Mechelen OFM, Leuven OFM,
Rekem OFM, Tielt OFM, Turnhout OFM, APB S. Truiden, Westmalle (abdij),
Nijmegen UB.
Op een fiche in het APB stond vermeld een uitgave van Het Goddelyck Herte
II bij Th. Crajenschot te Amsterdam, 1750.
Het derde deel van Het Goddelyck Herte heeft, zoals Bottens zelf ook in de
Voor-reden zegt, nogal lang op zich laten wachten. Het wijkt in opzet en titel
ook af van de twee andere delen. Het is verdeeld in twee „Boecken", die elk
weer een aparte titelpagina hebben. We geven hier achtereenvolgens alle drie de
titelpagina's weer.
DEN GHEKRUYSTEN SERAPHIM Dat is Het Derde Deel van het
GODDELICK HERTE ofte de Woonste Godts in het HERTE, en syne
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volmaeckheyt. Bestaende in eene volcomen ghelijckformigheyt met
CHRISTUS onsen Heere, soo lijdende in Lichaem en Ziele, als ghenietende
in den Gheest. Den Welcken onder de ghedaente van eenen Ghecruysten
Seraphijn, als een model vande opperste Volmaeckheyt, voorghestelt
wordt aen alle zielen, die ghepasseert hebbende den Staet van het Beghinnende en Voortgaende Leven, gheropen worden tot dien der Volmaeckheyt,
en Goddelicke Vereeninghe.
Door P.F. Fulgentius Bottens, Minder-br. Recoil. S.T.L.Jub. Diffin. et
Jubilarius. Omnia et in omnibus Christus. Coloss. 3. Tot Brugghe, / lijn /
By Pieter vande Cappelle, op de Plaetse Maelen-bergh in den Naem J E 
SUS. 1710.
190 X 120, 16 neh. - 214 - 8 neh. - 245 pp.
Na de Voor-reden, de inhoudsopgave, de approbaties en de „Inleydinghe in
de Materie" volgt na biz. 54 de titelpagina van het eerste boek:
Den I. Boeck van den Gecruysten. Te Weten de Heere Jesus, in Sy Selven
vertoonende, ende door Sy selven veroorsaeckende de alderbitterste
Cruycen en Doodt, De welcke ghemeenlick lijden moeten de Zielen, die hy
bringhen Wilt tot de volcommen Volmaecktheyt, en syne ghelijckformigheijdt. Christo confixus sum Cruci. Galat. 2. ν. 19 Ick ben met Christus aen
't Cruys ghecht.
Na biz. 214 vinden we de titel van het tweede boek:
Den I I . Boeck van den Ghecruysten Seraphim Christus Onsen Heere, Sy
selven onder de ghedaente van eenen Seraphim voorstellende als een model
van 't opperste eynde ende trap der Volmaecktheyt van het Beschauwende
ofte Vereenighende Leven.
Na de Naer-reden van het eerste boek, volgt dan nog weer een Voor-reden
van het tweede. De inhoudsopgave van het tweede boek staat direct na de
titelpagina. De inhoud van het tweede boek wordt ook voorin nog eens opge
geven.
Licentia Sup. :

Fr. Ignatius Bartholomeeussen, Minister Provincialis,
Gent, 27 Juli 1709.
Approb. Ordinis: Fr. Joannes Baptista Martin, S.T.L.J. et Guard. Ind.,
Cortrijck, 25 Juli 1709 Fr. Michael Keppens Sacrae
Theologiae Lector, Cortrijck 25 Juli 1709.
Censura Ordinar. : P.J. Ysenbaert, A.B. L.C., Brugge, 22 Maart 1710.
Er ligt dus veel tijd, bijna een jaar, tussen licentie en approbatie der Orde en
de censuur van het bisdom.
Het boven beschreven exemplaar is afkomstig uit Wychen OFM. Het is een
heel mooie uitgave. De titelpagina is gedrukt in zwart en rood. Eenzelfde
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exemplaar bevindt zich te Weert OFM. Aan de achterkant der gravure staat
daarin bijgeschreven: „A.C. van Kerckhoven vereert aan Seur M: Eynghlien
van Kerckhoven, Loven den 11 Obr (?) 1791".
Men vindt verder exemplaren te Eeklo OFM, Leuven OFM, Rekem OFM,
Turnhout OFM, APB S. Truiden, Leuven UB, Hasselt OFM, Heusden OFM,
S. Niklaas OFM, Tielt OFM, Bibl. S. Truiden OFM
De tweede uitgave, verschenen één jaar na Bottens' dood, heeft dezelfde
titel. Wel zijn er nogal wat spellingsverschillen. Na de schriftuurtekst lezen we:
Idem. - Tot Ghendt, by Franciscus en Dominicus vander Ween, woonende
op de Cooremerct, 1718.
180x110, 602 - 22 neh. pp.
De approbaties, enz. zijn gelijk aan die van 1710. Deze uitgave is, afgezien
van de spelling, gelijk aan de eerste. De paginering begint meteen en loopt
gewoon door, ook bij het tweede boek.
In het exemplaar van S. Truiden, dat we beschreven, staat voorin: „Aen het
Clooster van de Carmelitessen in Ghendt".
De cataloog in deze uitgave is uitgebreider dan die we aantroffen in de uitgave van deel I en II van Het Goddelyck Herte in 1716. In déze lijst worden van
Bottens genoemd de twee delen van 1716, het deel van 1718 en de Seraphynsche
Oeffeninghen. De lijst is nadere studie waard.
Er staan in Het Goddelyck Herte verschillende verzen. Daar deze in alle drukken op gelijke wijze voorkomen, zullen we voor bespreking daarvan alleen gebruik maken van Het Goddelyck Herte I en II uit 1716 en Den Gekruysten
Seraphim van 1718. De bij de emblemata horende versjes zullen bij de emblemata ter sprake komen. We vinden de volgende verzen :
I) in Het Goddelyck Herte I.
1) blz. 68-71. Dit vers heeft geen titel en ook geen ondertekening. Het
bestaat uit twaalf acht-regelige strophen. De eerste zes worden gezegd
door ,,De Ziele", terwijl de volgende zes het antwoord zijn van „Jesus".
Bottens heeft er boven gezet „I. Artikel. De Ziele vindt haer bevochten
van den Duyvel, de Weirelt ende het Vleesch. Jesus versterekt haer".
Dit artikel bevat niets anders dan dit vers.
2) blz. 73-76. Hier staat boven: „DE YDELHEYT DES WEIRELTS
Bethoont door den Ghelucksalighen B. Jacoponus Minderbroeder, in
sijnen Cur Mundus militât sub vana gloria, etc. vervlaemst door
P.B.M.R.". Het vers bestaat uit zestien zes-regelige strophen.
3) blz. 241-245. Vóór dit vers schrijft Bottens: „Als gy suit komen in
mijne glorie . . . gy suit roepen met mijnen Petrus de Alcantera, ô geluckige strengigheyt ! ô geluckige Penitentie, die in den Hemel soo
geloont wordt! hoort hem daer eens van wat spreken". Dan volgt het
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vers. Tussen regel 8 en regel 9 staat links „PETRUS" en rechts
„P.B.M.". Het gedicht bestaat uit 152 verzen.
4) blz. 248-251. Er staat boven: „§ X. Hoe de Saligen Godt in den Hemel
loven [open regel]. Salig zynse, die in uw Huys woonen, ô Heere, in der
eeuwen der eeuwigheden sullen sy u loven. Psal. 83". Links boven het
gedicht staat „DE ZIELE", rechts boven „P.B.M.". Het gedicht
bestaat uit 96 regels.
5) blz. 357-371: „Godtvruchtige OEFFENINGE vanden H. Bemardus
Tot de Lidtmaeten van den gekruysten Jesus". Het zijn zeven verzen,
voor elke dag der week één: tot de voeten (zondag), tot de Knieën
(maandag), tot de handen (dinsdag), tot de Zijde (woensdag), tot de
Borst (donderdag), tot het Hart (vrijdag), tot het Aangezicht (zaterdag). Het eerste en zesde vers tellen 78 regels; de andere 60. Het is
ondertekend „P.B.M.".
Op blz. 14 vinden we dan nog drie versregels :
Nu leve ick sonder Hert', nu leve ick sonder leven,
Ну 't myne heeft geweert, en 't syne my gegeven.
Van 't syn leef ick alleen, Want 'k en heb anders geen.
II) In Het Goddelyck Herte II. Hierin komen geen verzen voor. Alleen staan op
blz. 580 deze twee regels :
Waer ick my keer of wende, 'k sie het oneyndig goet :
'Tbeginsel en myn eynde, Godt my al om ontmoet.
III) In Den Gekruysten Seraphim. Hierin komen twee verzen voor:
1) blz. 150-152. Het vers gaat over de ziel, die met Christus aan het Kruis
een uiterste „verlaetentheyt" moet lijden. Het heeft titel noch onder
tekening. Het bestaat uit twaalf acht-regelige Strophen. Het is enigszins
onregelmatig gedrukt : soms staan twee regels naast elkaar i.p.v. onder
elkaar.
2) blz. 157-158. Een zestien-regelig vers zonder titel of ondertekening.
Ook dit vers gaat over de verlatenheid der ziel en begint met de woor
den: „Hoe meer verlaetentheyt Hoe meerder gelaetentheyt".
Op blz. 96, einde eerste alinea, staat een vers, dat gewoon als proza is gedrukt.
Het luidt als volgt: „De gave die Godt voor de beste houdt, en worden aen
sulck volck niet betrauwt. Wilt gy u niet tot lyden bereyden, te vergeefs suit gy
iets groots verbeyden. Die op den Kruys-weg niet en is beproeft, wort in sijn
innigheyt ligt bedroeft : maer die het kruys wel heeft gedragen, en sal naer een
kleyn gerucht niet vragen".
Op blz. 102 eenzelfde geval (einde eerste alinea) : „Alle doen en lyden, laeten
en stryden, is alleen om dat EEN, en anders geen".
Op blz. 438 lezen we de volgende merkwaardige tekst : „Hoe meer dat sy (de
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ziel) ontfanght, hoe meer sy oock verlanght; hoe meer sy verlangt, hoe meer sy
weer ontvanght. Tot verlangen en jaegen, moet haer de ziele waegen: want dit
is myn behaegen. Hoe meer sy begeert, hoe meer sy jaegt, hoe meer sy my
behaegt. Haer begeeren schynt haer te verteiren, tot dat men haer geeft daer sy
in leeft, en dat sy al heeft, tot dat sy heeft door vereeninghe dat sy heeft door
gratie". 1
Verj ans bespreekt in zijn artikel over Franciscaanse Dichters der ContraReformatie ook Bottens: „Verder in de achttiende eeuw ontmoeten we nog P.
Fulgentius Bottens O.F.M. ( ± 1717). Hij heeft alleen in het eerste deel van zijn
werk „Het Goddelyck Herte ofte de woonste Godts in het herte" een zestal
goede gedichten uitgegeven en een enkel gedicht in het derde deel". 2 Niet
alleen is deze opgave onnauwkeurig, ze is ook zeer onvolledig wat betreft andere
werken van Bottens. Hij schreef immers een toneelstuk in verzen, dichtte de
twee mystieke verzen, die in de Corte Reghelen voorkomen, plaatste gedichten
in de Serafhynsche Oeffeninghen, in de Alghemeenen Toevlucht, enz. Bovendien
veronderstelt Verjans blijkbaar, dat deze verzen uit Het Goddelyck Herte van
Bottens zijn. Quod demonstrandum !
Men heeft tot nu toe alleen enige aandacht besteed aan de vraag of de verzen
van Het Goddelyck Herte (blz. 357-371) van Bottens zijn of niet. Van Duin
kerken gaf in 1948 deze groep gedichten uit Het Goddelyck Herte uit naast de
tekst van Antonius Marcellinus Bemardus-uitgave (1552). De tekst van de
gedichten bij Bottens is niet dezelfde, die we aantreffen in Den Gheestehjcken
Nachtegael (1634). Titel, structuur en rijm verschillen. Ook wat betreft de in
houd, is er vaak weinig overeenkomst. Terecht zegt Stracke 5 dan ook, dat de
tekst bij Bottens eerder een vrije bewerking dan een vertaling genoemd moet
worden. In Den Gheestelijcken Nachtegael wordt geen auteur vermeld. Bij Bot
tens vinden we na het laatste vers de initialen P.B.M.
Daniels bespreekt de door van Duinkerken uitgegeven Rhytmica Oratio.
We weten niet - zegt hij - wie P.B.M, is,,, maar aarzelend waag ik het de initia
len P.B.M, aan te vullen tot Pater Bottens Minderbroeder, al moet ik toegeven,
dat mij van hem . . . geen andere verzen bekend zijn". Zou hij niet geaar
zeld hebben, als hij geweten had dat Bottens nog andere gedichten had ge
schreven ?
Een oplossing lijkt ons vooralsnog onmogelijk. Het komt ons echter niet juist
1

Een deel van deze tekst vinden we ook in het Hs Zie Hoofdstuk IV, blz 221-222
in Franc. Leven 17 (1934), 454
3
Beati Pains Bernardi . .. Rhytmtca Oralio Ad unum Quodlibet Membrorum Christi Pattenlis
... Nahvitate Domini MDCCCCXXXX
VII Ex typographia Enschediana
Harlemi.
4
Den Gheestehjcken Nachtegael Inhoudende Geestehjcke Lofsangen . . . ' t Antwerpen, By Ian
Cnobbert. Auno 1634 Vermoedelijk is de samensteller Ρ Maillart s j . Zie. W.J С BUITENDIJK. Het
Calvinisme . . Groningen 1942, 273 e ν ν.
5
D A STRACKE S J , Over het Ave Mundi Salutare, m hel Diets, i n : OGE 24 (1950), 409
• in OGE 23 (1949), 223-224
2
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voor zonder afdoende bewijzen Bottens' auteurschap in deze te ontkennen. Het
lijkt ons niet te ver gezocht aan te nemen, dat de ondertekening P.B.M.R., die
we bij de vertaling uit Jacopone di Todi 1 aantreffen, dezelfde persoon aanduidt
als P.B.M. Het komt ons verder voor, dat deze P.B.M.(R.) een franciscaan geweest is. Want hij vertaalt een vers van de franciscaan Jacopone di Todi ; hij
voert Petrus van Alcantara ten tonele; in het eerste gedicht (blz. 68-71)
treffen we de woorden „och eeuwig is soo lanck" aan en het vierde (blz. 248251 ) begint met te spreken over de stigmatisatie van Franciscus. De verzen van
Bernardus (of beter van Amulf van Leuven) 2 passen zeer goed in de franciscaanse sfeer.
We kunnen nu twee vragen stellen. Mogen we uit het feit, dat een vers geen
initialen heeft, besluiten, dat dat vers dan van Bottens is ? Mogen we uit het
feit, dat een vers wel initialen heeft, besluiten, dat het dan niet van Bottens is?
Op beide vragen kunnen we nog bevestigend noch ontkennend antwoorden.
Moge het ons misschien al enigszins vreemds voorkomen, dat een auteur in een
eigen werk zijn verzen nog weer eens signeert, ondenkbaar is dat toch niet,
zeker niet in de XVII e eeuw.
Zouden nu de initialen onmogelijk toe te passen zijn op de auteur van Het
Goddelyck Herte, dan was de zaak niet zo moeilijk. Maar juist het tegendeel is
het geval. Met Daniels zou ik, en zelfs met minder aarzeling, de initialen willen
uitwerken als volgt: Pater Bottens Minderbroeder (Recollect). Tenslotte
willen we nog opmerken, dat het ons niet gelukt is in de XVII e eeuw een
franciscaan te vinden uit de Germania Inferior of uit de Joseph-provincie,
waarop deze initialen van toepassing zouden kunnen zijn.
Wellicht zal over deze kwestie het laatste woord nog niet gesproken zijn.
Daarom - en om bovenstaande redenen - lijkt het ons het beste, deze gedichten
voorlopig bij Bottens te behandelen. Men zou kunnen zeggen, dat onze dichter
vooralsnog „in possessione" is.
Het is nodig hier nog iets te zeggen over de emblemata. Daarbij kunnen we
ons veilig beperken tot de gravures, die voorkomen in de verschillende uitgaven
van Het Goddelyck Herte. De paar gravures, die elders bij Bottens voorkomen,
alsook de in sommige werken nogal talrijke vignetten, laten we buiten beschouwing.
A I. Het Goddelyck Herte 1685.
In het „Advertissement voor den Boeck-Binder. Om de Beeldekens op hun
Plaetse wel te stellen" (laatste bladzijde) lezen we het volgende:
,, 1. Het Waepen moet staen voor den Latijnschen Offer-Brief.
1

Godd. Herte I, 1716, 73.
D. A. STRACKE S.J., Amulf van Leuven, O. Cist. versus Gelukz. Hermann
in: OGE 24 (1950), 27 sqq. - Zie ook blz. 409.
2
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Jozef, O. Praem.,

2. De Beeldekens moeten staen voor het Capittel, dat' er van achter op
ghedruckt is . . .
Dat vande Doodt op fol. 116
Dat van het Vaghevyr fol. 127
Dat vande Helle fol.
144
Dat vanden Hemel fol.
174".
Bladeren we echter het keurige exemplaar van het APB door, dan blijkt er
van dit „Advertissement" niet zo heel erg veel terecht te zijn gekomen. De
gravure vóór Capittel II en de vier plaatjes van de Uitersten ontbreken. Vóór
Capittel VI staat een gravure, die daar kennelijk niet thuis hoort. Immers,
terwijl er voor elk van de andere Capittels één van de bekende plaatjes van
Wierix staat, vinden we voor Capittel VI („De Oeffeninghe des Herten") een
plaatje, voorstellend Jesus aan het Kruis, omringeld met teksten die aan willen
duiden, dat men zowel uiterlijk als innerlijk Christus moet navolgen. Onder de
voet van het Kruis staat: „Liber Vitae scriptus intus et foris". Waarschijnlijk
hoort deze gravure te staan aan het begin van het „Boeck des Levens", waarin
Bottens Christus gekruisigd aan de mediterende voorhoudt als het voortreffelijkste „meditatie-boek".
Bovendien wordt de grotere gravure (eveneens van Wierix), die tegenover
het titelblad staat en voorstelt de inwoning van de Drieëenheid in het menselijk
hart (dus zeer geschikt om te dienen als titelgravure voor het hele werk: ,,de
woonste Godts in de Ziele"), niet genoemd.
Onder alle gravures in deze uitgave staat „Joan vanden Sande excudit". De
titelgravure en de zes plaatjes aan het begin der hoofdstukken zijn het eerst
ontworpen en gegraveerd door Wierix. Dit gebeurde rond 1600 en in de XVII e
eeuw keerden deze plaatjes met hun versjes nogal eens in de Nederlanden en
elders terug. Ze werden vaak in verband gebracht met de drie wegen van het
geestelijk leven, zoals we dat, althans ten dele, bij Bottens terugvinden. Spamer
zegt over de plaatjes van Wierix : „In 18 Bildchen sehen wir dieses Herz umlagert
von Teufel, Sünde und Weltlust, bis das göttliche Kind anklopft, Einlasz
findet, es mit der Laterne durchleuchtet, alle Kot und Ungeziefer mit dem
Besen auskehrt, es mit seinem Blut besprengt, in ihm seinen Thron aufrichtet,
es zur Lehrstätte wie zum Gnaden-quell gestaltet, mit frommen Sinnbildern
ausmalt und mit dem Leidenswerkzeugen und der geistliche Stiege schmückt.
Durch das Jesuskind wird es zu einem Blumengarten verwandelt, und dieses
singt nun in ihm zur Musik der Engel und ruht in seinem Seelenfrieden bei allen
Stürmen der Welt. Es verwundet dies Herz mit seinem Liebespfeilen, trägt sein
Licht und Liebesfeuer in es hinein und errichtet so das Gottesbild der Hl.
Dreieinheit im menschlichen Herzen. Schlieszlich krönt es dieses Herz und
feiert die Hochzeit des Lammes". 1
Spamer noemt ook Bottens, maar wat hij daar zegt is niet duidelijk.2 Men
1
2

A. SPAMER, Das kleine Andachtsbild vom XIV.
Ibidem, 152.

bis гит XX. Jahrhundert, München 1930, 151.
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vraagt zich af, of hij Bottens' werk wel in handen gehad heeft. Hij noemt de
uitgave van 1685 bij van Pee te Brugge en geeft op, dat dit werk 197 blz. telt !
Ook Knipping 1 vermeldt, dat de meeste gravuurtjes van Wierix bij Bottens
terugkomen. Daar echter noch Spamer noch Knipping erg duidelijk waren in
hun beschrijvingen, verzochten we deze laatste om inlichtingen. Deze volgen
hier.
De Wierixe plaatjes komen in de XVII e eeuw o.a. voor (nadat ze door
Wierix rond 1600 onder de titel Cor Jesu Amanti Sacrum uitgegeven waren) bij
Biagio Palma (Cor Sacrato, Rome 1626), Luigi Novarini (Sigillo del Cuore,
Verona en Rome, 1637), Etienne Luzvic S.J. (Le Coeur dévot ..., 1626, zonder
plaatjes, maar in de uitgave van Douai in 1627 met de plaatjes). In 1727 verscheen van dit laatste een nederlandse vertaling met dezelfde plaatjes en met
vertaling der versjes, door Gerard van Zoes s.j. (Het Godt-vruchtige Herte).
Later vinden we dertien Wierixe plaatjes terug in Poirters' Het Heylich Herte
van 1659 (zie ook Rombouts). - Ook na Bottens kwamen ze nog voor, b.v. bij
Gerrit van Duiken (Het Gereinigt Herte, Amsterdam 1715).
Zoals gezegd, vinden we in de uitgave van 1685 zeven plaatjes van Wierix
terug:
1) De titelpagina: inwoning van de Drieëenheid.
2) Capittel I, De Bekeeringhe des Herten : het Kind klopt op de deur.
3) Capittel III, De Suyveringhe des Herten: Jesus bezemt het hart
schoon.
4) Capittel IV, De Strydt des Herten: Duivel, Wereld en Vlees belagen
het menselijk hart.
5) Capittel V, De Versterckinghe des Herten: het Kind schildert in het
hart de vier Uitersten.
6) Capittel VII, De Wasschinghe des Herten : het Kind wast het hart.
7) Capittel VIII, De Vertroostinghe des Herten: Jesus zit midden in het
hart met een opengeslagen boek.
B. Het Goddelyck Herte I van 1700
In deze uitgave (exemplaar APB S. Truiden) vinden we geen een plaatje van
Wierix. Er staan wel een aantal gravures in. Twee daarvan herinneren enigermate aan die van Wierix, maar voor het overige zijn ze daarvan wel zeer verschillend. We vinden :
1 ) Tegenover de titelpagina : een (slecht uitgeknipt) plaatje, dat opgeplakt
is en voorstelt het Jesuskind staande midden in het hart met een boek
in de hand. Het hart is omgeven met bloemen.
2) Tegenover Capittel II : een hart met het Kind midden in gezeten ; op de
schoot heeft het een wereldbol met kruisje. Er staat onder: ,,Ego
dormio et cor meum vigilai. Cant".
1
J. В. KNIPPING O.F.M., De Iconographie van de Contra-Reformatie
Hilversum 1939, 137.
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in de Nederlanden, I,

3) Tegenover het begin van Capittel III voorstelling (waarschijnlijk) van
Franciscas, die zielen verlost uit het Vagevuur. Links boven staat
uitgebeeld de Drieëenheid met daaronder Maria met kroon. Slaat vermoedelijk op de Portiuncula-aflaat.
4) Tegenover het begin van Capittel IV : voorstelling van de brede (drukke)
weg en de nauwe (weinig betreden) weg. Onderaan staat: ,,Hoc nihil in
MVNDO".
5) Tegenover blz. 116 : een doodshoofd met lauwerkrans en twee kaarsen ;
onder het geheel een geraamte in het graf. Onderschrift: ,,Peyster Wel
op. Pensez y bien".
6) Tegenover blz. 126: Boven: Christus met in de ene hand een vlammend
zwaard, in de andere een lauwerkrans, onder Hem een Engel met weegschaal. Daaronder de opstanding der doden. Onderschrift: „Peyster in
tydts op. Pensez y quand il est temps".
7) Tegenover blz. 144: een groot hoofd met twee duivelskoppen links en
rechts, temidden van een vlammenzee. Onderschrift: ,,Ick en hebber
niet wel op gepeyst. Pour ny avoir pas bien pensé".
8) Tegenover blz. 174: een hemels uitziende figuur met broche, waarop de
letters IHS. Onderschrift: ,,Ick hebber wel op gepeyst. Pour y avoir
bien pensé".
9) Tegenover blz. 258: Franciscus ontvangt een document van Jesus en
Maria. Slaat waarschijnlijk op de Portiuncula-aflaat (tegenover begin
Capittel VI).
10) Tegenover het begin van Capittel VII : Christus boven bekken, waarin
bloed stroomt uit de Vijf Wonden.
Deze gravures zijn over het algemeen niet fraai. Nergens staat aangegeven,
wie ze gemaakt heeft.
С Het Goddelyck Herte I van 1716.
De derde uitgave van deel I is in zekere zin een verrassing. Er zijn weer
Wierixe plaatjes (ten dele andere dan in de eerste uitgave). Ze staan nu echter
niet meer vóór elk Capittel, maar allemaal op één pagina en wel tegenover de
titel. We vinden nu 8 plaatjes, twee aan twee naast elkaar. Zes komen er voor,
die ook in de eerste druk stonden. Hier is wel het plaatje, dat oorspronkelijk
voor hoofdstuk twee bedoeld zal zijn geweest : Capittel twee : De Ondersoeckinghe des Herten: Jesus doorschijnt het hart met een lamp. Het achtste plaatje
(rechts boven) stelt voor de opdracht van het hart aan God, en zal daarom wel
behoren bij het Hoofdstuk (IX), dat hier aan deel I is toegevoegd. Het Capittel
,,De Versterckinghe des Herten" is er wel, maar het heeft geen plaatje meer.
Links onder de gravure staat „H.F. Diamaer fecit Antwerpiae".
D. Het Goddelyck Herte II a, 1688.
De eerste uitgave van het eerste deel van Het Goddelyck Herte II heeft slechts
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drie gravures, voor ieder hoofdstuk één. Ze zijn van Wierix, uitgevoerd door
Joan vanden Sande.
Capittel I: De Verlichtinghe des Herten: Jesus onderricht, gezeten in
het hart van de mens.
Capittel II: De Vercieringhe des Herten: Jesus versiert het hart.
Capittel III : De Wydinghe des Herten : Jesus besprenkelt het hart.
E. Het Goddelyck Herte II b, 1694.
Ook hier staat voor elk der drie hoofdstukken een Wierixe gravure.vervaardigd door Joan vanden Sande.
Capittel I : De Opdracht des Herten : aanbieding van het hart.
Capittel II : De ses Vleughelen des Herten: Jesus doorboort de hartwand
met pijlen.
Capittel III : De Vertroostinghe des Herten : Jesus staat midden in het
hart en bespeelt een harp.
De gravures zijn hier alle drie opgeplakt.
F. Den Gekruysten Seraphim, 1710 en 1718.
Hier is het schema, opgeroepen door de Wierixe plaatjes, verbroken. Wel
noemt Bottens dit het derde deel van Het Goddelyck Herte, maar het is in opzet
niet gelijk aan de vorige delen. Het is niet een theoretische, algemene uiteenzetting over de derde weg, maar een concrete mystieke leer. Er komt slechts
één gravure in voor (tegenover het titelblad), die het concrete in deze mystiek
heel scherp doet uitkomen. Ze stelt voor de Stigmatisatie van Franciscus door
Christus in de gedaante van een Seraphijn op de Al verna. Wie de gravure
maakte is niet bekend. Knipping wist mee te delen, dat deze gravure vervaardigd was naar een schilderij van Bassano.
Het is niet na te gaan, van wie Bottens de Wierixe plaatjes heeft overgenomen. Hij heeft ze waarschijnlijk gekend vanaf zijn jeugd, hoogstwaarschijnlijk uit Poirters en uit losse santjes. Muyldermans 1 wijst op de overeenkomst op enkele woordjes na - tussen de versjes onder de plaatjes bij Bottens met die
bij Poirters {Het Heylich Herte, 1659). Dit betekent niet, dat er afhankelijkheid
tussen beiden is, slechts overeenkomst.
De versjes worden in verschillende delen verschillend geplaatst. In Het
Goddelyck Herte 1685 staat onder de gravure zelf nog de latijnse tekst. Aan de
andere zijde staat de nederlandse vertaling. In de uitgaven van 1710 vindt men
voor elk hoofdstuk het nederlandse versje. In de uitgaven van 1688 en 1694
staat het nederlandse versje onder de gravure ; het latijnse ontbreekt.
1
J. MUYLDERMANS, Onze geestelijke schrijvers uit vorige eeuwen: Fulgentius Bollens,
broeder-Recollect (ібзу-jyiy),
in: Pastor Bonus 14 (1928), 49.
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Van Het Goddelyck Herte is ook nog een gedeelte in handschrift bewaard. Dit
handschrift vonden we in het APB. Uit een stempel op de titelpagina blijkt,
dat het zich daarvóór bevond te Tielt OFM.
Dit handschrift is gevat in een nette band van dun hout, dat met zwart leer
overtrokken is. Het meet 305 χ 203 mm. Het is boven en beneden aan de rug
versterkt. De tekst is geschreven op gewatermerkt papier in nogal sierlijk, laatzeventiende eeuws schrift. De bladzijden zien er „verzorgd" uit. Slechts zelden
komt er een doorhaling voor. Er is geen paginering. De gehele tekst beslaat 242
folio-vellen. Overal is er links van de tekst een flinke marge opengelaten. Vaak
staan in margine aantekeningen van verschillende aard. We vinden er de plaats
aangegeven der geciteerde teksten. We vinden de door de schrijver overgeslagen
stukjes hier toegevoegd. Tenslotte lezen we er vaak het woordje „ n o t a " . Nadat
bij vergelijking gebleken was, dat dit handschrift alleen het eerste deel van
Het Goddelyck Herte bevatte, en bijna geheel gelijk was aan de druk van 1685,
konden we de betekenis van die „noten" achterhalen. Daar, waar in het hand
schrift in margine „ n o t a " staat, constateren we steeds een of ander klein ver
schil in de tekst met genoemde druk. Meestal zijn het spellingsverschillen.
Soms kleine woordverschillen, zoals b.v. cloeckmoedigh - cloeckelijck, enz.
Het feit, dat aan elke nota in het handschrift een verschil correspondeert in
de druk van 1685, leidt tot de veronderstelling, dat dit handschrift geschreven
is vóór de druk. Zou dit misschien het exemplaar zijn, dat Bottens zelf schreef
en aanbood aan de drukker? Jammer genoeg bezitten we van Bottens tot nog
toe alleen zijn handtekening één keer in autograaf. De letters daarvan komen
wel overeen met die uit het handschrift, maar een dergelijke overeenkomst kan
moeilijk als bewijs dienen voor de stelling, dat Bottens zelf dit handschrift vervaardigde. Dat het handschrift vóór de druk van 1685 geschreven is, lijkt ons
ook hierom vanzelfsprekend : wat zou het voor zin gehad hebben de tekst van
een boek, dat al in druk verschenen was, met de hand te schrijven in een boek,
dat wellicht leeg reeds kostbaarder was dan een gedrukt exemplaar ?
Zeker is wel, dat dit handschrift niet geschreven is door de eigenaresse. Deze
immers schreef in een volkomen ander handschrift op de achterkant van de
titelpagina: „desen boeck behoort toe aen Joeffraü Catharine de vos, en naer
mijn doodt aen Maria Bernaerde en catharine sinoij". Heeft Bottens dit boek
misschien geschonken aan deze Catharina de Vos? Wie deze juffrouw de Vos en
de twee andere dames waren, hebben we niet kunnen achterhalen.
We zeiden reeds, dat de tekst van het handschrift vrijwel gelijk is aan de druk
van 1685. We treffen er dus maar acht Capittels aan. De opdracht aan abt
Maurus Verschueren en „Den Autheur totden Leser" ontbreken. Ook de bekende verzen ,,Tot de Lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus" zijn in het handschrift niet te vinden. De andere gedichten echter wel, mét de initialen P.B.M.
(R.). - Op de bladzijden, waar gravures staan of gestaan hebben, zijn soms
toevoegingen geschreven door latere lezers. Deze toevoegingen hebben bijna
uitsluitend betrekking op de tekst van de gravures. Deze tekst wordt dan uit
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het Frans in het Vlaams, of ook in het Latijn, vertaald (geldt alleen de gravures
op de vier Uitersten).
Bij de bespreking van Het Goddelyck Herte I van 1685 hebben we er op gewezen, dat het „Advertissement voor den Boeck-Binder" in de druk wel heel
slecht is nagekomen. In dit handschrift echter zijn de gravures geplaatst of
althans geplaatst geweest overeenkomstig dit advertissement. De gravures van
de vier Uitersten zijn hier aanwezig (op één na). De schrijver beschikte over
losse gravures, die hij op de juiste plaatsen plakte. Daar, waar ze nu ontbreken,
is nog heel duidelijk te zien, dat ze er vroeger opgeplakt zijn geweest. Dat blijkt
trouwens ook uit de teksten onder en naast de leegte, die er nu is. Elk Capittel
had aan het begin een gravure met latijnse tekst. Daaronder stond de nederlandse vertaling geschreven. De gravures van Capittel I, VI, VII en VIII ontbreken. Ook de gravure van het Laatste Oordeel ontbreekt. De gravures vóór
de Capittels waren de bekende Wierixe plaatjes, gegraveerd door Joan vanden
Sande. De gravures van de vier Uitersten hebben onder de plaat vier franse
versregels. Tussen vers en afbeelding (links) staat: „Chez Landry, avec privilege".
Op de lege bladzijde tussen de tekst en de inhoudsopgave staat een later
bijgeschreven gedicht van 26 regels over de macht der begeerlijkheid, die leidt
tot zonde en verduistering van de geest. Midden in het vers zijn verschillende
regels krachtig doorgestreept.
Hoe kostbaar dit handschrift op zich zelf ook moge zijn, voor onze kennis van
Bottens heeft het slechts geringe waarde.
XVII. Het Leven van de S. Isabella
Het komt ons voor, dat Bottens bijzondere relaties onderhouden heeft met
het urbanisten-klooster te Gent. Zijn eerste werk, het toneelstuk, was opgedragen aan de abdis van dat klooster. In 1693 draagt hij weer een werkje op aan
abdis en communiteit. Misschien hebben de zusters zich tot de geleerde Bottens
gericht met het verzoek eens een goede biographie te schrijven over hun
stichteres. Bottens schrijft dan dit boekje :
Het LEVEN van de S. ISABELLA Suster vanden Heylighen Ludovicus
Coninck van Vranckryck, Fondaterse der Clarissen Urbanisten, Maghet.
By een vergaedert door F. Fulgentius Bottens Minderb : Recoil. L. Jubil.
Te Ghendt, By D'Hoirs van Maximiliaen Graet, inden Engel, 1693.
in 12°, 94 + 2 neh. pp.
Licentia Super. : fr. Bonifacius Maes, Min. Prov., Gent, 10 Sept. 1693
Approb. Ordinis: F. Felicianus van Remoortere, S. Script. Lector,
Gent, 6 Sept. 1693
F. Franciscus Mersman S. Theol. Lector, 6 Sept.
Approb. Ordinar.: C.J. Legier S.T.L.A.L.C.G., Gent, 17 Sept. 1693.
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De initialen van deze laatste zullen wel betekenen: Sacrae Theologiae
Lector (?), Archipresb. Librorum Censor Gandensis.
De titel van de Opdracht luidt als volgt :
Offerbrief Aende seer Eerw: Mevrauwe Mev: Teresia van S. Joannes
Baptista alias NOLET Abdisse van het godtvruchtigh Clooster der
Clarissen Urbanisten : Aen Vrauw Presidente, ende aen alle Godtvruchtighe
Religieusen des selfs Clooster, tot Ghendt op de Houdt-leye". De opdracht sluit met de woorden :
„Ghegheven tot Ghendt den 11 September 1693".
Het boven beschreven exemplaar bevindt zich te Gent UB. Andere exempla
ren zijn tot heden niet bekend.
XVIII. Corte Verclaeringhe
Had Bottens vroeger meegewerkt aan de verspreiding van de Wonden- en
H. Hart-mystiek van S. Clara van S. Lieven, in 1698 laat hij een boekje ver
schijnen over de H. Hart-devotie naar Margaretha Maria Alacoque. Hij komt
daarbij helemaal niet terug op wat hij vroeger geschreven had.
Corte Verclaeringhe vanden oorspronck, Profijt en Beweeghredenen vande
Devotie tot het Alder-Heylighste Herte van onsen Heere Jesus. Daar zyn
by-gevoeght eenighe seer Godtvruchtighe Oeffeninghen tot het selve,
getrocken uyt het Devoot Boeckxken ghenamet de Seraphijnsche Oeffe
ninghen. Door P.F.F.B. Minderb: Recol. : L.I. / vignet / Tot Brugghe, By
Franciscus van Heurck, op de plaetse Malen-bergh inden Naem Jesu.
145 χ 80, 49 pp. - 1 neh. p.
Imprimatur:
I.F. Baillencourt, Archid. Brugens. Lib. Cens. Brugge, 9
Oct. 1698.
Approb. Ordin. : F. Bonaventura Bonne, S.T.Lector, 30 Aug. 1698
F. Joannes Bapt: Martin, S.T.Lector, 30 Aug. 1698
Licentia Sup:
F. Cornelius de Roo, Min. prov., Gent, 28 Juli 1698
Ofschoon er dus op de titelpagina geen jaar wordt opgegeven, staat toch uit
de approbaties, enz. voldoende vast, dat dit werkje in 1698 verscheen. Ook aan
het auteurschap van Bottens bestaat geen twijfel. De initialen zijn duidelijk, de
schrijver put uit de Seraphijnsche Oeffeninghen, en mocht dit nog niet voldoende
zijn, dan verdrijft de approbatio Ordinis alle twijfel, omdat Bottens daarin
voluit genoemd wordt.
Terecht merkt Moereels op, dat het boekje slordig is uitgegeven.1 Op blz.
33-34 lezen we hetzelfde als op blz. 31-32. Maar - o wonder! - tussen beide
stukken is er nogal wat verschil in spelling !
Voorzover bekend, is het exemplaar, dat zich bevindt te Antwerpen RG, het
1

MOEREELS, Voorgeschiedenis, 375.
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enige, dat we nog hebben. Het is een onderdeel van een verzamelbandje, waarin
o.a. staan Reghels van het Broederschap van 't Hoogweerdigh H. Sacrament en
Lof-sanghen ter Eeren van 't Alder-Heylighste Sacrament ende van Onse Lieve
Vrouwe, Door vertalingh van G.M.P.L.
Het vierde Capittel begint op blz. 10 en heeft het volgende opschrift: „Uytlegginghe ende bediedinghe van het Beeldt van 't Alder-heylighste Herte vanden
Heere Jesus". Bij dit boekje hoorde namelijk een afbeelding van het H. Hart,
„volgens de verthooninghe die geschiet is aen de voorseyde Religieuse [Marg.
Maria Alacoque]". (blz. 10). Die plaat echter was, - zegt Bottens vlak voor het
begin van Capittel IV - te groot om in het boekje zelf te kunnen worden opgenomen. Daarom werd ze afzonderlijk uitgegeven. Ze kon dan bovendien versierd en publiek uitgestald worden ter verering.
X I X . Psalterium Davidicum
Na de meer algemene inleiding op de Schriftuur, die de Oeconomia Sacra
bood, legde Bottens zich toe op een speciaal onderwerp, dat hij van groot
practisch belang achtte :
PSALTERIUM DAVIDICUM ivxta sensum litteralem et (Quantum
assequi licet) mentem auctoris et pietatem, breviter et clare explanatum.
Ad utilitatem omnium qui ad Horas Canónicas legendas vel cantandas
tenentur, Per F. Fulgentium Bottens Ord: F F : Min: Recoil.: S.T. Lect.
Jubilatum. Tomus I. Complectens Psalmos 75 priores. / grav. / Brugis, E x
typographiâ Francisci van Heurck, sub signo SS. Nominis Jesu. 169Θ.
175 χ 110,
10 neh. - 402 pp.
Licentia Super. : F. Gaudentius vanden Kerchove, min. prov., Brugge 22
Maart 1698.
Cens. Ordinar.:
I.F. de Baillencourt, Archid. Lie. Cens., Brugge 18
Maart 1698.
Approb. Ordinis: F . Josephus de Pot, S.T. Lector, Brugge 10 Maart 1698
F. Joannes Baptista Martin, S.T.L., Brugge 10 Maart
1698.
Het tweede deel heeft dezelfde titel als het eerste :
Idem. - Tomus I I . Complectens Psalmos 75 posteriores, et Explanationem
Canticorum in Horis Canonicis occurrentium, etc.
175 X 110, 291 -1-63-1- 16 neh. pp.
Licentia Super. : F. Cornelius de Roo, min. prov., 23 Mei, 1698.
Cens. Ordinar. :
I.F. de Baillencourt, Archid. etc. Brugge 11 Juli 1698.
Approb. Ordinis: F. Bonaventura Bonne, S.T.L., Brugge 18 Aug. 1698.
F. Joannes Bapt. Martin, S.T.L., Brugge 18 Aug. 1698.
Uit de licentiae Superioris blijkt, dat Bottens bij het verschijnen van het
130

eerste deel nog custos custodum was, bij het verschijnen van het tweede niet
meer. - De beide delen zijn zowel afzonderlijk als in één band uitgegeven.
De boven beschreven exemplaren bevinden zich te Wychen OFM. Men vindt
verder exemplaren van deel I.te S. Truiden OFM, Antwerpen OFM, Brussel
OFM, Turnhout OFM, Eeklo OFM, Mechelen OFM, Gent OFM, Tielt OFM;
deel II vindt men o.m. te S. Truiden OFM, Rekem OFM, Brussel OFM, Gent
OFM, Tielt OFM. De twee delen samen vindt men te Megen OFM, Wychen
OFM.
Het tweede deel bevat na de psalmuitleg nog een gedeelte, dat in vieren
uiteenvalt :
1) Explanatio brevis et clara Canticorum Quae in Horis Canonicis recitantur (blz. 1-42).
2) Ordo perpetuus Divinorum Officiorum Stylo Novo et Veteri. - De
nummering der bladzijden is foutief, dit gedeelte begint met blz. 25,
maar moest beginnen met blz. 18. Ook bij de volgende gedeelten klopt
de paginering niet.
3) Explanatio sequentis Calendarii perpetui. - Dat Calendarium echter is
door de binder - ondanks de duidelijke waarschuwing op het Calendarium zelf - verkeerdelijk achterin geplaatst. Dit gedeelte beslaat mèt
het Calendarium 28 blz.
4) Calendarium Ecclesiasticum perpetuum, 12 blz.
Nummer 1 en 2 zijn ook afzonderlijk uitgegeven. Ze bevinden zich te Brussel
KB.i
XX. Astrolabium
Bottens heeft blijkbaar veel belangstelling gehad voor chronologische en
astronomische problemen. Bij de bespreking van het Psalterium Davidicum
zagen we, dat hij zich bezig had gehouden met de tijdsberekeningen en calendaría voorzover deze betrekking hadden op het Koorgebed. Met dit soort onderzoekingen schijnt hij zich intens bezig gehouden te hebben. Want bij Foppens 2
vinden we als van Bottens opgegeven :
Calendarium proprium FF. Minorum cum Directorio perpetuo.
Dat werkje hebben we niet meer, maar dat Bottens een dergelijk werkje geschreven heeft, ligt zeer voor de hand. In het Generale Repertorium 3 evenals in
de Tabula Chronologica van de Neef 4 vinden we :
Quaestio singularis de anni correctione et aequinoctii Verni restitutione ad
21 Martii.
ι K B V В 376 a (telt 42 pp.) en K B V В 376 Α.
2 Ms 17607 B K B Suppl. Bibl. Belg.
3 GR, I I I , 1121.
4
TChCP, 1745, 169.
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Het is dus zeker, dat Bottens dit geschreven heeft, maar ook dit boekje is
tot nog toe niet teruggevonden.
Zijn belangstelling voor chronologische puzzles is oorzaak, dat de lezing van
zijn Chronologia Sacra zeer zwaar valt.
Het staat vast, dat Bottens behalve de bovengenoemde werkjes nog een
boekje gepubliceerd heeft, en wel van astronomische aard. In zijn Psalterium
Davidicum 1 zegt hij : „Totum autem Calendarium hoc Astronomicum continetur in Instrumento mathematico ad hoc composito (quod Astrolabium Catholicum seu universale merito nuncupari potest) quod singulis diebus Ortum et
occasum Solis et Lunae, eorumque locum in Zodiaco ; aetatem Lunae, horam
de die et nocte, aestum maris, etc. ostendet. Est autem separatim impressum,
quia huic libro sine laesione includi non potest". We mogen uit deze tekst opmaken, dat Bottens dit boekje over het astrolabium ongeveer terzelfder tijd
publiceerde als het Psalterium Davidicum, dus omstreeks 1698.
Al blijkt de aard van dit tractaatje wel enigszins uit de bovenstaande tekst,
toch kan de onmiddellijk daaraan voorafgaande tekst ons iets meer leren.
„Considerans ista (nl. de schoonheid en het nut van de astronomie ook voor de
Christenen) et quod Calendario Ecclesiastico multum Lucis accedere posset ex
Calendario Astronomico, volui et hoc illi adjungere, ut per ipsum facili negotio,
et certiori quam hactenus viderim modo, plura scire possimus, quae usibus
hujus vitae necessaria sunt et utilia, de cursu Solis, Lunae et Stellarum". Uit
deze tekst blijkt, dat althans een deel uit dit astronomisch werk in het Psalterium te vinden is, en dat het doel van dit werkje geweest is een verbeterde vorm
van het astrolabium bekend te maken. En dan betekent het nog maar een klein
stapje aan te nemen, dat deze verbetering door Bottens zelf gevonden is. Uit de
verdere beschrijving van dit instrument, die Bottens geeft in het Psalterium
Davidicum, bleek ons dat we onder „astrolabium" hier ongeveer moeten verstaan wat er meestal onder verstaan wordt: „Dit is een cirkelvormige doos . . .
op de bodem waarvan een stereographische projectie van verticaal- en hoogtecirkels op het aequatorvlak is aangebracht. Daar overheen kan om de geprojecteerde hemelpool een geperforeerde metalen plaat . . . worden gedraaid, waarop
een stereographische projectie van de sfeer der vaste sterren is aangebracht.
Met behulp van een alhidade wordt bij verticale stand van het instrument de
hoogte van de zon of een ster gemeten. Door draaiing van de spin (d.i. die
metalen plaat) wordt het beeld van het waargenomen lichaam op de juiste
hoogtecirkel gebracht. Men kan nu voor alle getekende sterren en voor de zon
hoogte, azimuth en uurhoek aflezen en de tijd bepalen". 2
Ons in deze materie allesbehalve competent wetend, keren we terug tot de
bibliographie. Het bovengenoemde Astrolabium is tot nog toe niet teruggevonden. In de lijst van Bottens' werken in het APB te S. Truiden vonden we:
1
2

In een soort appendix: Explicatio Calendarii Astronomici perpetui, 50.
in: Kath. Encycl., I l l , kol. 259.
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Beschrijvinghe van het uytvinden vande Longitude, seer dienstigh voor de
stierlieden der grote zeevaert, onlangs uytgevonden by Pater Bottens,
Recollect, Brugge z.j.
In een aantekening, geschreven in een exemplaar van Dirks,1 waarin Bottens'
bibliographie op meerdere plaatsen is bijgewerkt, vinden we hetzelfde, met de
volgende toevoeging :
„z.j. (1710 ?), in 4°, pp. 12. - № 408, Catalogue de la vente publique chez
Alb. de Tavemier, longue rue d'Herenthals 12 Anvers (vel 58776) vente:
19, 21, 22 Dec. L'Exemplair fut vendu à un inconnu, nommé Olgen, qui
prétendait l'acquérir à tout prix".
Deze noot is van J. Goyens o.f.m. Hij schreef die in 1926. - Volgens een losse
aantekening in het APB is de latijnse tekst (Magnum et Universale Astrolabium)
versehenen te Brugge by Van de Cappelle in 1712. Daarvan zou zich dan een
exemplaar bevinden te Tielt OFM. Goyens ging op zoek, maar vond niets,
zoals hij aantekent in Dirks. De volledige titel van de latijnse uitgave stond
weer op een ander los papier in het APB :
„Universale et Magnum Astrolabium notam faciens et demonstrans longitudinem locorum terra marique mediantibus stellis. Per P. F. Fulgentium
Bottens, Brugis - Typis Petri Van de Cappelle, 1712. - Lettre Dedication à
Clement XI".
XXI. Commentarla in omnes E-pistolas В. Pavli Apostoli
Vijf jaar na het Psalterium Davidicum publiceerde Bottens zijn derde werk
over de H. Schrift. Nu nam hij een gedeelte uit het Nieuwe Testament :
COMMENTARIA in omnes EPÍSTOLAS В. PAVLI APOSTOLI Quibus
hae omnes breviter et clare quantum Deus dedit, fere de verbo ad Verbum
Explicantur ac dilucidantur. Ad usum ac utilitatem eorum, qui Sacris
Scripturis vel exponendis vel intelligendis operam dant, Theologorum,
Concionatorum, Controvertistarum, etc. Per F. Fulgentium Bottens Ord :
FF. Min. Recollect. Prov. Comit. Fland S. Joseph S. Theologiae Lectorem
lubilatum, in Ordine lubilarium, dictae Provinciae Definitorem. / grav. /
Brugis. Ex typographiâ Francisci van Heurck, sub signo S. Antonii 1703.
200 X 160.
De paginering is niet correct. Na biz. 199 volgt ineens weer blz. 110, 111, enz.
Daarom moeten er bij het aantal bladzijden, dat op het eind van het boek
wordt aangegeven, nog 98 toegevoegd worden. Dan wordt dat 8 neh. - 539 pp.
Facultas Super. : F. Bonifacius Maes, Lect. Jub., ex-definitor gen.,
comm. gen. voor de natio-belgica en min. prov., Gent
12 Juni 1702.
1

blz. 356. Dit exemplaar van DIRKS bevindt zich in het APB.

133

Approb. Ordinis: Fr. I. Bap. Martin, S. Theol. Lector, Gent 9 Juni 1703.
F. Bemardus Drager, S. Theol. Lector Habitualis, 9
Juni 1703.
Censura Ordinar. : P.I. Ysenbaert Archip. Brug. Lib. Censor, Brugge 8
Mei 1703.
Exemplaren buiten het bovenstaande, dat afkomstig is van Wychen OFM, te
S. Truiden OFM, Antwerpen OFM, Brussel OFM, Turnhout OFM, Eeklo OFM,
Mechelen OFM, Gent OFM, Tielt OFM.
In het exemplaar van Wychen OFM staat op het schutblad een merkwaar
dige tekst geschreven :
In
Rudimentis З ш
ordinis
probo ас ingenuo adolescenti
JOANNI
FRANCISCO
CORNELIO
Ex Bouchaute:
te socius solis dedicit palladis armis ;
non vero vicit te pietate sacra:
hinc licet ipse ferat doctrinae prima trophaea,
tu pietate tibi sacra trophaea refers.
Dabam in collegio ñfo Ecloniens:
28 Aug 1776
F Bonaventura de Laet, mag fig (?).
Het laatste woord is onduidelijk en ook de betekenis ontgaat ons. Of deze
versregels een citaat zijn (en zo ja, van wie ?) hebben we niet kunnen achterhalen.
Op de titelpagina staat bijgeschreven: ,,Εχ libris Alexandri Mariani vande
Hauve . . . (onleesbaar)".
XXII. Gheestelycken Catechismus
Ongeveer 55 jaar was Bottens reeds in het klooster, toen dit werk uitkwam;
zijn werkzame geest rustte niet. Hij was nog bezig met het derde deel van Het
Goddelyck Herte, maar misschien nam het schrijven daarvan meer tijd in beslag
dan hij gedacht had. Hoe dan ook, men mag de Catechismus wel in zekere zin
beschouwen als een „voorstudie" op Den Gekruysten Seraphim. Hij verwijst in
de Voor-reden daarvan ook uitdrukkelijk naar de Catechismus (blz. 6).
GHEESTELYCKEN CATECHISMUS van DEN WEGH DER LIEFDE
GODTS, Den welcken den lichtsten, cortsten, vermaeckelicksten, profijtighsten, schoonsten, sekersten en noodtsaeckelicksten is, om te commen
tot de CHRISTELYCKE VOLMAECKTHEYT Bestaende in Drye
DAGH-REYSEN, Corresponderende op de drye Deelen van dat eerste
ende meeste GHEBODT: Ghy suit den Heere uwen Godt beminnen uyt
geheel uw Herte, uyt geheel uwe Ziele, en gheheel uwen Gheest. Matth. 22.
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Door P.F. FULGENTIUS BOTTENS S.T. Lector Jubilatus, Diffinitor, en
Jubilarius, vande Eerw. PP. Recollecten vande Provincie van S. Joseph in
't Graef-schap van Vlaenderen. Tot Brugghe, Ghedruckt by Pieter vande
Cappelle, inde Jacobijne-straet op den Boeren-hoeck, M.D.CC.VIII.
155 X 95. 2 neh. - 251 - 5 neh. pp.
Licentia Super. : F. Ignatius Bartholomeeussen, min. prov. Gent 1 Juni
1708.
Approb. Ordinis: F. Joannes Bapt. de Kesgieter, Guardiaen, voor desen
Lees-meester der H. Godtheyt, Brugge 21 Juni 1708.
F. Felicianus van Remoortere, S. Theol. Lector Emeritus, Brugge, 27 April 1708.
Cens. Ordinarli : P.J. Ysenbaert, Archip. Brug. Lib. Cens. Brugge 22
Juni 1708.
Het boven beschreven exemplaar van het APB is gebonden in een mooi
bandje. Voorop staat in goud een wapen: schild met daarboven bisschops(?)hoed met links en rechts afhangende kwasten. Het schild is verdeeld in vieren.
Links boven en rechts beneden in het schild staat een driehoek met aan weerskanten bladeren, in de driehoeken een klein figuurtje, waarschijnlijk een mensengelaat. Rechts boven en links onder in het schild staat een wiel. Ze komen
echter niet overeen met de wielen in het wapen van Mainz. Onder het wapen
staat de tekst ,,UT PROSIM". Mogelijk is dit een bandje geweest uit een
particuliere bibliotheek, wiens eigenaar zijn boeken allemaal op deze wijze liet
inbinden.
Aan de binnenkant van de voor-kaft staat geschreven: „Klooster van
Waerschoot". Tegenover de titelpagina staat geschreven: „bernardina de neve
tot Waerschoot".
Men vindt hiervan ook exemplaren te Brussel OFM, Eeklo OFM, Tielt OFM,
Gent OFM, Mechelen OFM, Vaalbeek OFM, Tongeren OFM, Westmalle
(abdij).
Van dit tractaat verscheen ook een tweede druk :
Idem. - TWEEDEN DRUCK. / grav. / Tot Brugghe / lijn / By Pieter
Vande Cappelle, inde Steenstraete in S. Nicolaus 1729.
Exemplaren: APB S. Truiden, Leuven OFM, Lokeren OFM.
XXIII. ludicium Pacifici Salomonis
In hoge ouderdom grijpt Bottens nog eenmaal naar de pen ter verdediging
van zijn dierbaarste meningen. Met een diepzinnig werk over de mystiek
besluit de oude kloosterling, die van zichzelf getuigt, dat hij vanaf het begin
van zijn kloosterleven zich getrokken voelde tot de mystiek, zijn reeks van publicaties. Wel werkte hij ook daarna nog aan de nieuwe druk van Het Goddelyck
Herte, maar het nu volgende werk mogen we zien als de eigenlijke afsluiting:
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lUDICIUM Pacifici Salomonis Christi Domini nostri, Super Controversiis,
olim et nostris maxime Temporibus agitatis inter Sectatores Theologiae
Mysticae, ab una parte, eorumque Adversarios ab altera; declaratum ab
eodem, Partibus in contradictorio auditis, per finalem Sententiam. Ne eradicantes zyzania, eradicetis simul et triticum. Matth. 13. Per V.A.P.F.
Fulgentium Bottens Sac. Theol. Lect. Jubilatum. Diffin. ac in Ordine FF.
Min. Recoil. Jubilarium. / grav. / lijn / Gandavi, Typis Joannis Eton, sub
viridi Cruce.
155x100, 238-lOnch.pp.
(Op blz. 238 staat verkeerdelijk biz. 222, enz.).
Cens. Ordinar. : Jo. vanden Hove Cath. et Exemptae Eccl. S. Bavon
Canon, ac Thesaur. Lib Cen. Epis., 6 December 1713
Approb. Ordinis: F. Michael Keppens, S.T.L. Emeritus et praedicti
Conventus Guardianus, Gent 11 Dec. 1713.
F. Bemardus Drager, S.T.L. Gent, 12 Dec. 1713.
F. Armandus de Grande S.T.L. Gent, 12 Dec. 1713.
Licentia Sup. :
F. Benedictus Verhoeven, min. prov. 12 Dec. 1713,
Gent.
Het boek zelf geeft dus geen jaar op, maar uit de approbaties, enz. mogen we
besluiten, dat het verscheen eind 1713, of, wat waarschijnlijker lijkt, in het
begin van 1714. Dirks 1 geeft 1714 op, de Bibliographie Gantoise 2 1713.
Het boven beschreven exemplaar bevindt zich in het APB. Op de titelpagina
staat bijgeschreven: „Conventus Dixmudensis". Men vindt ook exemplaren te
Tielt OFM, Gent OFM, Antwerpen OFM.
Opmerking I
Het lijkt ons niet ondienstig, tenslotte ook enige aandacht te besteden aan
werken, die door Bottens gerecenseerd zijn. Wij hebben in deze geen uitgebreid
onderzoek verricht en delen daarom hier alleen maar mee, wat wij toevalligerwijze aantroffen in andere boeken.
Bottens recenseerde minstens één werk van Franciscus Cauwe (f 1679),
die lid was van dezelfde provincie. We mogen aannemen, dat Bottens Cauwe
nog persoonlijk gekend heeft.
In 1677 publiceerde Cauwe: Het leven ende goddelycke leeringhen van Sr.
Françoyse Clara van St. Lieven Religieuse van de derde Orden van St. Françoys,
... By Jan Wijns. Het verscheen te Duinkerken. In 1710 verscheen van dit
werk een derde druk ,,Te Ghendt, By Livinus de Clerck".3 In beide drukken
staat een approbatie, ondertekend door Alphonse Coene (lector jubilatus en
1
2

3

D I R K S , 360.
VANDERHAEGHEN,-T,
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13.

Een exemplaar daarvan bevindt zich in het APB.

definitor) en Fulgentius Bottens „Sac. Theo.L.". Ze werd geschreven
„Brugghe, den 9. Mey. 1677".

te

Bottens recenseerde ook werken van Bonifacius Maes Wij vonden zijn naam in :
1) De Mystieke theologie ofte verborghen Godtsgeleertheyt. Te Ghendt Gedruckt
by Maximiliaen Graet, 1669. We mogen aannemen, dat de approbatie door
Bottens, gegeven op 12 Februari 1669 te Brugge, ook voorkomt in de talrijke
latere drukken van dit werkje. - Wij treffen Bottens ook aan in de latijnse
editie (Theologia mystica seu spiritualis, 1669 en 1687).
2) Officina virtutum van 1672, en waarschijnlijk ook in de latere editie(s). Eveneens in de Wynckel der Deughden, dat wel anonym uitgegeven is, maar
zeker van Maes is. Ook het jaar is niet aangegeven.
3) De Consolaiorium piorum ac ejusdem Confirmatorium van 1673 (Gent by
Joannes van de kerckove). Daarin staan twee werken (het Consolaiorium en het
Confirmatorium daarop) en we vinden dan ook tweemaal een approbatie van
Bottens. De eerste is gegeven „Casletensi 4. Martii 1672", de tweede te Gent 25
Juni 1673.
4) De latijnse en de nederlandse editie van de Instructien ofte Onderrichtingen
voor de Syndicken (resp. 1675 en 1676). In de nederlandse editie geeft Bottens
zijn approbatie te leper, 12 Juni 1675.
Tenslotte vonden we nog een recensie van Bottens op het bekende werk van
zijn vriend Gaudentius vanden Kerckhove: Commentarij in generale Statuta
Ordinis S. Francisci ... Gandavi Typis Haeredum Maximiliani Graet, ad
signum Angeli. Bottens gaf zijn approbatie te Gent op 9 Juni 1700. Eveneens op
diens Korte Verklaringhe op den Reghel der Minderbroeders, Te Ghendt, Ghedruckt by de Hoirs van lan vanden Kerckhove, 1680.1 De recensie is van 1
maart 1680 te Gent. Bottens was toen nog gardiaan te Gent.
We mogen aannemen, dat Bottens, algemeen geacht als docent en geleerde,
nog wel meer boeken gerecenseerd heeft. Een nader onderzoek van einde
XVII e en begin XVIII e eeuw kan hier meer licht brengen.
Verder moet er, volgens een aantekening in het APB, nog een approbatie van
Bottens staan in een boek, getiteld De glorie van Jerusalem, opgedragen aan een
zekere „van de Straete". Het boek is waarschijnlijk van 1710. In BCNI2
lezen we: „De glorie van Jerusalem, vertoont in het eerw. aertsbroederschap
van het H. Graf Christi, Brugge, van v. Pee, 1710 - Lande 1815".
Opmerking I I
De dichterlijke oogst is bij Bottens niet groot. Met zekerheid kunnen slechts
aan hem toegeschreven worden: de toneeltekst, de twee „Lof-Sanghen" uit de
Reghels en het korte vers uit het Hs. 3 Over de andere gedichten, die we in zijn
1

De vier genoemde werkjes van Maes en de twee van vanden Kerckhove bevinden zich in het
APB.
г BCNI, nr 16842.
3 Zie resp. Bijlage I ; Hoofdstuk I I I , blz. 186 e.v.v.; Hoofdstuk IV.
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werken aantroffen, valt weinig met zekerheid te zeggen. De gedichten uit Het
Goddelyck Herte, en Den Gekruysten Seraphim bespraken we boven reeds
voldoende. - De gedichten, die voorkomen in de devotie-boekjes (Seraphynsche
Oeffeninghen en Alghemeenen Toevlucht) 1 waren zeker voor een deel gemeengoed
in die tijd. Er bestaat o.i. daarom weinig grond om Bottens als dichter afzonderlijk te bespreken.
Overzicht van de werken van Fulgentius Bottens
In onderstaande lijst worden alle werken van Bottens opgegeven in de volgorde, waarin ze behandeld zijn in de bibliographie. Waar twijfel bestaat over
het auteurschap, plaatsen we een vraagteken achter de titel.
Ook de herdrukken werden opgegeven, voorzover daarover zekerheid bestaat. Is het jaar van uitgave onzeker, dan plaatsen we een vraagteken achter
het vermelde jaar. Staat niet vast met welke druk wij te maken hebben, dan
staat er een vraagteken tussen de haakjes.
Vóór elke titel plaatsen we het romeinse cijfer, waaronder dat werk in de
bibliographie behandeld is. Na vermelding van de (vermoedelijk) eerste druk of
de enige druk van een werk plaatsen we het nummer van de bladzijde uit de
bibliographie, waarmee de behandeling van een werk begint.
De cui si vering in bepaalde ¡titels geeft aan, hoe we de titel van die
boeken afkorten.
Jaar
Nr.
Titel
van druk blz.
uitgave
I. Triumphe van den konst-winnenden Apollo . . . .
1664
82
II. Scintillae Seraphicae
1673
87
III. Verhael der Saligher Martelaeren van Gorcum . . . 1676
88
IV. Seraphynsche Oe//eninghen
1678? (1) 88
1682 (3)
1686 (5)
1698 (6)
1706 (7)
1710? (8)
1728 (9)
1756 (9)
1799? (9)
1826 (10)
1826 (10)

V. Manuale Cantus
VI. Vita Trina et Una
VII. Korte ende Soete Inleydinghe
1
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Zie resp. blz. 93. en blz. 108.

1682
94
1684
95
1684? (1) 97
1705 (?)
1706 (?)

Nr.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.

XIV.
XV.

XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Jaar
van
druk
uitgave
Oeffeninghe der Heyligen in den Hemel?
1705
Eenen Brief van Pater Joannes Falconi ?
1705
Een kort en kleyn Tractaetjen?
1705
Kort Begryp . . . van een seer devoot Broederschap . 1681
(1)
1692
(?)
Corte en veel in-houdende Reghelen
1681
(1)
1684
(?)
1696
(9)
1705
(?)
1706
(?)
1721 (10)
A Ighemeenen Toe^ucht . . . Den H. Antonius
. . . 1687
(?)
1707
(?)
1712
(?)
1779? (?)
z.j.
(?)
1815
(?)
Apologia F r a t r u m Minorum Recoil
1688
Oeconomia Sacra I
1687
II
1691
III
1690
Theses Sacrae de Scriptura Sacra
1692
Uet Goddelyck Herte I
1685
(1)
1700
(2)
1716
(3)
Ha
1688
IIb
1694
Ha-b
1716
Den GeAmysten Seraphim (III)
1710
(1)
1718
(2)
Het Leven van de S. Isabella
1693
Corte Verclaeringhe . . . Devotie . . . Herte
1698
Psalterium Davidicum, I, И
1698
Astrolabium?
1698?
Commentarla in Omnes Epístolas В. Pavli
. . . .
1703
Gheestelycken Catechismus
1708
(1)
1729
(2)
ludicium Pacifici Salomonis
1714
Titel

biz.
98
100
100
101
102

106

108
109

113

128
129
130
131
133
134
135
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HOOFDSTUK

III

B O T T E N S ALS M Y S T I E K S C H R I J V E R

Inleiding
In de spaarzame literatuur die er tot nog toe over Bottens geschreven werd
- weinig meer dan wat korte biografische schetsen met een nergens volledige
lijst zijner werken - vonden we meer dan èèn uitspraak, die aanspoorde tot
nader onderzoek. Optatus noemt hem „een zeer belangrijk auteur, wiens plaats
in de geschiedenis van de spiritualiteit een diepgaande studie verdient".1
Hardeman durft te zeggen, dat Bottens is ,,de grootste Nederlandsche ascetische en mystieke schrijver bij het einde der 17de en den aanvang der \8ae
eeuw".2 Muyldermans acht hem een geleerd en ervaren schrijver, een meester
in de ascetische en mystieke studie, wat men gewaar wordt, zo gauw men
kennis maakt met zijn boeken.3 Volgens Verschueren behoort hij „tot de invloedrijkste geestelijke nederlandse schrijvers van de 17e eeuw". 4
Waren deze uitspraken misschien ook al iets te voorbarig, ze worden door ons
eigen onderzoek grotendeels bevestigd. Men zou kunnen zeggen, dat Bottens op
geestelijk gebied even waardig een periode in de Zuidelijke Nederlanden afsloot
als de Swaen op letterkundig terrein. Geen enkele nederlandse vrome gaf na
1600 een zo universele, systematische en literair verzorgde uiteenzetting over
het geestelijk leven in zijn geheel als hij. En ook vòòr 1600 vindt men wellicht
niemand, die m universaliteit en systematiek met hem te vergelijken valt. Veel
geestelijke schrijvers in de Nederlanden kunnen oorspronkelijker genoemd
worden dan deze franciscaan, maar weinigen schreven helderder en componeerden beter. Daarom treffen zijn boeken en boekjes ook nu nog rede en hart.
Deze apostel schreef en bleef schrijven, niet zo zeer om zijn persoonlijke ervaringen te uiten, als wel om het hoge ideaal, dat hem voor ogen stond en hem
1
Ρ OPTATUS O F CAP , De Spirituahieit van de Capucijnen m de Nederlanden gedurende de X VII
ende XVIII eeuw, Utrecht-Brussel 1948, 152
2
R HARDEMAN S J , Fulgentius Bollens o f m (1636-ijij),
in: Pastor Bonus, 20 (1939), 153
3
J MUYLDERMANS, Onze geestelijke schrijvers uil vorige eeuwen, in. Pastor Bonus, 9 ( 1928), 48.
4
L VERSCHUEREN O F M , m Theologisch Woordenboek, Roermond 1957, kol 639
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stuwde, te verwezenlijken: zo veel mogelijk gelovigen, binnen èn buiten het
klooster, leiden tot diep in het Hart van God. Zijn eigen hart was vol van het
„opperste goet" en zijn gemoed mensehjk-warm, zodat men zijn geschriften
eerder bidt dan leest.
Wij zullen slechts terloops iets zeggen over Bottens' ascese, met omdat deze
niet belangrijk zou zijn, maar omdat het allereerst zaak is, datgene naar voren
te brengen, waarm de schrijver het mmst conventioneel was en waarbij hij het
meest met zijn aandacht en liefde vertoefde. Bottens acht de ascese voornamelijk voor zover zij een voorbereiding is op het mystiek leven.
Was Bottens zelf een mysticus?
Slechts zelden spreekt Bottens in zijn werken over zich zelf. Nergens vermeldt
hij onmiskenbaar duidelijk, dat hij zelf mystieke ervaringen heeft gehad. In dit
opzicht is hij te vergelijken met Dionysius van Rijkel.1 Beiden houden zich in
hun geschriften zo zeer op de achtergrond, dat men niet kan nalaten de vraag
naar hun persoonlijke ervaringen te stellen. Al met al zijn we van mening, dat
we bij Bottens met ernstig hoeven te twijfelen. Hij stond niet alleen bekend als
een knap geleerde, maar ook en vooral als expert in het geestelijk leven. Hij
was een bekwaam zieleleider. Zijn werken zouden iets krijgen van een tragicomedie, wanneer we moesten aannemen, dat hij zelf nooit gekend heeft waartoe hij anderen zo hartstochtelijk aanzette. Vaak schrijft hij zo, dat men haast
met kán aannemen, dat hij niet schrijft uit persoonlijke ervaring. Dit alles wekt
de indruk dat we hier te doen hebben met een mysticus Maar verder dan deze
„indruk" zouden we nooit komen, als Bottens met hier en daar toch terloops
iets over zich zelf meedeelde. In het voorwoord op het ludicium Pacifici
Salomonis schrijft hij, dat hij dat boek heeft samengesteld „ex ns quae à 60 fere
annis colligere et notare potui turn ex lectione hbrorum qui de hac materia
tractant, tum ex experienta propria tot annorum, tum m alus deprehensa".2 Een
dergelijke uitspraak vinden we ook in de inleiding op de Catechismus.3 Elders
verhaalt hij, dat hij zich vanaf het begin van zijn kloosterleven getrokken
voelde tot de mystiek.4
Is dit ook al niet veel, het lijkt ons toch voldoende grond te bieden voor de
mening, dat er zich meer m Bottens binnenste afspeelde dan tot uitdrukking is
gekomen in zijn werken. Bottens was een zeer bescheiden en bezonnen man, die
m zijn werken vòòr alles de subtiele werkingen van Gods genade zo objectief en
voorzichtig mogelijk wilde weergeven.
1

К SWENDEN, De „Mysttca Theologta" bij Dtonysius van Rijkel, in OGE 22 (1948), 76
ludtcium, (5) - Op pag 14 lezen we nog „ U t meam (qui hace senbo) experientiam loquor,
anni sunt circiter 60 quibus ad hoc Vitae genus attractus fui et nesciens quid esset, vel quid
faceré deberem, legi quos reperire potui de oratione tractantes Libros et Sanctos Patres tentavi
per aliquot annos ас probavi omnes genus orationis, sed in nullo potui reperire profectum optatum
spiritus mei, donec ad hanc de qua loquimur Theologiam [d ι de mystieke] perveni
3
Calechismus, 8
4
гіа Trtna, Praefatio ad Lectorem, 46
2
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Afhankelijkheid
Nog een andere vraag dringt zich bij de lezing van Bottens' werken op. was
hij een compilator of niet? Hij ontleent zeer veel aan anderen en vermeldt
meestal nauwkeurig zijn bronnen. Nooit steekt hij zijn afhankelijkheid onder
stoelen of banken. Van zijn eerste werk, dat het gehele geestelijk leven bestrijkt, zegt hij heel rustig, dat het mets van hem zelf bevat. 1 Hij had voor eigen
gebrmk een compendium over het geestelijk leven samengesteld uit een aantal
schrijvers. Dat compendium viel toevallig in handen van een paar vrienden, die
hem dringend verzochten het te publiceren. Dat boek is dan ook m feite wemig
meer dan een compilatie-werk en heeft daarom ook veel minder waarde voor de
kennis van Bottens' leer dan zijn latere publicaties. D a a n n immers is Bottens
ook wel veel verschuldigd aan de vorige eeuwen, maar ze dragen een onmiskenbaar eigen karakter Niet alleen is hij buitengewoon origineel m de compositie
van die latere boeken, maar ook zijn verwerking van het gelezene is eigen en
persoonlijk. Hij zoekt, als een goede kok, de ingrediënten voor zijn maaltijden
waar hij ze vinden kan, maar de maaltijden zelf, die hij opdient, zouden van
geen andere kok kunnen zijn. Men proeft het verschil, wanneer men eens gaat
aanzitten bij zijn orde-broeder Matthias Croonenborgh, 2 een waar veelschrijver
en compilator. Op zijn eigen terrein is Bottens weimg minder oorspronkelijk
dan Poirters op het zijne. Beider oorspronkelijkheid is gelegen in de weergave
van met originele gedachten. Bottens behandelde daarbij een materie, die grote
voorzichtigheid en objectiviteit vergde. De tendenz iedere schijn zelfs van
dwaling te vermijden is duidelijk waarneembaar. Maar ondanks dit streven in
een tijd van misverstanden met misverstaan te worden, ondanks ook de
„utilitaristische" inslag van zijn werken, 3 werd Bottens toch geen overschrijver.
Hij was een uitstekend onderlegd man, een goed theoloog, die zorgvuldig afwoog
wat hij zeggen kon en hoe dat gezegd moest worden. Paste hij volkomen in het
schabloon van zijn tijd, dan had hij met zijn hele leven op de bres gestaan ter
verdediging van het verhevenste erfgoed der vaderen. Hij besteedde met,
zoals de meeste geestelijke schrijvers van zijn tijd, alle energie aan volksascetisme en alledaagse moralisatie, maar streefde ernaar m verantwoorde
synthesen en m een aan zijn lezers aangepaste vorm te schrijven over de hoge
toppen der christelijke volmaaktheid. Hij verbond het gelezene met zijn ervaring van eigen en anderer innerlijk, ordende en rangschikte op smaakvolle
wijze, gmg hier en daar eigen wegen en schreef alles neer in een heldere, soepele
en vloeiende taal. Zelden zal hij heel uitdrukkelijk zijn persoonlijke mening naar
voren brengen, al komt ook dat soms wel voor, b v. aangaande de overweging
van Christus' Mensheid m de hoogste graden der vereniging 4
1

Ibidem
Matthias Croonenborgh (f 1684) was lid van de Germania Inferior Zie DIRKS 287
Het woord , utilis komt bij Bottens telkens en telkens terug Het „ n u t ' \ a n anderen is het
doel van al zijn geschriften
4
Zieblz 153
2

3
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Daar Bottens dus, zoals reeds gezegd werd, sterk afhankelijk is van de
voorafgaande eeuwen, is de studie zijner bronnen geen kleinigheid. Ofschoon
een dergelijke studie ligt op het terrein van de mystieke theologie, mag hier o.i.
een summier overzicht met ontbreken.
Pater Optatus heeft ongetwijfeld gelijk, wanneer hij onze auteur qualificeert
als ,,een voorzichtig theoreticus van de middeleeuwse germaans-nederlandse
mystiek".1 In zijn Vita Trina et Una verklaart Bottens zich zeer uitdrukkelijk
2
tot heraut van Ruusbroec en Негр. Deze laatste had hij reeds herhaaldelijk
genoemd in de Seraphynsche Oeffenmghen. In de opdracht aan P. Judocus
Scaillet 3 duidt hij beide schrijvers aan als de „ilumina ex quibus has aquas
copiosius elegí". Hij vmdt het passend terug te keren tot Brabant, dat ons die
twee stromen schonk, en spreekt de wens uit, dat ze opnieuw mogen gaan
vloeien „sub manu et Patrocinio Reverendissimae Patemitatis vestrae". 4 In de
„praefatio ad Lectorem" van hetzelfde werk verzoekt hij de tegenstanders van
de mystiek zijn uiteenzettingen dienaangaande maar over te slaan, al mogen ze
gerust weten, dat daarin „nihil de proprio" voor komt. Hij volgde de voornaamste leraars van de mystiek, met alleen naar de zin, maar ook naar het
woord. Hij noemt dan allereerst en afzonderlijk Bonaventura Daarna vermeldt
hij Ruusbroec, Негр en Tauler. Verder ontmoeten wij hier ook reeds de Via
Compendi! ad Deum, 5 waaraan hij ook later veel ontleent. De voorliefde voor
Ruusbroec en Негр blijft Bottens zijn hele leven bij.
Evenveel, of misschien nog meer invloed heeft Augustinus gehad. Honderden
malen wordt hij geciteerd. Bijna geen werk van deze grootmeester blijft onver
meld Hoe zeer Bottens gesteld was op Augustinus, blijkt nog eens heel duidelijk
op het eind van zijn leven. In het ludicum Pacifici Salomonis wordt een aantal
bladzijden gewijd aan een „Doctrina et Praxis Magni Patns Augustini, circa
Theologiam Mysticam". 6 Hij probeert daarin de hier en daar verspreid staande
gedachten van Augustinus over de mystiek tot een geheel te verwerken.
Bijna even vaak als Augustinus treffen we Bemardus aan. Ook hij wordt
honderden malen geciteerd. Men bedenke hierbij echter, dat in die tijd ver
schillende geschriften aan Bemardus toegeschreven werden, die met van hem
waren. Zo b.v. de gedichten tot de Lidmaten van de gekruisigde Jesus, waarvan
we een vertaling vinden m het eerste deel van Het Goddelyck Herte.1
1

OPTATUS Spmlualitett,

152

2

Dat is met t e verwonderen, als men weet, dat Негр gebruikt werd voor de wekelijkse „lectiones" in de mystiek, voorgeschreven door h e t generaal kapittel van Toledo van 1633 Over dit
voorschrift spreekt Bottens enkele malen in het ludicium (24-25, 219)
3
Het begin van de opdracht luidt „Reverendissimo Patri F Judoco Scaillet, Sac Theol
Lecton Jubilato, Super Provincias Germamae, Belgn, etc Ord F F Minorum Recollectorum
Commissario Generali ' 7ie DIRKS, 293
4
Vita Trina, Opdracht, 3
5
Ibidem, Praefatio, 5 - Van kardinaal Bona citeert Bottens ook elders alleen maar de Via
Compendii ad Deum
6
ludicium, 158-166 Bij hct eiteren van Augustinus volgt hij de opvatting van zijn eeuw
7
Godd Herte I, 357-371 - D a t geldt ook voor de zo vaak geciteerde Litterae ad Fratres de
Monte Dei Zie Dici de Spir I, kol 1493
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Zeer belezen was Bottens ook aangaande de geschriften van Theresia van
Avila en Joannes van het Kruis. Alleen al in zijn hoofdwerk wordt Theresia
meer dan 80 maal genoemd. Zijn voorliefde voor de „Mater Seraphica" brengt
hij heel fijnzinnig tot uitdrukking in het Vita Trina et Una.1 Daarin stelt hij aan
de lezer een aantal heiligen ten voorbeeld. Het uitvoerigst bespreekt hij daar
Theresia, die wel later geleefd heeft dan de andere bruiden van Christus (die
Bottens noemt), maar die hen allen waarschijnlijk in liefde overtrof. Hij
typeert dan de liefde van deze grote mystica in zeven punten. Hij voelde die
liefde als verwant aan de seraphijnse liefde van Franciscus en zijn Orde. - De
invloed van Joannes a Cruce is uiteraard vooral merkbaar in de mystieke gedeelten van Bottens werken. Zo wordt Joannes in de twee eerste delen van Het
Goddelyck Herte slechts vier keer vermeld, in het derde over de mystiek gaande
deel daarentegen komt hij bijna 40 maal voor. Soms zijn de citaten nogal lang.
Ofschoon Joannes van het Kruis niet genoemd wordt in de paraphrase op de
twee mystieke verzen, die men aantreft in verschillende uitgaven van de Corte
Reghelen, mogen we toch wel aannemen, dat Joannes' voorbeeld Bottens hierbij
voor ogen heeft gestaan.
Grote bewondering had Bottens voor Franciscus van Sales. Hij citeert zowel
uit de boeken als uit de brieven van de humanistische heilige. Het „suaviter et
fortiter" van Franciscus moet in Bottens wel weerklank gevonden hebben.
Evenals de bisschop van Genève wees ook Bottens voortdurend op het individuele in het geestelijk leven, op het streven naar de volmaaktheid ook buiten het
klooster, op de prioriteit der liefde, enz. Vooral ook in zijn opvatting van de
meditatie is Bottens afhankelijk van de devote humanist. Het warm-affectieve
karakter van Franciscus' geschriften zal Bottens zeker niet onberoerd gelaten
hebben.
Ook al zouden de werken van de recollect Bottens aan ons overgeleverd zijn
zonder vermelding der Orde, dan zouden we toch geen moment kunnen twijfelen aan de franciscaanse oorsprong daarvan. Herhaaldelijk wijst Bottens naar
Franciscus en vaak citeert hij uit diens Regel en de Opuscula. Bepaalde uitspraken van Franciscus komen heel dikwijls terug. Zo b.v. de aansporing, dat de
broeders er vooral voor moeten zorgen den geest des Heren te bezitten. Het
woord „geest" neemt Bottens hier dan in mystieke zin. Het meest franciscaans
is Bottens in het derde deel van Het Goddelyck Herte, zijn uitvoerigste en
schoonste werk over de mystiek. Het verschilt sterk van de eerste twee delen.
Dat blijkt reeds uit de titel en de gravure.2 Wel noemt hij dit derde deel ook
„het derde deel van Het Goddelyck Herte", maar de eigenlijke titel is toch wel
Den Gekruysten Seraphim. De gravure geeft een voorstelling van Franciscus'
Stigmatisatie door Christus, die hem verschijnt in de gedaante van een gekruisigde seraphijn. De volmaaktheid wordt hier voorgesteld als „bestaende in eene
1

Vita Trina. 157-160.
Rechts van de gravure staat: „Harrewijn sculp: Brux.". Ze is vervaardigd naar een schilderij
van Bassano, zoals ons meegedeeld werd door J. B. Knipping o.f.m.
2
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volkomen gelyckformigheyt met Christus onsen Heere, so lydende in Lichaem
en Ziele, als genietende in den Geest". 1 Christusnavolging en liefde worden in
franciscaanse geest beschreven. - Het ligt voor de hand dat de recollect Bottens
onder invloed der capucijnen, en vooral van Canfeld, nogal de nadruk legde op
het Al van God en het Niet van het schepsel in en door de God-Mens aan het
Kruis. Het duidelijkst wellicht vinden we Canfeld's leer terug in de Korte
Reghelen.2 Naast Canfeld worden nog enige andere capucijnen uit de zeven
tiende eeuw genoemd, nl. Joannes Evangelista van 's-Hertogenbosch, de
„nederlandse Joannes van het Kruis", 3 en Constantijn van Barbanson. Lucas
van Mechelen, die volgens Pater Optatus zeker in aanmerking komt als bron
van Bottens, 4 wordt nooit vermeld. De bestaande overeenkomst sluit niet in,
dat Bottens rechtstreeks afhankelijk zou zijn. Gemeenschappelijkheid van basis
en bronnen verklaren de overeenkomst voldoende. - Dat ook Petrus van Al
cantara, de vader der spaanse alcanterijnen, nogal eens optreedt, is begrijpelijk.
De Recollectie werd immers vanuit Spanje in Bottens' provincie ingevoerd.5
Vermeld moeten hier ook nog worden Angela van Foligno, de mystica van de
gekruisigde Christus en Catharina van Bononia, van wier boek over de Zeven
geestelijke Wapenen Bottens een compendium geeft in Het Goddelyck Herte.6
- Van zijn tijdgenoten binnen de nederlandse provincies noemt Bottens enkele
malen Hauzeur en Marchant. Deze laatste, de oprichter van Bottens' provincie,
heeft een enorme invloed gehad op de geest dier provincie. Merkwaardig is wel,
dat Bottens nooit de bekende geestelijke schrijver Bonifacius Maes vermeldt.7
Ze waren vrienden en recenseerden zo nu en dan eikaars boeken.
Van de Moderne Devoten noemt Bottens Thomas a Kempis vrij vaak. Hem
nam hij ook vooral als voorbeeld voor de methode van samenspraak tussen
Jesus en de ziel, die hij toepast in alle drie de delen van Het Goddelyck Herte.6
Hier en daar treft men, soms licht gewijzigde, teksten aan uit de navolging
zonder vermelding van bron. Andere Moderne Devoten noemt Bottens niet,
behalve eenmaal terloops Geert Grote. 9
1

Zie titelpagina van Gekruyst Ser - Hoe „franciscaans" Bottens was, zien we ten overvloede
uit de grote invloed van Bonaventura, die na Augustinus en Bernardus wel het meest genoemd
wordt Men bedenke ook hier weer, dat de Mystica Theologia of De triplici νια niet van Bonaven
tura is, maar van Hugo de Balma
2
Vooral Reghel X (Vemietmghe van al dat geschaepen is) en Reghel XI (Godt den Al) Een
goed idee van de Reghelen krijgt men door de lezing van de reeks citaten, die HARDEMAN biedt in
Pastor Bonus, 20 (1939), 154 sqq Men houde er rekening mee, dat Hardeman citeert uit de uit
gave van 1696 In de latere uitgaven is de paginering anders - Ook in andere werken van Bottens
is de invloed van Canfeld vaak merkbaar Zo wordt in Den Gekruysten Seraphim de Chnstusnavolging verbonden m e t de leer van het Al en het Niet Toch wordt Canfeld maar zelden met name
genoemd - Zie voor Canfeld naast de bekende monografie van OPTATUS O F M CAP ook diens
artikel over Het inwendig gebed m de Minderbroedersorde, in. OGE 21(1947)
3
Zie OPTATUS, Spiritualiteit, 125-149 en de literatuurlijst van d a t werk
4
Ibidem, 152.
5 H

GOYENS,

61

β Godd Herte I, 94-98.
7
DIRKS, 337 sqq Ook voor Hauzeur en Marchant kan men Dirks raadplegen
8
Gekruyst Ser , 5
9
Vita Trina, 58. Dit gaat over een bezoek van Geert Groóte aan Ruusbroec.

145

Ignatius van Loyola wordt ongeveer vijftien maal genoemd. Bottens kende
en benutte de Exercitien.
Zoals uit het bovenstaande blijkt, zocht Bottens zijn stof uit het hele verleden. Op zijn gebruik van de H. Schrift en de Vaders gaan we hier met in. Wel
moeten we nog even blijven stil staan bij de invloed van Dionysius Areopagita
en het commentaar op diens werken door Thomas Gallus. 1 De enkele mystieke
ideeën die de Areopagiet lanceerde, vinden we bij Bottens herhaaldelijk terug.
Ook de bespiegelingen over de Engelen hebben Bottens sterk beïnvloed, zoals
blijken zal bij de bespreking van Den Gekruysten Seraphim.
Anselmus, de Victonjnen en Dionysius de Karthuizer waren Bottens goed
bekend. Van de scholastici vinden we naast Alexander van Hales en Scotus,
nogal vaak Thomas van Aquino, en, minder vaak, Cajetanus en Suarez - Naast
Bona moet hier zeker nog genoemd worden Blosius, aan wie Bottens soms vrij
lange beschnj vingen ontleent. Van de germaanse mystici treffen we naast
Tauler ook Suso aan, zij het zelden. Dat Bottens geschnften van Eckhardt ter
beschikking had, is niet waarschijnlijk. Hij noemt hem slechts een keer,
citerend uit Tauler. 2 Onvermeld mogen hier niet blijven Thomas a Jesu,
Joannes a Jesu Mana en Gratianus, de biechtvader van Theresia Ook Thomas
a Villanova en Phihppus Nen zijn voor Bottens geen onbekenden Tenslotte
wijzen we op enkele vrouwen die Bottens nog al eens aanhaalt. Mechtildis,
Gertrudis, Cathanna van Genua, Catharma van Siena en Birgitta. - De relatie
tussen Bottens en Clara van S. Lieven zal worden besproken m de inleiding op
het handschrift.
Van invloed van de Evangelische Perle op Bottens vinden we geen enkel
spoor. Evenmin blijkt, dat Bottens kennis heeft gemaakt met de werken van
Pelgrim Pullen. Nooit ook vernemen we de naam van de Bérulle of van een andere aanhanger der franse school, in welke zin ook genomen Vermeende overeenkomst bleek bij nader onderzoek nooit aanwezig. Zo is b.v de opvatting van
de Chnstusnavolgmg bij Bottens zeker met die van de franse school, wat alleen
al duidelijk blijkt uit de mening van Bottens, dat men op een bepaald moment
de Mensheid van Christus moet passeren om geheel op te kunnen gaan in de
Godheid Dat men soms even de mdruk knjgt van bérulhsme bij onze auteur,
hoeft geen verwondering te wekken, als men denkt aan de gedeeltelijke overeenkomst van bronnen bij de franse school en bij Bottens. 3 Ondertussen blijft de
vraag open, waarom bij Bottens mets uit deze school te vinden is. Had Bottens
bepaalde bezwaren tegen de franse school 5 Wilde hij, die ovengens toch goed
1
Op pag ( 12) van het ludicwim zegt Bottens, dat hij de mystiek zal behandelen overeenkomstig
de leer van Dionysius Areopagita Hoe zeer hij van meet ai aan op de hoogte was met de werken
van de Areopagiet, blijkt bij zijn eerste werk over het geestelijk leven D a a n n vinden we een
„Kxplicatio Iheologiae Mysticae D Dionysii Areopagitae Ex Bonaventura mutato paululum et
abbreviato stylo (Vita Trina, 261-274)
2
ludtcium 119 - De nogal vaak geciteerde Inshtuhones zijn slechts voor een klem deel van
TAULER zelf
3
J H ^ Y B E N o s в , iVog een vergelen mystieke grootheid, in OGE 4 (1930), 428 sqq
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Frans kende, niets te maken hebben met iets dat uit Frankrijk kwam, vanwege
de ellende die door Lodewijk XIV over Vlaanderen en de vlaamse recollectenprovincie was gebracht ? Hier zal misschien een dieper onderzoek naar de invloed van de franse spiritualiteit in de Zuidelijke Nederlanden meer licht
brengen.
Bottens en Poirters
Om Bottens enigszins te plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden, kan een korte
vergelijking met Poirters leerzaam zijn. Hij noemt de schrijver van het Masker
nergens. Toch mogen we wel aannemen dat Bottens enkele werken van Poirters
heeft gekend.1 Waarschijnlijk ontleende hij de plaatjes van Wierix met de
daarbij behorende versjes, die we aantreffen in de twee eerste delen van Het
Godielyck Herte, aan Het Heyligh Herte van Poirters. - Zowel Poirters als
Bottens waren voornamelijk ingesteld op de praktijk, beiden waren didactici en
vulgarisât oren, die het „utile" wilden verbinden met het „dulce". Maar zowel
in de keuze der stof als in de wijze van populariseren verschillen ze zeer sterk.
Werkt Poirters van beneden naar boven, d.w.z. ging hij uit van het volk om dit
tot God te brengen, Bottens gaat van boven naar beneden, d.w.z. vanuit de
hoogten der mystiek daalt hij af naar het volk. Daarom is Poirters' werk vol
beschrijvingen van en grepen uit het volksleven, terwijl in Bottens' werken
slechts zeer zelden een glimpje van het alledaagse leven oplicht.2 Daarom ook
blijft Poirters vooral in het vlak van moraal en ascese, terwijl Bottens daar
meer over schrijft, omdat ze nu eenmaal vooraf moeten gaan aan het mystieke
leven. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat er overeenkomst is tussen beiden,
voorzover ze schreven over ascese en moraal. We vinden bij beiden veel gedachten en voorstellingen (ten dele nog stammend uit de Middeleeuwen), die in
de XVII e eeuw algemeen gangbaar waren. Zo b.v. de lang uitgewerkte uiteenzettingen over de ondeugden, de uitgesponnen en vaak gruwelijke beschouwingen over de vier uitersten, de zuivering en versiering van het menselijk hart
door Jesus, de overweging van Jesus' Lijden en Dood en het zich inleven in
Zijn pijnen en gesteltenissen, enz. Dat geldt mutatis mutandis ook voor bepaalde overeenkomsten in didactisch opzicht, b.v. de methode van samenspraak
tussen Jesus en de Ziel, tussen leraar en leerling, enz. Verder echter verschillen
Poirters en Bottens van elkaar zoals een bankwerker van een edelsmid. Bottens
acht het niet nodig volks te zijn in de zin van Poirters. Hij is „volks" op zijn
eigen wijze, nl. door helder en klaar te schrijven over het geestelijk leven, in
prettig gecomponeerde boekjes, waarin het aan afwisseling niet ontbreekt.
Bottens toont zich in zijn „volksheid" steeds een aristocraat van smaak en
fijnzinnigheid.
1
De werken van Poirters immers waren zo verbreid, dat het wel uitgesloten geacht mag
worden, dat Bottens er niet één of meer van gekend heeft. - Voor Poirters raadpleegden we vooral
E. ROMBOUTS, Leven en werken van Pater Adrianus Poirters S.J. (1605-1674), Gent 1930.
2
Het is ons niet mogelijk ook maar één voorbeeld te geven, dat geschreven is in de trant van
Poirters.
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Men kan Bottens zeker niet indelen bij de epigonen van Poirters. Met enkele
anderen blijft hij gestadig uitsteken boven de schare van rijmelende en moraliserende geestelijken (waaronder zich ook enkele minderbroeders bevonden),1
die Poirters naar hartelust plunderden en imiteerden. Bottens trok de lijn der
nederlandse mystiek door tot in de achttiende eeuw en verdedigde haar tegen
alle aanvallers.
Mystici en anti-mystici
Naarmate de zeventiende eeuw ten einde loopt, neemt het leger der antimystici steeds toe. Langzaam aan wordt de vervlakking van het geloofsleven
en het zich volkomen verliezen in alledaagse volksmoraal, zoals de achttiende
eeuw die te zien zal geven, voorbereid. Bij gebrek aan innerlijke diepte meldde
zich, zegt Polman, een steeds voortschrijdende veruiterlijking die zou eindigen
in een eredienst van de vorm.2 De door de Contra-reformatie bewerkte godsdienstige herleving in de Zuidelijke Nederlanden bracht in de eerste helft van de
zeventiende eeuw een verdieping en verinnerlijking, die een geschikte bodem
vormden voor een mystieke bloei. De werken van de grote spaanse mystici en
die van Franciscus van Sales werden gretig gelezen, terwijl de mystiek van eigen
bodem door bleef vloeien.3 Zeer sterk was de invloed van de capucijnen en, in
mindere mate, der recollecten, die de mystiek van Herp en Canfeld bleven
beoefenen en uitdragen. Er waren verschillende mystieke milieu's, b.v. in
Leuven, Gent en Antwerpen. De invloed der jezuïeten lag vooral op het terrein
der ascese, maar ook bij hen „was een tamelijk sterke onderstroom merkbaar
van een meer affectief en mystiek ingestelde spiritualiteit . . . ". 4 Langzaam aan
neemt deze bloei af, al vinden we ook tot in het begin van de achttiende eeuw
nog voorname mystieke schrijvers, van welke, naast Bottens, Bonifacius Maes
en Grimminck 5 de bekendsten zijn. De triomfante stemming der Contra-reformatie was reeds omgeslagen in een zekere geestelijke moeheid, toen Bottens de
pen opnam. Maar hij had het luisterrijk vuur dezer heropleving nog zien branden en behield de warmte daarvan in zijn hart. Rustig droeg hij de fakkel van de
mystiek verder en toonde zich een sportief en taai tegenstander van de quietisten en van hen, die zich uit vrees voor dwaling, keerden tegen de mystiek. Men
mag Bottens beschouwen als één van de laatsten en tevens als de grootste
vertegenwoordigers van de nederlandse mystiek vòòr haar ernstig verval in de
volgende eeuw. Zijn synthese verbindt de germaans-nederlandse en de franciscaanse mystiek en vult deze aan en verdiept haar met de beste resultaten van
1
ROMBOUTS, 214 sqq. Genoemd worden de minderbroeders Joannes a Castro (235), Laurentius
vander Leepe (237). De laatste was een provincie-genoot van Bottens. Zie DIRKS, 310-314.
2

3

POLMAN, Pruikentijd,

53.

OPTATUS, Spiritualiteit, 74-77.
Ibidem, 77.
5
Voor Grimminck, zie o.a. PERSYN; OPTATUS, De Bronnen van Grimminck's
OG.E22 (1948), 367 sqq.
4
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Spiritualiteit, in:

de spaanse mystiek en het devoot humanisme. 1 Deze mystiek verdedigt
Bottens voortdurend en het is nodig aan deze strijd tegen de quietisten en de
anti-mystici enige aandacht te besteden.
Bottens' verzet tegen het quietisme
Nooit noemt Bottens in zijn verdediging namen, behalve enkele malen die
van Gratianus. Nooit richt hij zich tegen personen. Wanneer hij in opdracht van
zijn Oversten een verweerschrift moet samenstellen tegen een anoniem auteur,
die de provincie der recollecten had aangevallen, verklaart hij in dergelijke
zaken niet bedreven te zijn. 2 Zijn zachte en vreedzame aard bracht hem nooit
in de verleiding zich te weer te stellen in felle polemieken. Hij beperkt er zich
toe de opvatting die hij bestrijdt, klaar en helder aan te wijzen, haar te weerleggen en bij gelegenheid weer eens op de gevaren attent te maken. -Zijn eerste
treffen met het quietisme vond plaats naar aanleiding van zijn Scintillae
Seraphicae. Met anderen is hij hoogstwaarschijnlijk bij zijn Overheid beschuldigd van quietisme. 3 Uit niets blijkt, dat deze beschuldiging hem in discrediet
heeft gebracht. In bijna al zijn latere werken waarschuwt hij voor de gevaren
der „ledigheyt". In de inleiding op Vita Trina et Una citeert hij, sprekend over
het mystiek gedeelte van zijn boek, de volgende tekst van Kardinaal Bona:
„Nonadmittunthaepaginaetalemlectoremqui velit contentionibus deservire et
clarescere inimicitiis". 4 Hij geeft daarna de anti-mystici de raad die bladzijden
maar ongelezen te laten. In de inleiding op het eerste deel van Het Goddelyck
Herte wijst hij er op dat er zijn „eenige gedruckte Boecken, ende oock particuliere Schriften die aen ander hier en daer mede-ghedeelt worden, die op verscheyden en onghemeene manieren het poinct van de opperste volmaeckheyt
voorhouden, de welcke van sommige qualick verstaen worden ; waeruyt dickmaels kommen vremde manieren van sprecken ende dolingen, die ick van
meyninge ben op zijn plaets te wederleggen . . . " . 5 In de inleiding op het
tweede deel van Het Goddelyck H erte herhaalt hij, dat men met bepaalde
boeken moet oppassen en dat men goed moet bedenken, dat dit tweede deel niet
geschreven is voor de beginners, ook niet voor de volmaakten, maar uitsluitend
en alleen voor de gevorderden. 8 In de Voor-Reden op de Catechismus lezen we:
1
P POURRAT, La Spiritualité chrétienne, IV : Les Temps Modernes, 2e Partie • Du Jansénisme à
nos jours, Paris 1930 In dit werk wordt op drie plaatsen gesproken over Bottens Pourrai wijst er
op, dat Bottens onder invloed van Ruusbroec een grote plaats toekent aan de gaven van de H
Geest (529) Volgens hem was Bottens een autoriteit op geestelijk terrein van groot gezag (531),
die wilde bemiddelen in het conflict tussen mystici en anti-mystici Waar hij spreekt over de
franciscanen in de Zuidelijke Nederlanden in de X V I I e eeuw, is hij wel zeer oppervlakkig Hij slaat
de invloed van Gerson misschien te hoog aan, maar spreekt in het geheel niet over de spaanse
school en Franciscus van Sales - Bottens kende Gerson In zijn ludicium citeert hij hem negen
maal, in Den Gekruyslen Seraphim vier maal
2
Apologia, Praefatio, 6
3
Zie Hoofdstuk I, blz 33
4
Vita Trina, Praefatio, 5
s Godd Herte I, 5.
β
Ibidem, I I , 4
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,,De Pelgrims die dese Reyse doen zijn de dry redelicke erachten der Ziele, het
Verstant, de Memorie, ende den Wille; die, soo hier ghetoont wordt, moeten t'
samen gaen tot het eynde toe, om te ontgaen alle perijckelen en achterdencken
vande valsche ledigheyt, en andere dolinghen, die in den loop van 't gheestelick
leven souden moghen incruypen. Dit cleen werek is daer toe bysonderlick geschickt, om die te toonen, uyt te roeyen en te verbeteren, niet als sommige, die
als sy een gebreck willen te niet doen, vallen in een ander . . . Niet oock ghelijck
sommighe, die de perijckels van dolinghe soo groot en swacr maecken, dat sy
aen veel goede zielen eenen schroom aenjaeghen van een oprecht geestelick
leven: ende die op dat pretext alle gheestelicke oeffeninghen en inwendigh
gebedt dat boven de meditatie gaet, en alle beschauwende leven en contemplatie gelyck willen uytroeyen, jae hetselve verfoeyen en verachten: het welcke
de meeste dolinghe van al is . . . jae het is gelijck eene nieuwe ketterye .. .", 1
Telkens en telkens wijst Bottens elke vorm van „ledigheyt" in de zin der quietisten, ook in de hoogste sferen der mystiek, onverbiddelijk af, maar richt zich
tevens voortdurend tegen hen die in kortzichtigheid het kind met het badwater willen weggooien. Hij blijft er op hameren steeds goed na te gaan voor wie
het geschrevene bedoeld is. Hij weet heel goed dat mystieke ervaringen heel
moeilijk onder woorden te brengen zijn en dat het lezen van mystieke werken
niet gemakkelijk is. Men leze dus zeer aandachtig en voorzichtig, en om zelf
niet in dwaling te geraken, en om geen onrecht te doen aan mystieke schrijvers.
Bij een aantal hier en daar verspreide weerleggingen heeft Bottens het niet
gelaten. Enkele jaren voor zijn dood publiceerde hij zijn laatste boek, dat helemaal gewijd is aan de twistvragen rondom de mystiek. De titel van dit werk is
sprekend: „ludicium Pacifici Salomonis Christi Domini Nostri, Super Controversiis, olim, et nostris maxime Temporibus agitatis inter sectatores Theologiae
Mysticae, ab una parte, eorumquè Adversarios ab altera; declaratum ab eodem,
Partibus in contradictorio auditis, per finalem Sententiam". Daaronder staat dan
de tekst: ,,Ne eradicantes zyzania, eradicetis simul et triticum". Bottens
probeert dus een verzoening tot stand te brengen tussen vòòr- en tegenstanders
der mystiek. Het idee van een rechtszitting wordt tot het einde toe doorgevoerd.
Eerst richt de Theologia Mystica een „Libellus supplex" tot de Rechter Christus. 2 Deze verleent daarna toestemming aan de mystieke theologie haar leer
uiteen te zetten (eerste boek). Pas op bladzijde 167 komen dan de anti-mystici
aan het woord en lanceren hun bezwaren, waarop ze stuk voor stuk een antwoord krijgen (tweede boek). Tenslotte velt de Vrederechter dan het vonnis:
de anti-mystici worden veroordeeld, terwijl ook enkele mystici enige vermaningen te slikken krijgen (derde boek).3
In de inleiding zegt Bottens, dat de mystici altijd al vervolgd zijn, eigenlijk al
vanaf Dionysius Areopagita. Deze vervolging nam in hevigheid toe ten tijde
1
2
3

Catechismus, A3.
ludicium, (8).
Ibidem, 221-238.
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van Theresia. Maar vooral woedt ze in deze tijd, nu er velen zijn die in hun
onkunde niet goed weten te onderscheiden tussen de mystieke theologie en de
terecht veroordeelde stellingen van sommige schrijvers en die daarom beide
verwerpen. Zo erg gaan ze te keer, dat ze zelfs „publice pro concione" fulmineren tegen de mystiek. De enige oplossing is deze mensen van hun onkunde te
genezen. Nu is er wel veel over deze stof geschreven, maar deze boeken zijn of
niet voor handen of niet aangepast aan het begripsvermogen der lezers. Daarom
had een aantal personen al vaker gevraagd om een werkje „modo magis accomodato Theologorum captui". Daaraan viel redelijkerwijs niet langer te weerstaan, te meer niet omdat het ging over de mystieke theologie, die Franciscus
met zo'n grote liefde beoefende en aanbeval aan zijn volgelingen. Bottens besluit dan met de woorden: „Conabor resolvere omnia dubia utriusque partis, ut
tollatur omnis discordia et contradictio . . . ut sic eliminatis utrimque erroribus,
fiat pax, fugetur discordia".1 Bottens' gezag in geestelijke aangelegenheden
moet wel erg groot geweest zijn, dat men hem om zo'n werk vroeg. Zelf had hij
blijkbaar hoge verwachtingen omtrent de uitwerking van zijn boek.
Wie dit werk van Bottens leest, komt onder de indruk van de methodische
kwaliteiten van de scholastiek. Scherp en knap wordt punt na punt behandeld
zonder spitsvondigheid of haarkloverij. De grote waarde van dit werkje ligt
dan ook evenzeer in de controverse als in de systematische bespreking van de
voornaamste punten uit de mystieke theologie. Later zullen we ons bezig
houden met de leer, nu heeft vooral de controverse onze aandacht.
In het tweede boek mogen - zoals reeds gezegd werd - de anti-mystici hun
„objectiones" maken. Bij verschillende dezer bezwaren komt de naam voor van
de „R.P. Mag. Hieron. Gratianus Carmelita, quondam Confessarius S. Teresiae"2
Genoemd wordt van hem Dilucidano del Verdadero Espíritu Hispanice Impresso, primum Matriti, deinde Bruxellis An. 1608".3 Deze door Theresia zo
zeer geachte carmeliet werd door zijn eigen ordebroeders gedesavoueerd, ja
zelfs uit de Orde gestoten. Na veel wederwaardigheden kwam hij begin zeventiende eeuw naar Brussel en woonde daar in het klooster zijner Orde tot zijn
dood in 1614. Hij meende hier allerhande misvattingen te constateren aangaande het geestelijk leven en begon die te bestrijden. Hij richtte zich voornamelijk
tegen de mening, dat de hoogste volmaaktheid bestaat in het verenigend gebed,
dat verenigt zonder middel (de vereniging met God wordt niet „bemiddeld"
door een schepsel), dat passief geschiedt (de ziel ontvangt slechts en is tijdens de
vereniging volkomen passief) en dat vernietiging insluit van alle innerlijke en
uiterlijke verrichtingen der vermogens (verblind door Gods licht is er van geestelijk horen, zien, enz. geen sprake meer). Zoals alleen al uit deze stelling blijkt,
richt Gratianus zich voornamelijk tegen de nederlandse mystiek, en dientenge1

Ibidem, Prologus, (5).
Voor Gratianus en zijn cntiek op de nederlandse vroomheid zie P. HILDEBRAND O F M CAP.,
Dwalingen bij de Nederlandsche ,,PerjecHsten" volgens Geronimo Graciàn ( | 1614), den Vriend van
S Teresia, in: OGE 6 (1932), 60-72 Op pag. 68-70 staat een lijst van de bezwaren van Gratianus.
3
ludicium, 169.
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volge ook tegen voorname stellingen uit Bottens leer. - Vele van de door Gratianus gewraakte meningen hebben in de zeventiende eeuw, zowel voor als na de
veroordeling van het extreem quietisme van Molinos, opgeld gedaan. Er waren
tal van nuances, en het is zelfs nu nog niet altijd gemakkelijk de loop der histo
rie in deze feilloos te volgen.1 Termen als prae-quietisme en semi-quietisme
brengen hier enige uitkomst. Het quietisme van de zeventiende eeuw zouden we
in het algemeen met Polman kunnen karakteriseren als een vervalsing van het
verleden door de leer van de meesters der noordelijke mystiek (Tauler, Suso,
Ruusbroec, Негр, de Evangelische Perle, de Theologia Germanica, enz.) op de
spits te drijven. Het is een verkeerde oplossing van het brandende probleem uit
die tijd: waar ligt de grens tussen de „eigen werkzaamheid der ziel en Gods alles
overrompelende aantrekkingskracht". 2 Hoe begrijpelijk zijn in die tijd zowel de
leer van Canfeld over het Al en het niet, als de leer van het optimistisch ver
trouwen in de menselijke natuur.
Het ligt voor de hand, dat Bottens, een fervent aanhanger van die noordelijke
mystiek,3 niets moest hebben van een verkeerde oplossing van bovengenoemd
probleem door overdrijving. En hij is zijn tijd niet ten achter, wanneer hij
Gratianus' stellingen na honderd jaar weer eens naar voren brengt. Het zijn
immers altijd dezelfde ideeën, die de hele zeventiende eeuw door, nu eens in
deze dan weer in die vorm, optreden. Van de kwestie, waarover Bossuet en
Fénélon streden, vinden we bij Bottens geen duidelijke weerslag. Hij vermijdt
echter beide uitersten. Hij kent van de ene kant de zuivere liefde, die alles
buiten God, alle schepselen en ook zich zelf, volkomen vergeet. Dat gebeurt wel
eens in de allerhoogste vereniging, die nooit blijvend is. Van de andere kant
wijst hij er op, dat er een rust in de ziel bestaan kan (in de staat der vereniging)
die verkeerd en schadelijk is, die nl. waarin de mens de inwendige acten der
deugden (geloof, hoop en liefde) achterwege laat.
Na acht „objectiones" naar Gratianus, volgen nog vijf andere, die niet of
slechts indirect afkomstig zijn van Gratianus.4 Om het grote belang, dat deze
stellingen hebben voor de geschiedenis van het quietisme in de Zuidelijke
Nederlanden, zullen we ze hier in het kort weergeven.
I. De suspensie der redelijke krachten is een ongezonde leer en dus verwerpelijk.
Bottens antwoordt, dat deze leer inderdaad onjuist is, wanneer men daarmee
bedoeld, dat de drie vermogens helemaal niet meer werken tijdens de mystieke
belevenis. Bedoelt men er echter mee, dat de werkzaamheid dezer vermogens
ten dele opgeschort moet zijn en dan alleen nog in de boven-redelijke beoefening
1
Ρ POLMAN O F M , Vruchten van de Katholieke Hervorming, m : Cultuurgeschiedenis van het
Christendom, I I I , Amsterdam-Brussel, 437
2
IDEM, Dictaat over het quietisme (in stencil), 5-6
8
De term „nederlandse mystiek" verstaan wij, zoals POLMAN die omschrijft in de in noot 1
genoemde studie, 424
4
De dertien „Objectiones" vindt men van pag 167-220
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der mystiek, dan is deze leer goed en heilzaam. Alleen de werkzaamheden, voorzover ze liggen in het gewone, natuurlijke vlak, dienen op te houden.
II. Sommige Begarden en Begijnen zijn indertijd (evenals de Illuminati)
veroordeeld, omdat ze beweerden „quod tota ratio meriti consistebat in suspensione, relictione, et elevatione".1 Dus is de leer aangaande de opschorting
der vermogens niet juist.
Dat leert - aldus Bottens - de mystieke theologie niet. Ze stelt de „ratio meriti" in acten van deugden, vooral van de liefde: daaruit immers bestaat in
hoofdzaak het mystiek leven. Aangaande Begarden en Begijnen merkt hij nog
op, dat de veroordeling door Clemens V. niet zonder meer sloeg op de nederlandse.2
III. De mystieke theologie leert, dat het een onvolmaaktheid is „adorare et
honorare imagines", een leer die veroordeeld werd te Nicea.3
De mystieke theologie leert alleen dat de innerlijke beelden of „species rerum",
die in fantasie en verstand voorkomen, achterwege gelaten moeten worden bij
de beoefening van de mystiek, daar zij beletsels vormen. Het Concilie van
Nicea spreekt slechts over materiële beelden. - Naar aanleiding van deze objectie bespreekt Bottens dan nog de bekende strijdvraag, of men ooit in de
mystiek de beschouwing van Christus' Mensheid achterwege mag laten. Canfeld
meent van niet. 4 Bottens gaat dan verder op deze kwestie in en sluit met deze
belangrijke tekst: „Quidquid sit de dictis circa punctum hoc non assertive sed
relative, mea sententia est, quod meditatio de Passione Domini (sicut et
imaginatio de ea) bona est et utilis valde suo tempore, imo et per totam vitam,
si quis ad altiora nequeat ascendere; neque solum est pro incipientibus, sed
etiam pro perfectis, atque etiam a Sanctis usitata, ut dixi in duobus libellis
flandricis, uno de corde Divino, altero de i t i n e r e t r i u m dierum: sed
vituperabile est et damnosum, illi ita pertinaciter adhaerere, ut etiam Deo ad
interiora silentia et unionem cum eo, animam invitante vel trábente, illam
relinquere nolis, et alios ad hoc inducas".5
IV. De Mystici beweren, dat overdenken en mediteren met het verstand onvolmaakt is. Dat druist in tegen de H. Schrift.
De mystici wijzen de meditatie alleen af tijdens de beoefening van de mystiek.
Ze beschouwen de meditatie als uitstekende voorbereiding op het mystiek
gebed en zijn van mening dat de ziel tot mediteren moet terugkeren, als ze de
genade tot het mystiek gebed mist.
V. De mystici beweren, dat het mondgebed een onvolmaakt gebed is. Het
antwoord is gelijk aan dat bij IV.
VI. De inwendige acten van liefde tot God achterwege laten gaat in tegen
1

ludicium, 170.
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Ibidem.
* Ibidem, 173.
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3
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het gebod des Heren God lief te hebben uit geheel het hart, enz. Welnu, dat
zijn acten van de wil en die sluit de mystiek uit.
De mystiek sluit alleen de acten van de wil uit voorzover ze natuurlijk zijn.
Niet echter de hogere wilsacten onder invloed der ingestorte genade. En dat
is toch zeker niet tegen het gebod des Heren.
VII. De verdienstelijkheid bestaat in acten van de vrije wil. Welnu, de
acten, gesteld tijdens het mystiek gebed, zijn niet vrij. Dus zijn die acten ook
niet verdienstelijk.
Bottens verwaardigt zich niet deze vraag nog eens te beantwoorden. Wel gaat
hij op enkele zaken in die betrekking hebben op de verhouding tussen Gods
alles overrompelende invloed op de ziel en de vrijheid van de mens.
VIII. Gratianus zag, dat sommigen, die leiding kregen van iemand die de
leer van de opschorting der krachten voor stond, niet vooruit gingen, maar
veeleer achteruit.
Misschien ontvingen ze wel leiding van iemand die de totale suspensie leerde.
Bovendien kan men er heel wat gevallen tegenover stellen waar ze juist wel
sterk vooruit gingen.
IX. Sommige ,,moderni" komen met hun eigen ervaringen aandragen. Er
zijn er veel, zeggen ze, die mystieke wegen schijnen te bewandelen, maar dat is
dan ook niet meer dan schijn. Want ze zijn onderhevig aan verschillende gebreken en onvolmaaktheden.
Schijn bedriegt. Verder worden aan mystici vaak fouten toegeschreven, die ze
niet bedrijven. Verder is een mysticus niet onzondigbaar, tenzij tijdens de
vereniging en dan nog maar in sensu morali.
X. Noch de wil noch de liefde streven naar iets onbekends. Welnu de
mystiek sluit alle kenacten uit. Dus is de zgn. amor mysticus onbestaanbaar.
De mystiek sluit alleen de gewone natuurlijke kenacten uit, niet echter de
bovennatuurlijk ingestorte kennis. In de mystiek bemint de ziel God onafhankelijk van de motieven, die de natuurlijke rede zou kunnen aanvoeren. En het is
best mogelijk, dat God de ziel meer beminnen laat, dan het verstand vatten kan.
XI. De mystici lopen gevaar te vallen in de dwaling van het quietisme.
Bottens acht deze gevaren niet groot. Wie begrepen heeft wat tot nu toe gezegd
is, weet, dat er helemaal geen gevaar is voor valse ledigheid. Immers de ziel
moet tot in de hoogste graden toe werkzaam zijn met al haar vermogens. Hoezeer Bottens de quietisten doorzag, moge blijken uit de volgende tekst: „Et hi
sunt plerumque homines qui sine praeparatione et capacitate, nullo Divini
lumine vel gratia praeventi vel elevati, omnes actus interiores virtutum, licet
quandoque ad illos a Deo moveantur, relinquunt, ac omnes cogitationes, meditationes, aspirationes ad Deum, etc. mentemque suam obfirmato animo in omnímoda interiori nuditate detinent, sine conversione ad Deum, cui se falso otio
perfectissime unitos asserunt. Insuper inflati superbia quidquid perfectionis et
bonitatis verae cum Deo Unioni tribuitur, sibi adscribunt, et se velut Sanctissimos aestimant, elevatos supra omnia virtutum exercitia, Sacramenta, prae154

cepta, ñeque ultra proficere posse, nec de lapsu timere debere, nec passiones
fraenare . . .". 1 En ze praten net als de echte mystici. Ook is datgene wat ze
beweren te doen, practisch onuitvoerbaar, vanwege de natuurlijke neiging onzer
vermogens tot activiteit.
XII. De mystici schijnen de oordelen van Kerk en Oversten te willen ontlopen. Ze zeggen immers, dat niemand de mystiek begrijpt, die ze niet ervaren
heeft. Vervolgens weigeren ze soms aan hun biechtvaders hun toestand en wijze
van bidden bekend te maken.
Dat geldt alleen voor de perfecte kennis der mystiek, niet echter voor de kennis
die nodig is ter onderscheiding van goed en verkeerd. - Dat sommigen hun
biechtvaders niet op de hoogte stellen, kan heel goed aan de biechtvaders zelf
liggen. Zie maar eens wat Franciscus van Sales, Theresia en Joannes van het
Kruis daarover zeggen.
XIII. De mystiek is zeer verheven en moeilijk te begrijpen. Ze kan dus voor
slechts weinigen bestemd zijn. Het is derhalve niet gewenst daarover voor het
grote publiek te schrijven, zeker niet in de volkstaal ,,ne pusillis detur occasio
errandi".2
Wat de praktijk aangaat, kunnen de eenvoudigen heel goed begrijpen, wat ze
moeten begrijpen. De Geest Gods en hun eigen ervaring leren hen, wat ze doen
en laten moeten. De mystiek is dus niet voor slechts enkelen, tenzij de allerhoogste graden. Overigens leert de ervaring, dat er nog al wat zijn, die al ver
gevorderd zijn op de mystieke weg zonder het zelf te weten, laat staan, dat
anderen het zouden weten. En als de mystiek voor slechts heel weinigen was,
zouden de bepalingen, door het Kapittel van Toledo aangaande de comtemplatie in de Orde voorgeschreven,3 wel al heel dwaas zijn. - Het is dus niet alleen
niet ongewenst, maar zelfs noodzakelijk over deze materie te schrijven, opdat de
geroepenen de nodige voorlichting zouden ontvangen en minder gevaar zouden
lopen te dwalen. En dat dit ook moet gebeuren in de landstaal, is duidelijk, want
de eenvoudigen hebben meer voorlichting nodig dan de geleerden.
Uit het bovenstaande blijkt voldoende welke stellingen volgens een gezagvol
auteur als Bottens de aandacht verdienden in de Zuidelijke Nederlanden vlak
na de eeuwwisseling. Heeft Bottens zelf nog hoop gehad, dat zijn bemiddelingspoging succes zou hebben, dan moeten er ook in zijn tijd toch nog velen geweest
zijn, die streefden naar de mystieke volmaaktheid. In elk geval vormt Bottens
een waardig sluitstuk van een glansvolle periode uit de nederlandse vroomheid.
Verzet tegen het jansenisme
Bestreed Bottens de quietisten en de anti-mystici, hij richtte zich eveneens
tegen het jansenisme, dat in wezen uit dezelfde bodem opgroeide als het
1
Ibidem, 210. Bottens geeft deze tekst na gewezen te hebben op teksten van Tauler en Ruusbroec tegen de quietisten.
2
ludioium, 217.
3 Zie blz. 143, noot 2.
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quietisme : uit het wantrouwen in de menselijke natuur. De leer van Augustinus
Bottens' meest geliefde auteur, werd door de jansenisten uitgezet tot buiten de
grenzen der orthodoxie. Over zijn actieve strijd tegen het jansenisme, dat lange
tijd de geesten in de Zuidelijke Nederlanden in beroering hield, hebben we niet
veel gegevens. Hij was lid van het geheim genootschap tussen jezuïeten en franciscanen ter bestrijding van het jansenisme.1 Welk aandeel hij gehad heeft in de
werkzaamheid van dit genootschap, is tot nog toe niet aan het licht gekomen.
In zijn exegetische en historische werken keert hij zich bij gelegenheid tegen
Jansenius en de latere afdwalingen.
Wel heeft ook Bottens een niet al te zonnige kijk op de capaciteiten van de
natuurlijke mens, maar deze kwam voort uit de nederlandse vroomheid, die
zich vaak in de meest krasse termen had uitgelaten over de verdorven nazaat
van Adam. Dit pessimisme echter is bij Bottens enigszins verzacht door zijn
in wezen optimistische natuur, zijn franciscanisme en wellicht ook door de
invloed van Franciscus van Sales. Ook hij jaagt nog in de ziel rond naar het
geringste spoor van eigenliefde, ook hij zwaait met de afschrikwekkende vlaggen
van duivel en oordeel en hel, maar daarnaast toont hij ook begrip voor broeder
ezel en waarschuwt vriendelijk het diertje niet al te zwaar te belasten. Zijn
opvatting over het frequent communiceren is nogal mild. Hij heeft oog voor het
individuele bij het streven naar de volmaaktheid. Wel wordt daarbij de nadruk
gelegd op Gods leiding die altijd gevolgd moet worden, maar daarbij wordt niet
vergeten, dat deze leiding enigermate mee bepaald wordt door aanleg en karakter van het individu. Hij neemt b.v. aan dat er heel wat mensen zijn, die niet in
staat zijn te mediteren. Hen raadt hij in alle gemoedsrust aan de methode der
toegeestingen te volgen. Ook raadt hij telkens aan wijze voorzichtigheid te
betrachten bij de verstervingen en te voorkomen, dat men zich een ziekte van
het hoofd verwerft door geforceerd bidden of deugdbeoefening. Hij neemt de
vrouw om haar zwakheid in bescherming en verdedigt krachtig haar recht te
streven naar de hoogste volmaaktheid. En evenals Franciscus van Sales gaat
Bottens uit van de liefde, die de lichtste en gemakkelijkste en voordeligste weg
is naar God.2
De werken, waarin wij Bottens' leer vinden
Voordat wij kunnen overgaan tot een overzicht van Bottens' leer - een
overzicht dat beknopt zal zijn en veel zaken van belang buiten beschouwing
laat - moeten we eerst iets zeggen over de werken, waaruit zijn leer gekend kan
worden.
Van het grootste belang is natuurlijk het hoofdwerk: Het Goddelyck Herte
ofte de Woonste Godts in het Herte. Dit magistrale werk in drie delen telt over de
1800 bladzijden en behandelt vrijwel het gehele geestelijk leven. Legt men dit
1

CEYSSENS, 365.

2

Dat is het duidelijkste in de Catechismus van den Wegh der Liefde Godts (titelpagina).
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werk naast het tweede deel van Tanquerey 1 en werpt men daarbij af en toe een
blik in het eerste deel, dan ziet men een frappante overeenkomst. Ook als men
bladert in Des Graces d'Oraison van Poulain,2 vindt men weinig, wat niet ook al
bij Bottens min of meer uitvoerig behandeld wordt. Omdat de stijl van het werk
hartelijk en warm is, doet het veel „modemer" aan, dan men aanvankelijk zou
verwachten. Elk der drie delen is gewijd aan één ,,weg". Het laatste deel wijkt,
zoals we al zeiden, enigszins af van de andere twee. Het is ook pas vrij lang na de
eerste twee delen verschenen. Van de eerste twee delen verscheen een derde druk
in 1716. Die zullen we hier volgen. Van het derde deel gebruiken we de tweede
druk, die een jaar na Bottens' dood uitkwam.
In de inleiding op Den Gekruysten Seraphim verwijst Bottens naar de Catechismus van den Weg der Liefde Godts, „wiens leeringen, die seer kort syn, in dit
derde deel breeder en klaarder uytgeleyt worden en bevestigt : en veel dat in
dien om kortheyts wille is achtergelaeten, wort hier vervult". 3 In dit werk
behandelt Bottens de drie wegen als „dry Dagh-reysen" op grond van de tekst :
Gij zult de Heer uw God beminnen uit geheel uw hart (eerste Reyse), uit geheel
uw ziel (tweede Reyse) en uit geheel uw geest (derde Reyse). Terwijl echter in
het hoofdwerk alleen het derde deel gaat over de mystiek of de weg der volmaakten, wordt deze in de Catechismus behandeld in tweede èn derde afdeling.
De eerste Reyse correspondeert dan aan de eerste twee delen van het Goddelyck
Herte. In al zijn beknoptheid - die naar onze begrippen nogal meevalt - is dit
werkje toch zeer mooi.
Enige aandacht verdienen ook de Korte en Veel Inhoudende Reghelen en de
vaak tegelijk met deze Reghelen uitgegeven twee mystieke verzen, die meestal
door de auteur geparaphraseerd zijn.4 Ofschoon de Reghelen aanvankelijk
ontstaan zijn als Regels voor de Broederschap van het H. Hart, zijn ze later,
naar onze mening, geheel los geraakt van hun oorsprong. Ze ondergingen verschillende toevoegingen en wijzigingen; er kwam zelfs een hele Regel bij. Zo
leidden ze na enige tijd een zelfstandig leven als korte leerschool tot de „opperste volmaecktheyt". Wie deze Regels onderhoudt, wordt „eenen Geest met
Hem". De twee „Lof-sanghen" bezingen de vreugde en de „afgescheydentheyt"
van de God-genietende ziel.
Van de twee reeds boven genoemde latijnse werken is het Judicium Pacifici
Salomonis verreweg het beste. Het Vita Trina et Una is wel van belang voor de
kennis van Bottens' bedoelingen en zijn bronnen, maar nauwelijks voor zijn
leer, omdat het een compilatie is. Het mist de overwogen bouw, de scherpe
formulering en de diepe beheersing der stof, die we in het ludicium aantreffen.
Buiten beschouwing blijven hier :
I. De werken die betrekking hebben op de H. Hart-devotie, nl. Korte en Soete
Inleydinghe, Corte Verklaeringe en Kort Begryp. Het laatste propageert de de1
2
3
4

AD. TANQUEREY, Précis de Théologie Ascétique, Paris-Tournai-Rome 1923-1924.
A. POULAIN S.J., Des Grâces d'Oraison, Paris 1931.
Gekruyst. Ser., 6-7.
Over de problemen rond de Reghelen spraken we in de Bibliographie.
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votie tot het H. Hart naar Margaretha Maria Alacoque, de twee eerste houden
direct verband met de opvattingen van Clara van S. Lieven. Ofschoon de Korte
en Soete Inleydinghe een mystiek geschrift is, laten we het hier buiten beschouwing. Want van deze speciale mystiek vinden we later bij Bottens niet veel
terug. Deze tractaatjes komen overigens nog ter sprake bij de inleiding op het
handschrift.
II. De tractaatjes van het handschrift. Deze worden besproken bij de tekstuitgave. Ook zij houden verband met de leer van Clara van S. Lieven.
III. Het mystieke werkje Oeffeninghe der Heyligen in den Hemel. Het staat niet
vast dat dit door Bottens geschreven is. Verder vinden we er weinig of niets in,
dat we ook niet elders bij Bottens zouden kunnen lezen.
Voor Bottens' ascese moeten we raadplegen Het Goddelyck Herte I en II, het
eerste gedeelte van de Catechismus en het eerste en tweede gedeelte van het
Vita Trina et Una.
Voor zijn mystiek hebben we nodig het derde deel van Het Goddelyck Herte of
Den Gekruysten Seraphim, het tweede en derde gedeelte der Catechismus, het
derde gedeelte van het Vita Trina et Una, het Judicium Pacifici Salomonis en de
Korte en Veel Inhoudende Reghelen.
Algemene opmerkingen
Bottens kon niet veel waardering opbrengen voor hen, die zich er toe beperkten Gods geboden zo min of meer te onderhouden. Ook niet voor hen die ze
onderhouden uit „slaevelycke vreese".1 Met intense bewogenheid tracht hij de
ziel te lokken tot een vurige liefde voor Gods brandende liefde, opdat die twee
vuren èèn grote vlam zouden vormen. Hij is, tegen sommigen in, van mening,
dat het ook hier op aarde mogelijk is God te beminnen uit geheel het hart, èn
uit geheel de ziel, èn uit geheel de geest. Want God beveelt het ons en zijn geboden zijn niet onvervulbaar.2 Dat is echter alleen mogelijk in en door Jesus
Christus. Door het Doopsel zijn we niet meer van ons zelf, maar van Christus.
Hem moeten we navolgen tot in de allerhoogste perfectie van zijn Kruis, in
Zijn Lijden en in Zijn genieten van God.
Het zou echter helemaal verkeerd zijn te menen, dat men op heel korte tijd
kan komen tot volmaaktheid in de liefde. Bottens maakt niet de fout, die
zovelen in de zeventiende eeuw gemaakt hadden. Die hele eeuw door treffen we
geschriften aan, die pretenderen op een snelle en gemakkelijke wijze tot de
volmaaktheid te leiden.3 Zo kon het gebeuren, dat men, nauwelijks begonnen
met geestelijk te leven, al krasse pogingen in het werk stelde om te komen tot
het gebed van rust, de vereniging, enz. Van dergelijke krachtprestaties moest
1

Catechismus, Voor-Reden, A2.
Ibidem. 13-14.
3
Bij de capucijnen nam men reeds maatregelen tegen zulke excessen vóór 1600. Zie OPTATUS,
Spmtuahieit, 97.
2
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Bottens mets hebben. De gewone weg, waarlangs God de zielen leidt, is de weg
der geleidelijkheid. Het komt wel eens voor, dat een ziel op korte tijd, als ,,per
saltum", door God tot hoge volmaaktheid gevoerd wordt, maar dat is ongewoon en vraagt veel inzicht en onderscheidingsvermogen van de geestelijke
leider. Daarom houdt Bottens niet op te waarschuwen voor onberaden pogingen
tot vooruitgang. Niet wat de mens graag wil, gebeurt, maar altijd wat God wil.
Naast het principe der geleidelijkheid, of beter nog daarboven, staat het allesbeheersende beginsel van Gods suprematie in het geestelijk leven. De ,,treek"
van de H. Geest moet altijd en in alles praevaleren. Daarom hebben zij ongelijk,
die bv. de ziel verplichten te blijven mediteren als God hen dat niet meer toestaat, of die de weg der ingestorte contemplatie afsluiten voor een ziel die de
twee eerste wegen heeft afgelegd. Men aarzele dus met God steeds te volgen.
Maar een beginner moet zich nog niet inlaten met mystieke geschriften. Leeft
hij met volharding onder leiding van de H. Geest, dan komt hij, mits God hem
roept, daar van zelf wel toe.
Het spreekt nu haast van zelf, dat Bottens zeer veel waarde hecht aan een
goede indeling van het geestelijk leven. „Perniciosus fuit quorumdam error, qui
vitam spmtualem m tres illos commumter admisses status Incipientmm,
Proficientium et Perfectorum, distingui noluerunt, sed totam uno quasi
tramite tractan et decurn. error mquam, mento damnatus, qui non tantum
ratione, sed etiam Scnpturae Sacrae auctoritate refelli potest et multorum
potest esse causa malorum et damnorum" 1 In het algemeen sluit Bottens zich
hier aan bij de traditie. Gebruikt hij m het ludictum nog de termen via
purgativa, via illuminativa en via unitiva, later spreekt hij bij voorkeur over de
weg of de staat der beginnenden, der voortgaanden en der volmaakten. Verder
is hij van mening, dat elk dezer dne wegen nog weer eens m dneen gedeeld kan
worden, evenals dat het geval is bij de Koren der Engelen. Hij past echter deze
tweede driedeling alleen maar helemaal consequent toe bij de derde weg.2
Uit de lijst van verschillen tussen de dne wegen, die hij op verschillende
plaatsen geeft,3 blijkt waar hij ongeveer de grenzen trekt.
In de eerste weg zuivert men zich van (dood)zonde, doet men de oude mens
uit, werkt men meer uitwendig, is het mondgebed hoofdzaak, bekommert men
zich om veel zaken, is men Gods dienares, lijdt men geduldig en heeft men een
„intentio recta". 4 Men onderhoudt Gods geboden.
In de tweede weg zuivert men zich ook van dagelijkse zonden, plant de
deugden m het hart, werkt meer inwendig, beoefent men vooral de meditatie,
heeft men minder bekommernissen, is men Gods vriendin, lijdt men gewillig en
heeft men een „mtentio simplex". Men volgt Gods raden.
1

ludictum, 25
Vooral in Den Gekruysten Seraphim
Dergelijke lijsten vindt men in ludicium (26-27), m Godd Herte I (25-26) en in Gekruyst Ser
(35) In het Vita Trina geeft hij eveneens het verschil der wegen aan
4
Bottens leer over de .mtentiones ' vindt men o a in Vita Trina, 134-138 Godd Herte I I ,
473-485
2
3
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In de derde weg bezit men de deugden als wezenlijk, wordt men met God
verenigd, zuivert men zich van alle onvolmaaktheden, leeft men in de „geest"
en in de beschouwing, is men in rust en vrede zonder bekommernis, is men
Gods bruid, lijdt men vurig en heeft men een „intentio deiformis". Men
volbrengt Gods welbehagen.
Daarnaast volgt Bottens natuurlijk ook de indeling in vita activa en vita
contemplativa. Hij geeft als franciscaan de voorkeur aan het zgn. vita mixta. 1
In het „gemengelt" leven immers is men Martha en Maria tegelijk. Het allerhoogste heeft men bereikt, als men, evenals Christus, zich kan bekommeren om
veel, zonder dat men daarom het enig noodzakelijke hoeft te onderbreken.
Bottens legt terecht enige nadruk op de relativiteit van dergelijke indelingen.
Na het opnoemen van de verschillen tussen de drie wegen, zegt hij : „Dése ende
noch veel andere eygendommen van deze dry staeten of levens, der Beginnende,
Vortgaende ende Volmaeckte, en zyn hun elck in 't besonder soo eygen niet ;
ofte sy worden oock eenigsins (gelyck ick voorder op synen tydt leeren sal) in de
andere staeten gevonden, al is 't op ander en ander manieren . . . " 2 Hij geeft
dan als voorbeeld de zuivering. Deze is nodig van het begin tot het einde, van de
doodzonden tot aan de minste onvolmaaktheid of gehechtheid. Daarom behandelt hij in het Vita Una et Trina het geestelijk leven als naast elkaar gelegen
vlakken. Bij de via purgativa behandelt hij dus ook de zuivering, die nodig is in
de mystiek. Reeds de titel van dat werk wil dat uitdrukken.
Van de relativiteit en soepelheid dezer indeling maakt Bottens gebruik. In
het Vita Trina et Una baseert hij zijn driedeling op de traditionele zuivering,
verlichting en vereniging. Dat doet hij ook in Het Goddelyck Herte, maar daar
wordt het gebedsleven, geldend voor de beide eerste wegen, zo goed als helemaal
in het eerste deel behandeld.3 In de Catechismus echter neemt hij als grondslag
van de indeling m drie Dagh-reysen de verschillende graden van liefde, gekoppeld aan de indeling der ziel in een laagste, middelste en hoogste „deel". Daarom beantwoorden de drie Dagh-reysen hier niet aan de drie gewone wegen. De
eerste Reyse omvat de via purgativa en de via illuminativa, de tweede en derde
Dagh-reyse gaan beide over de via unitiva.
Het ligt niet in onze bedoeling uitvoerig in te gaan op de uitgebreide stof, die
in Het Goddelyck Herte geboden wordt. We beperken ons tot een heel kort
overzicht. Ten aanzien echter van Bottens leer over het gebed zullen we veel
langer van stof zijn.
Wordt in het Vita Trina et Una de via purgativa behandeld in twaalf hoofdstukken, overeenkomend met de twaalf „poerten des gheestelicks paradijs ons
4
herten" van Негр, zonder dat er veel gesproken wordt over het gebedsleven, in
1

Zie o a ludtcium, 19-25
2 Godd Herte I, 26
3
E n wel in twee gedeelten, waarin men met een beetje goede wil kan zien een gedeelte van de
eerste staat (265-372) en een gedeelte aangaande de tweede staat (391-54Θ)
4
Hendrik Негр o f m , Spieghel der Volcomenheit, opnieuw uitgegeven door Ρ L u c m i u s
VERSCHUEREN o F M , dl I I (Tekst), Antwerpen 1931, 19
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Het Goddelyck Herte (deel I) wordt ongeveer de helft der meer dan 500 bladzijden
daaraan besteed. De andere helft is gewijd aan de eigenlijke zuivering: de strijd
tegen de wereld, het vlees en de duivel, de overweging van de vier Uitersten, de
overweging van Jesus' Lijden als wapen tegen de zonde. In de Catechismus
wordt bijna uitsluitend gesproken over het gebed.
In het Vita Trina et Una bestaat de via illuminativa uit een soort deugdenleer in vier hoofdstukken met als kemdeugden de fortitudo, de pietas (waarbij
dan ook iets over het gebed wordt gezegd), de discretio en de amor Dei. In het
tweede deel van Het Goddelyck Herte vinden we eerst de verlichting van het hart
wat betreft de beletselen ter volmaaktheid (niet voldoende beantwoorden aan
de genade, grenzen stellen aan de genade, kleine fouten en dagelijkse zonden
gering achten, niet steeds willen vooruitgaan, scrupulositeit, enz.). Vervolgens
komen de wereld, het vlees en de duivel weer ter sprake en de „remedien" daartegen. En voordat dan aandacht besteed wordt aan de „vercieringe des Herten"
(het planten in de ziel van de bloemen der deugden),1 wordt eerst nog eens
gewezen op de noodzakelijkheid der versterving van de eigenliefde, het lichaam,
de vijf zinnen, de versterving der inwendige zinnen, de passies en de redelijke
vermogens, de versterving tenslotte van de geest (het opperste der ziel). Nadat
dan gewezen is op de twee fundamenten van het inwendig leven, de kennis van
God en Gods tegenwoordigheid in het hart, behandelt Bottens de religieuze
staat. Vervolgens spreekt hij over de „Ses Vleugels", waarmee de ziel zich tot
God verheffen moet (ootmoedige eerbied, armoede van geest, gelijkvormigheid
met Gods wil, zuiverheid van hart, kennis van God en zich zelf, liefde tot God).
Aan de laatste vleugel, de liefde tot God, worden bijna honderd bladzijden
gewijd. Tot slot wordt dan uiteengezet hoe de ziel zich gedragen moet bij
„vertroostinge en jonsten des Heeren".
Het gebed op de eerste twee wegen

„Alle andere Oefeningen, als van aelmoesen te geven, te vasten, jae zielen te
bekeeren, en al wat gy-lieden verheven acht, al waer 't miraeckels te doen, dat
kan u al wel aen my aengenaem en uw ziele heylyg maecken: maer niet ter
gelyckenisse des gebedts, om dat het u met my selve vereenigt, daer de reste u
maer in mynen dienst en besteedt".2 Niets is waardiger, niets verhevener dan
„Godt aensicht aen aensicht, herte aen herte te sprecken". Bidden is de hemel
op aarde. Het is „het sog voor de beginnende; het is de vaste spijse voor de
geavanceerde, ende het is de ruste van de volmaeckte".3
Het gebed in het algemeen wordt door Bottens als volgt omschreven: ,,Het
Gebedt is een verheffinge des Geests, tot Godt, om met hem te handelen door
vraegen, Lof sangen, danck-segginge, ende ander inwendige werckinge van
Geloove, Hope, Liefde, ende andere deugden".4
1

Titel van het tweede Caput (228-366).
2 Godd. Herte I, 267.
Ibidem.
4
Ibidem, 272.
3
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Wat de indeling van het gebed betreft, is Bottens traditioneel in Het Goddelyck
Herte, maar niet in de Catechismus. In het eerste werk onderscheidt hij : het
uitwendig gebed of mondgebed en het inwendig gebed. Dit laatste wordt ingedeeld in: de meditatie, het gebed der „affectien", de „werckelycke beschauwinge of contemplatie" en, voor de derde weg, de ingestorte contemplatie. In de
Catechismus lezen we: ,,Sy (ni. de drie redelijke vermogens) moeten eerst passeren door den staet, ofte 't Landt, dat men Meditatie noemt: Aen het welcke
paelt dat vande naturelycke Contemplatie ; ofte door het Landt der Aspiratien.
Ten tweede door het Landt der Goede Affectien; en ten derden door het Landt
vanden Minnelycken Toekeer tot Godt Teghenwoordigh" , 1 Ook hier is de ingestorte contemplatie bestemd voor de volmaakten. En ook hier wordt de weg der
Aspiratien geplaatst náást de weg der meditatie. Bottens plaatst in de Catechismus de natuurlijke contemplatie bij de meditatie.2 Wel zegt hij iets verderop,
dat wat hij hier „minnelycken toekeer" noemt, door anderen ook wel natuurlijke
contemplatie wordt genoemd. Wij zullen ons hier houden aan de indeling der
Catechismus.
Het gebed moet het leven volgen.3 Men moet dus die wijze van bidden
kiezen, die hoort bij de staat waarin men zich bevindt. Het gebed is een middel
tot vooruitgang en dát gebed is het beste, dat ons het meest vooruit brengt op
de weg der volmaaktheid. Alleen als de ziel door God getrokken wordt tot een
andere vorm van gebed, moet men het bij de staat passende achterwege laten.
De verdeling van de verschillende soorten van gebed over de eerste twee
wegen (alle soorten dus, behalve de ingestorte contemplatie) is niet helemaal
duidelijk. In de Catechismus spreekt hij hierover niet. We volgen daarom in dit
punt Het Goddelyck Herte. In de eerste staat moet de ziel drie vormen van gebed
beoefenen : het mondgebed, de aspiraties en de meditatie. Deze drie vormen van
gebed hebben elk weer drie trappen naargelang het motief van het gebed en de
daaraan corresponderende materie, waarover men mediteert, aspireert, enz. In
de tweede staat moet men eveneens drie vormen van gebed beoefenen: de
meditatie (maar met andere motieven en stof dan in de eerste staat), de natuurlijke contemplatie en het gebed der affectien. Ook hier wijst Bottens er weer op,
dat deze indelingen slechts relatieve waarde hebben en niet te strict genomen
mogen worden.4 Al deze vormen kunnen voorkomen in het gehele geestelijk
leven, al komt elke vorm meer speciaal toe aan een bepaalde phase van het
geestelijk leven. Na een kort woord over de voorbereiding tot het gebed, zullen
we achtereenvolgens behandelen:
I. Het mondgebed.
II. De meditatie (voor de beginnenden, voor de voortgaanden, de natuurlijke contemplatie).
1

Catechismus, 38-39.
2 Ibidem, 75.
3
De titel van „Artikel Ш " van Cap VI, Godd. Herte I, 275.
4
Hij neemt ze zelf ook met al te strict en zijn latere uiteenzettingen komen niet helemaal
overeen met het schema, dat hij geeft op pag. 278 van het Godd. Herte I.
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III. Het gebed der Aspiratien.
IV. Het gebed der Goede Affectien.
V. Het gebed van de minnelijke toekeer.
Bottens onderscheidt een „verre gelegen bereydinge" en een „naeste bereydinge". De eerste is het voornaamste. Ze bestaat in het algemeen in een goed
en godvruchtig leven. Meer in het bijzonder stipt Bottens twee punten aan:
a) „De eerste is sy selven te wachten van alle curieusheyt en uytloopen der
sinnen en der krachten van de ziele, de selve ydelende van al dat onprofytig
is, en vervremdende van alle onnutte en ydele kennissen".1
b) „De tweede is sy selven te bewaeren in eenen grooten vrydom des geests,
sonder den selven te laeten binden met eenige affectie tot eenige saecke,
hoedanig sy soude mogen wesen ; ende sonder te maecken eenige besondere
desseynen ofte voornemingen die niet noodtsaeckelijck ofte ten minsten
redelijck en zyn". 2
De „naeste bereydinge" omvat verschillende punten, 3 maar men make zich
niet ongerust als er een of meer ontbreken. Hij noemt dan op :
1 ) zo geschikt mogelijke keuze van tijd en plaats ;
2) een kort maar naarstig gewetensonderzoek ;
3) een vast en levendig geloof in Gods tegenwoordigheid ;
4) de H. Geest - en ook Maria, de Engelen en heiligen - om bijstand vragen
5) een zuivere mening hebben ;
6) een hoge waardering koesteren voor het gebed.
I. Hei mondgebed
Dit is de laagste vorm van gebed. Zonder inwendigheid is het zelfs helemaal
geen gebed. Is het wel inwendig, dan kan het zeer volmaakt zijn. Maar men
bedenke, dat de ziel bekwaam is met God te verkeren zonder het lichaam en
anderzijds dat de mens nu eenmaal een samenstel is van stof en geest.4
Het mondgebed is eigen aan het allereerste begin van het geestelijk leven.
Men mag het niet te snel doen, men spreke de woorden goed uit, lette op de zin
der woorden. Men mag onderwijl geen andere dingen doen, enz. Het mondgebed
moet eindigen, als de ziel voelt dat ze ontvlamd is. Een overdaad aan mondgebeden schaadt. Er zijn er geweest, die zo veel mondgebeden verrichtten,
„datter hun kaecke-beenderen zeer af deden". 5 Men kieze uit de niet verplichte
mondgebeden bij voorkeur die gebeden uit, die het meest ontvlammen in
liefde. - De voordelen van dit gebed zijn, dat het de ziel die nog niet inwendig
kan bidden, tot steun is, dat het de ziel stilaan voert tot het inwendig gebed en
dat het verstrooiingen iets gemakkelijker uitsluit. 8
1

Ibidem, 280.
Ibidem.
Men kan ze vinden ibidem, I, 281-284.
4
Ibidem, 284 sqq. - Zie ook ludicium, 181 sqq.
5
Catechismus, 17.
β Godd. Herte I, 287-288.
2
3
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II. De meditatie
De duivel zal uit alle macht proberen de ziel af te houden van het inwendig
gebed. Hij wil de bijl leggen aan de wortel van het geestelijk leven en komt
daarom met allerhande drogredenen aan. 1 Hij fluistert de ziel in, dat het
inwendig gebed alleen bestemd is voor priesters en religieuzen, dat uitwendige
werken (vooral van naastenliefde) beter zijn, dat dit gebed zeer moeilijk zo niet
onmogelijk is, dat het tal van gevaren meebrengt voor lichaam en ziel, dat men
er geen tijd voor heeft. Dat zijn allemaal leugens. Men neme derhalve het vaste
besluit geen dag te laten voorbij gaan zonder enige tijd te besteden aan het
inwendig gebed.
Bottens omschrijft de meditatie als volgt: ,,De meditatie is een aendachtige
en sorgvuldige overpeynsinge, ondersoeckinge ofte consideratie des verstants op
eenige goede saecke ofte materie door de memorie voorgehouden, om daer door
beweegt te worden om Godt te dienen, te eeren, te beminnen, de sonde en het
quaet te vlieden, ende om te leven een deugdelyck en salig leven".2 Er wordt
dan verder onderscheid gemaakt tussen de meditatie voor de beginners en die
voor de „voortgaende".
a) De meditatie voor de beginners
Na de verwijderde en naaste voorbereiding moet de ziel overgaan tot het
lezen van de stof waarover ze wil mediteren, tenzij God zelf iets anders ter
meditatie ingeeft.3 Leest ge niet eerst, dan hebt ge kans dat ge uw tijd verdoet.
De ziel moet zich bij die lezing de stof voor ogen stellen, zonder in te gaan op
allerhande bijzonderheden, want dat hoort tot de tweede phase der meditatie.
Na de lezing moet zij haar krachten vergaderen en zich God in haar tegenwoordig stellen. Ze moet zich hier niet naar de hemel richten, ook niet buiten zich
zelf treden, want dat brengt maar verstrooiing mee.
Aangaande de meditatie-stof geldt in het algemeen, dat men die stof moet
kiezen, die u hie et nunc het beste ligt en het meeste vooruitbrengt. Alle
mysteriën van het Geloof vormen goede stof. De beste materie is het Leven,
maar bovenal het Lijden en de Dood van Christus. En dat geldt voor alle drie de
wegen en voor alle soorten en „conditien" van personen. ,,Neemt dan ordinaire
voor materie uwer Meditatie en oock aenschouwinge, my uwen Saligmaker en
den staet mijns Levens ende Doodts; op dat gy myn Menscheyt geheel aentreckende ende u indruckende, mögt eens puer genieten het leven van mynen
Geest, ende in my geheel overgeset en verandert worden".4 Dat is de edelste
weg der gratie, het is de school der waarheid en der deugd, het fundament van
de christelijke volmaaktheid. Om dat beter te laten zien biedt Bottens zijn
lezers aan Het Boeck des Levens.5 Dat „boek" is Jesus Christus, lijdende en
1

Over de verschillende soorten van „bedrogh des duyvels", zie o.a. ibidem, 296-302.
2 Ibidem, 302.
3
Ibidem, 304.
4
Ibidem, 309.
6
Ibidem, 311-344.
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stervende aan zijn Kruis. Hij leert ons daardoor alle zonden en gebreken uit
roeien, en alle deugd en volmaaktheid beoefenen. Bottens geeft hier een stel
overwegingen over het Lijden in de vorm van een boek. Hij vermeldt als plaats
van druk „Jerusalem, in den winckel van den Berg van Calvarien . . . in het
teecken T. dat is des Cruys . . . " 1 Daarna volgen een Offer-brief, een voorreden
tot de christelijke lezer, licentie, approbatie van doctoren, en privilegie, de
prijs (niets) en een korte inhoud. Het boek zelf bevat dan „ses schoone lessen"
(de hoogste armoede van Jesus, de diepste verachting die Hij ondervond, over
zijn voortdurende pijnen en droefheid, van Jesus' liefde tot de mensen, over de
grote nederigheid en het eindeloze geduld van Jesus.) Als appendix wordt toe
gevoegd „Het Lyden van de Moeder Godts". 2
Nu begint het tweede deel der meditatie; de eigenlijke overweging der
materie.3 Richt daarbij uw aandacht niet alleen op treffende punten, maar ook
op de voornaamste omstandigheden (wie, wat, waar, enz.). Dit moet de ziel
geleidelijk leren. Het gebruiken der „imaginatie" is toegestaan. Tussen de
„consideratien, discoursen", enz. vlechte men ook reeds samenspraken met
Christus, acten van berouw, enz. Komen er „goede bewegingen" op, dan moet
men daarbij blijven toeven, tot ze verdwijnen. Dergelijke „bewegingen" immers
zijn het doel der meditatie. Men meditere niet geforceerd en ook niet te lang.
„Het derde deel der Meditatie is de beweginge ofte ontstekinge van den wille
door goede begeerten, propoosten ofte resolutien". 4 Dat is het doel der medi
tatie. En zoals de „beweeg-redenen" menigvuldig zijn, zo ook de „bewegingen".
De beste zijn: de begeerte Christus na te volgen, dankzegging, opoffering van u
zelf en tenslotte de petitie of vraag, waarmee ge de meditatie moet sluiten.
Het is nodig het doel der meditatie steeds goed voor ogen te hebben. „Ge
moet generaelijck voor hun (nl. van de meditatie en andere gebeden) eynde
kiesen het overwinnen van al uw passien en sonden, en 't verkrygen van alle
deugden, en van mynen oprechten Geest, die contrarie is aen den geest des
weirelts ; gy moet trachten u selven te brengen tot een sterek en onbreckelijck
voornemen, van u enckelijck aen my te geven . . . " 5 Maar men blijve niet bij
dergelijke algemene voornemens staan. De voornemens moeten ook concreet
zijn. Tenslotte moet men er zorg voor dragen, de affectie, die men in de medi
tatie verkregen heeft, heel de dag door levendig te houden.8
Men hoede zich hier voor starheid bij het volgen der regels. Alleen in het
begin en als men gekomen is in een bepaalde staat van dorheid, moet men de
regels wat strakker volgen.
ι Ibidem, 311.
2 Ibidem, 343-344.
3
Ibidem, 345 sqq.
4
Ibidem, 351.
5
Ibidem, 353-354.
6
De „Godtvruchtighe Oeffeninghe vanden H. Bemardus. Tot de Lidtmaeten van den gekruysten J e s u s " (357-371) zijn bedoeld als illustratie van de opvatting, d a t men tijdens het
eigenlijke mediteren ook reeds moet „samenspreken" en het affect moet laten werken („Tweeden
Reghel", 348).
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b) De meditatie der „voorigaende"
De grens tussen deze en de voorafgaande wordt niet scherp getrokken. Het
verschil ligt vooral in doel en materie „'T is wel waer dat in den I. Staet der
Beginnende, de Meditatie oock gebruyckt wort; maer daer is groot verschil
tusschen die en dese. Die van den I. Staet heeft voor besonder voorworp het
uytroeyen van het quaet. Sy heeft voor materie waerop eerst de leelijckheyt en
boosheyt der sonde om daer door te komen tot haet en verfoeyen der zelve : ten
tweeden, de vier Uytersten ende mijn H. Leven, om daer door versterckt te zyn
in alle strydt, tentatie en peryckel der sonde. Ten derden de weldaden Godts,
ende mijn H. Leven, om daerdoor te geraecken tot een begeerte van alle gebreken en dagelycksche sonden uyt te roeyen, en van Godt wel te dienen. Maer
de Meditatie in dit leven der Voortgaende gebruyckt, heeft voor haer besonder
voorworp het vervoorderen van het goet. Ende heeft voor materie alle Deugden
van myn H. Leven ende Passie, besonderlijck mijne Liefde, om daer door de
Ziele te brengen, te leyden en te verstercken in de oeffeninge van de selve
Deugden, principalijck van de Liefde Godts, om dat den voortganck der ziele in
de selve Liefde principalijck bestaet, en naer de selve moet gemeten worden,
ende om dat sy is, die de ziele moet inleyden in den I I I . Staet, van het Vereenigende leven". 1
Bottens houdt er rekening mee, dat de ziel al enige tijd gemediteerd heeft.
Hij herhaalt voor een gedeelte wat hij reeds eerder gezegd heeft. Maar hij voegt
er het een en ander aan toe. Zo wijst hij er bij de nadere bespreking der materie
op, dat men bij de meditatie over Christus Godheid en Mensheid niet moet
scheiden. Men moet niet alleen de Godheid overwegen, ook niet alleen de Mensheid, ook niet de een voor de ander na, maar allebei samen ,,als ofte sy een
saecke waeren". 2 Aldus moet men nu ook lezen in het Boeck des Levens. Ook
wijst hij er op dat men er voor moet zorgen niet te verdrinken in regeltjes en
voorschriften. Men moet het gebed aangenaam en gemakkelijk proberen te
maken. „De ziele dan moet met my handelen met een groóte eenvoudigheyt, en
betrauwen, ende met een kinderlycke familiariteyt, soo veel als myne Goddelycke Majesteyt dit toelaet". 3 Ze moet haar geestelijke smaak volgen, zoals
Ignatius zegt in de Exercitiën. Hij geeft hier dan ook niet meer een heel complex
van regels, maar stelt aan de ziel voor de methode van Franciscus van Sales.
Deze methode vinden we zowel in het Goddelyck Herte als in de Catechismus
uitgelegd. 4
Daar men in het geestelijk leven geen stilstand mag kennen, zal men niet
altijd bij de meditatie kunnen blijven. Blijft men er toch bij, dan is dat een
teken, dat men het niet goed doet, dat men er te weinig voordeel uit trekt daar
men te weinig liefde en ijver heeft. Degenen die beweren, dat men altijd moet
ι Godd. Herte I, 416-417.
г Ibidem, 430.
• Ibidem, 435.
4
Ibidem, 435 sqq. ; Catechismus, 40 sqq.
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blijven mediteren, dwalen evenzeer als zij die zeggen, dat men het nooit moet
doen.1 Wel zijn er mensen die vanwege de natuurlijke gesteltenis hunner vermogens, niet kunnen mediteren. Voor hen zijn de aspiraties een uitkomst. Ook
zijn er, die door Christus op een bepaald moment beroofd worden van de mogelijkheid tot mediteren, omdat Hij hen tot iets hogers roept (ingestort gebed).
Over deze twee categorieën van personen gaat het hier niet. Wel over een
derde, nl. zij, die tengevolge van voorafgaande beoefening der meditatie, deze
als het ware hebben gekregen in „substantie" : het is hun een gewoonte geworden. De consideratien en discoursen nemen bij hen steeds meer af. Wie dergelijke
zielen verplicht te blijven mediteren, houdt hen terug van hun vooruitgang en is
oorzaak, dat zij nooit verder komen dan het begin. Wanneer men nu precies tot
een hogere vorm van gebed moet overgaan, hangt niet zo zeer af van de tijd die
men aan de voorafgaande oefening besteed heeft (b.v. twee maanden, een half
jaar, enz.), maar van de vooruitgang der ziel en haar geschiktheid tot die hogere
vorm. Nu zijn er ook die de meditatie al willen nalaten, als de tijd daarvoor nog
niet gekomen is. Anderen weer blijven te lang mediteren, hetzij uit valse nederigheid, het zij uit al te grote gehechtheid aan de meditatie. Hoe dan ook, ze
maken een ernstige fout. Ze zijn net als een leerling, die toch maar bij een meester blijft, van wie hij reeds alles geleerd heeft wat er van hem te leren viel. Ze
verdoen hun tijd, beroven zich zelf van veel voordelen en lopen kans, alles wat
ze reeds hebben, weer te verliezen.2
Tekenen, waaruit men kan opmaken dat het tijd is de meditatie achterwege
te laten, 3 zijn o.a. de volgende:
1) Wanneer het moeilijk valt te mediteren en men zich innerlijk getrokken
voelt tot natuurlijke contemplatie of „affectien".
2) Als men gewaar wordt, dat men geen goede vruchten meer verwerft uit de
meditatie, maar nog slechts vermoeidheid en tegenzin.
3) Als men de effecten, die de meditatie beoogt, nl. de goede affectien, reeds
verkregen heeft.
Maar men moet de meditatie niet plotseling achterwege laten. Men verkorte
en vermindere geleidelijk de consideratien, discoursen, enz., tegelijkertijd verlengende en vermeerderende de „affectien".
c) De natuurlijke contemplatie
Ofschoon Bottens enige aarzeling vertoont als het gaat over de natuurlijke
contemplatie, menen we toch te mogen zeggen, dat hij ze, ook in het Goddelyck
Herte, alleen maar ziet als een natuurlijk verlengstuk der meditatie. Hij ziet
haar als de meditatie in haar perfecte vorm. Daarom maakt hij in de Catechismus
geen scherp onderscheid tussen beide. Daarom ook laat hij de ziel overgaan van
de meditatie tot de staat van de goede affectien. Hij omschrijft de natuurlijke
1
2
3

Godd. Herte I, 475.
Catechismus, 44.
Ibidem, 45-46.
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contemplatie als volgt: „Dése is een eenvoudigh aensien, ofte aenschauwen
van Godt, ofte van Goddelycke saecken, om daer door beweegt te worden tot de
liefde Godts, ende andere Deughden".1 Ze wordt „natuurlijk" genoemd in
tegenstelling met de bovennatuurlijke contemplatie waarvoor een speciale
genade nodig is. Ze heet „vercreghen" omdat ze mede door ons eigen toedoen
verworven wordt. Ze wordt „werckelyck" genoemd omdat ze verkregen wordt
door eigen activiteit (in tegenstelling met de ingestorte contemplatie die „lydender-wys" ontvangen wordt). Tenslotte noemt men haar ook „ghemeen" en
„eenvoudigh". Ze wordt immers verkregen door onze gewone werkzaamheid
met behulp der gewone genade, en ze bestaat „in eenen enckelen act van aenschauwinghe, sonder menigvuldigheyt van discoursen ofte redeninghen, ofte
andere acten". 2 In haar eenvoudigheid komt ze overeen met de bovennatuurlijke beschouwing. Het verschil is echter, dat bij de laatste helemaal geen verstandsacten vooraf hoeven te gaan, terwijl dat wel het geval is bij de natuurlijke
contemplatie. Daarbij immers moeten voorafgaan „alle die discoursen, redeninghen, consideratien, etc. die het verstant ten tijde van de Meditatie gemaeckt
heeft op sijnen voorworp ende alle de omstandigheden . . . tot dat het alles wel
begrepen en doorgront heeft, watter in besloten is. Als wanneer het stil staet,
vereenight sijn gesicht, om een voorworp met een eenvoudigh gesicht heel
t'seffens te aensien (welck gesicht eighentlick de beschauwinghe is) en vertoont
dat aen den wille, om daer op oock te wercken".3 Hij vergelijkt dan deze contemplatie met het „Bondelken van Myrrhe dat die gheestelicke bruydt op haer
herte droegh".4
De natuurlijke contemplatie is dus een „gebundelde meditatie". Het is uit het
bovenstaande duidelijk hoe men komt van meditatie tot contemplatie. Hoe lang
men moet blijven contempleren, kan men makkelijk afleiden uit hetgeen gezegd werd bij de meditatie.
III. Het gebed der asfiratiën 5
Degenen, die van wege hun natuurlijke geaardheid niet kunnen mediteren,
zouden uit goede boeken en preken eventueel hetzelfde voordeel kunnen
trekken als andere verwerven uit de meditatie. Maar er is nog een andere
mogelijkheid. Er is een weg, die door veel heilige personen aanbevolen wordt en
die recht toe recht aan leidt naar het „Landt der goede Affectien". Men komt
langs die weg vaak in dat land zonder dat men het zelf weet, ja vaak zelfs nog
verder, want sommigen zijn aldus gekomen tot het einde van de derde weg.
„Het is den wegh der Aspiratien, ofte minnelick versuchten tot Godt, die men
oock Schietgebedekens noemt. Die dese wandelen zijn al schutters, en worden
1
Ibidem, 47.
2 Ibidem, 4Θ.
3
Ibidem, 49.
4
Ibidem, 50.
5
Over de Aspiraties schrijft Bottens vooral in Catechismus, 50 sqq.; ludicium,
Herte I, 291 sqq.
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50 sqq.; Godd.

soo ervaeren in de conste van schieten, dat sy ten lesten door de woleken en
hemelen schieten tot in 't herte Godts, het selve quetsende, en treffende door
liefde, gelyck de geestelicke Bruydt van 't boeck der Sanghen dede .. .", 1 In
het ludicium worden negen bladzijden aan de aspiraties gewijd. Bottens betoogt
met nadruk, dat deze oefening gekenmerkt mag worden met de term „Theologia Mystica improprie dicta", en wel „ratione similitudinis, imitationis et
affinitatis respectu Theologiae Mysticae proprie dictae. Quod est vera et
genuina ad earn praeparatio et dispositio, et introductio in illam in quantum est
ex parte nostra . . .". 2 Daarna volgt een kernachtige omschrijving, die we hier
overnemen. „Theologia Mystica improprie dicta recte dicitur illa scientia, qua
homo jam Dei et rerum divinarum sufficienti notifia instructus, docetur sensus
derelinquere, eorum evagationes cohibere, et intra se colligere et introvertere ;
relictis meditationibus, considerationibus, aliisque intellectus operationibus, se
exercere in actibus voluntatis et amoris, per amorosas et ígnitas ad Deum
Aspirationes, piasque affectiones, eisque seipsum in Deum elevare, eique
adhaerere".3 Deze wijze van bidden benadert het echte mystieke gebed het
meest. Men doet immers afstand van alle acten van het intellect en streeft naar
God door vurige verzuchtingen. Voor de overgang naar de mystiek is nog
slechts de ingestorte genade nodig.
Het verschil met de volgende gebedsvorm, die der affectien, bestaat hierin,
dat in het begin de aspiraties niet zozeer zijn goede affectien, als wel de begeerte,
de wens te komen tot zulke affectien. Na enige tijd komt men dan van zelf wel
tot acten van echte liefde.4
Iemand die wel mediteren kan, doet het beste wanneer hij daaraan de gewone
tijd besteedt. Voor de rest kan hij zich ,,al gaende, al staende, al sittende, al
spreckende" toeleggen op de aspiraties.5
IV. Het gebed der goede affectien
„Men comt'er in op dese maniere. Den wille, die in 't beginsel vande reyse
ghelijck blindt, ende soo slap te beene was, dat hij by naer niet voort en cost,
. . . nu verlicht en versterekt zijnde, ende uyt de meditatie getrocken hebbende
de goede beweghinghen, ende affectien, die men daer door verwachten moet ; en
sich meer geneghen vindende tot d'affectien, als consideratien (ofte door de
voorgaende Aspiratien nu verweckt, en versterekt) beghint nu cloeckelick voort
te gaen, en sich te begheven met een grote Hchtigheyt tot alderhande acten der
deughden, en Affectien die de voeten der Ziele zyn . . . ". e In meditatie en aspiraties werden ook affectien voortgebracht, maar daar moest men eerst overwegen en onderzoeken. Dat hoeft nu niet meer, want de ziel verwekt nu de
1
2
3
4
5
β

Catechismus, 51.
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Ibidem, 50-51.
Catechismus, 52.
Ibidem, 53.
Ibidem, 54.
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affectien uit zich zelf. Bovendien worden in de meditatie, enz. de affectien
voortgebracht met moeite en inspanning van de geest. Maar „de affectien en
costen hier niet, sy commen voort uyt de wille met groóte lichtigheyt en soetigheyt". 1 Het is hier net als bij het bespelen van een instrument. Zoals een moeder
haar kind bemint, zoals iemand zijn vijand haat, zonder dat daarvoor telkens de
motieven moeten hernieuwd en voor ogen gesteld worden, zo is het hier ook
met dit gebed. - Men mediteert in deze staat alleen maar, als God daartoe beweegt. Hier hoeft men geen bepaalde methode te volgen, zoals bij de meditatie.
Men volge slechts Gods Geest. Ook is geen bepaalde materie voorgeschreven.
Men neme die het beste lijkt. Boeken kunnen hier zeer nuttig zijn. - Voegen
we hier nog aan toe, dat volgens Bottens aan hen, die tot deze vorm van
gebed gekomen zijn, gevoeglijk de dagelijkse H. Communie kan worden toegestaan.
V. Het gebed van „een minnelycken toekeer der ziele tot Godt haer tegenwoordigh"2
Als de liefde in de ziel door meditatie en affectien zeer „ghegroeyt, ghewortelt, en ghegront is in het herte", wil ze niet meer stil staan of in ledigheid verkeren, maar streeft ze voortdurend naar God, haar middelpunt. En ze bevindt
dan, dat haar vooruitgang meer gelegen is in een stille eenvoudige toekeer tot
God, als in veelvuldigheid van overwegingen en gevoelige affectien. Daarom
begint ze die na te laten, of beter: ze laat ze versmelten in de minnelijke toekeer. God is zeer gesteld op zielen die getrouw zijn in deze toekeer en zal ze niet
lang in dit stadium laten. Een bijzondere roeping tot deze staat is niet nodig.
Voldoende is dat de ziel door de voorafgaande oefeningen de geschiktheid tot
deze vorm van gebed verkregen heeft. Wel moet ze zorgen hier steeds meer vrij
te worden ook van alle vrijwillige dagelijkse zonden.
Deze minnelijke toekeer „is eenen eenvoudighen en innighen Act vande
Liefde Godts, den wekken den wille, gheholpen door het verstant en memorie,
voortbrenght". 3 Hij wordt innig genoemd „om dat hy inwendigh ghedaen wort
in 't herte, veel meer als die voorgaende Affectien, die luttel van dese Innigheyt
hadden". Het verstand schouwt God met een „eenvoudigh aensien, ghelijck hy
is in hem selven, dat is sonder eenig beeldt, of gelyckenisse, die men van hem
soude connen maecken: Als oock sonder reflectie, ofte redeninghe, en mengelinghe van eenighe andere Acten . . ."Λ Daarom heet deze toekeer eenvoudig.
Door de voortdurende beoefening der meditatie wordt de ziel geheel door
drongen en dronken van kennis en tenslotte blijft in haar een habituele kennis
„die de cracht van die bysondere in haer begrypt". Gaat de ziel iets in bijzon
derheden overwegen, dan wordt de eenvoudigheid opgelost.
De memorie laat de ziel voortdurend gedenken de tegenwoordigheid Gods.
1

Ibidem, 55.
Voor het hele volgende stuk zie ibidem, 74-83. - Elders wordt over deze soort van gebed
slechts impliciet gesproken.
» Ibidem, 77.
4
Ibidem, 78.
2
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Zoals het verstand dronken is van kennis, zo is de memorie doordrongen en
dronken van Gods tegenwoordigheid.
De wil heeft hier de voornaamste taak. Want de minnelijke toekeer is ,,syn
eighen act". Het is een liefdeact, die niet bestaat in het willen en zeggen van
veel en verscheiden dingen (zoals bij de affectien), maar meer in een minnelijke
verzuchting (b.v. O Mijn God, o mijn Liefde) „waerdoor men seggen en doen
wilt al die Acten, die men dickmaels ghedaen heeft, en noch meer". 1
Hier moet de ziel altijd uiterst eenvoudig zijn, ook bij acten van berouw, vertrouwen, overgave, enz. Als men maar niet redeneert, enz. zoals dat ging bij de
meditatie. De dagelijkse oefeningen moet men zo verrichten, dat ze de minnelijke toekeer niet breken. Men moet ook hier geleidelijk overschakelen en heeft
aanvankelijk nog wat „gevoeligheid" nodig.
Zoals men de natuurlijke contemplatie zou kunnen noemen een „bundeling"
van discoursen, redeneringen, enz., zo zou men de minnelijke toekeer kunnen
beschouwen als een bundeling van affectien.2 Men kan dan deze twee „bundelingen" wel onderscheiden, maar niet scheiden. Bottens legt voor de duidelijkheid náást elkaar de werkzaamheid van verstand en wil. Zijn uiteenzetting
is daarom evenwichtig en zeer appreciabel.
Heeft de ziel enige tijd in deze minnelijke toekeer doorgebracht en is ze daarin
trouw, dan komt ze vandaar in de wereld van de mystiek, als dat tenminste
Gods bedoeling met haar is.
Bottens' mystieke leer
Het is geen lichte taak in het kort een overzicht te geven van Bottens'
mystieke leer. Niet alleen is de materie zeer omvangrijk, maar Bottens geeft zijn
mystiek bovendien op verschillende manieren weer. Wel hebben al zijn geschriften een practisch doel, maar hij is, naargelang de lezers tot wie hij zich
richt, meer abstract en speculatief, zoals in het ludicium, of meer concreet en
pragmatisch, zoals in Het Goddelyck Herte, de Catechismus en de Reghelen. Om
nu beide aspecten tot hun recht te laten komen, zullen we zijn leer op twee
manieren behandelen.
Eerst bespreken we de meer abstracte uiteenzetting van het ludicium. We
kunnen hem dan leren kennen als een fijnzinnig theoreticus van de mystieke
theologie, die zich in die tijd steeds meer ontwikkelde tot een zelfstandige tak
der theologie. Zo krijgen we als het ware een abstract schema, dat op verschillende wijzen geconcretiseerd zou kunnen worden. Dit schema zullen we enigszins aanvullen uit de Catechismus. Want in het ludicium veronderstelt
Bottens bij zijn lezers een theologische vorming. Daarom behandelt hij sommige
zaken zeer kort, andere zelfs helemaal niet. Bovendien wordt zo ook enigszins
1
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belicht zijn werkwijze in de Catechismus, die in wezen dezelfde leer bevat als het
ludicium, maar deze meedeelt aan niet theologisch geschoolden.
De „concretisering" die Bottens zelf van dat schema gegeven heeft vinden
we in Den Gekruysten Seraphim. Daarom zullen we op de tweede plaats de
mystiek van dat werk bespreken.
Weliswaar geeft Bottens zelf te kennen, dat Den Gekruysten Seraphim een
uitwerking, verduidelijking en verbreding is van de Catechismus. We zouden
dus eigenlijk in plaats van het ludicium de Catechismus als grondslag van zijn
„concrete" mystiek moeten behandelen. Daar echter de leer van ludicium en
Catechismus in wezen gelijk zijn en in het ludicium primair de theoloog aan het
woord is, achten we onze opzet verantwoord.
Aan de Reghelen, die ook reeds door Moereels behandeld zijn, zullen we
slechts een enkele keer aandacht hoeven te besteden.
De leer volgens het ludicium
Het eerste boek van het ludicium is verdeeld in vier Tractaten. Het eerste
behandelt de „praeambula" tot de mystiek, het tweede het wezen, het derde de
effecten der mystiek, terwijl het vierde gaat over de verschillende graden en
staten.
I. De praeambula
Het geestelijk leven kan men verdelen in vita activa en vita contemplativa.
Bovendien is er nog het vita mixta. Men moet hier echter voorzichtig zijn.
Sommigen verstaan onder vita mixta, dat men nu eens het ene, het actieve
leven, dan weer het andere, het contemplatieve leven, beoefent. Dat is echter
slechts een gemengd leven in oneigenlijke zin. In eigenlijke zin bestaat het
gemengde leven hierin, dat men tegelijkertijd het actieve en het contemplatieve
leven beoefent. Aldus genomen sluit het gemengd leven de beide andere met
hun volmaaktheden in en overtreft dus ook beide. De mystieke theologie nu is
uitermate geschikt voor de beoefening van het vita mixta in de stricte zin. De
mystiek immers wordt beleefd in het hogere deel der ziel, derhalve blijft dan het
lagere deel meer vrij om zich te wijden aan de werken van Martha. - Over de
verdeling van het geestelijk leven in drie wegen hebben we boven reeds vol
doende gezegd.
Verschillende keren vinden we in Bottens werken een „anatomia animae". 1
Daarin vinden we zijn leer over de ziel. De voornaamste begrippen daaruit zijn
onmisbaar voor een goed begrip zijner mystiek. We vinden in het algemeen de
gewone leer der ziel, zoals ze bij veel scholastieken voorkomt. De ziel wordt
verdeeld in een „portio sensitiva", een „portio rationalis" en in een „portio
tertia" of „spiritus". Hij noemt ze ook wel het laagste, middelste en opperste
deel der ziel. Het gaat hier natuurlijk niet over een verdeling der ziel naar haar
substantie, maar naar haar vermogens of werkwijzen. De door de zinnen ge1
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wonnen kennis wordt door de rede ,.verwerkt" tot rationele kennis. Het verstand verbindt, scheidt en oordeelt. Aan de sensitieve kennis beantwoordt een
sensitief streefvermogen, aan de rationele kennis een rationeel streefvermogen.
Eveneens beantwoordt aan beide vormen van kennis een „memoria". De redelijke vermogens, verstand, wil en geheugen werken zonder speciale hulp
normaal-menselijk en die activiteit wordt vaak „werckelyckheyt" genoemd.
Waar het hier vooral op aan komt, is het verschil tussen de redelijke vermogens voorzover ze „werckelyck" zijn en die vermogens voorzover ze betrokken
kunnen worden in de mystieke activiteit. De redelijke krachten nu, voorzover
ze redelijk zijn, kunnen de mens nooit brengen tot mystieke ervaring van God.
Want God heeft niets gemeen met de uitwendige dingen en in de rede komt
niets, dat niet gewonnen is uit het zichtbare, naar het bekende scholastieke
axioma. De mystieke Godservaring is alleen mogelijk in het derde deel der ziel,
de geest (spiritus). „Spiritus est ipsamet Anima, in quantum a Deo elevata est
supra seipsum, in statum aliquem, in quo omnes ejus potentiae rationales
quasi in unum collectae, simul operantur quasi una vis seu potentia, quae tanto
nobilior, perfectior et fortior est, quanto magis unita est". 1 Bij deze „vereeninghe" of „vergaderinghe" der redelijke krachten verliezen die krachten hun
gewone, natuurlijke wijze van werken door redeneringen, consideraties, enz.
Hier „lijdt" de ziel het goddelijke, ontvangt de goddelijke inwerking „sine
medio, passive ab eo recipiens notitiam supremae veritatis, et lucis ipsius
divinae".2 Door dat licht wordt de ziel bekwaam tot het waarnemen van Gods
aanwezigheid en de ziel wordt ontstoken door een hemelse liefde, zodat ze èèn
geest met Hem wordt. Bottens noemt dan de verschillende namen op, die men
aan de geest in deze zin gegeven heeft : intelligentia, mens, apex mentis, fundum
animae, enz. Het is het allergeheimst „cubiculum" van de hemelse bruidegom,
de wijnkelder van de geliefde, enz. Het is ook het „heilige der heiligen" in de
tempel der ziel, waarin de Drieeenheid woont als in haar beeld en gelijkenis
„simplici animae essentia correspondente ineffabili illi et simplicissimae unitati
divinae Essentiae; ac tribus potentiis . . . ex ejus simplici essentia emanantibus,
tribus divinis Personis similiter correspondentibus".3 Hier is de ziel drie en èèn,
zoals de Goddelijke Personen Drie en Eènzijn. - Bottens besluit de praeambula
met een uiteenzetting over de beletselen der mystiek, zoals die gevonden worden
bij Bemardus en Bona.
II. Het wezen der mystieke theologie
Veel schrijvers hebben een poging gedaan de mystiek te omschrijven. Of deze
omschrijvingen philosophisch verantwoord zijn, blijft hier buiten beschouwing.
Ze gingen nu eens meer theoretisch, dan weer meer practisch te werk. Bottens
neemt aan, dat ze wel niet de bedoeling gehad zullen hebben een zo verheven en
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verborgen zaak volkomen te omschrijven en te reglementeren. Bottens wil
alleen maar een theoretische omschrijving geven aan de hand van begrippen als
materiële, formele, werkende en finale oorzaken. De omschrijving die dan volgt,
is de kem van het boek. „Dico itaque, Theologia Mystica est caelestis ac divina
scientia, vel potius Sapientia, quae hominem, jam passionum ac vitiorum suorum
purgatione sufficienter praeparatum, et acquisita per pias exercitationes (puta
meditationum, Aspirationum, etc.) vel alio modo Dei dilectione debite dispositum, docet sensu relinquere, et intellectuales operationes, ac mediante quodam
lumine seu dono Spiritus Sancti (quodipsumrecolligit, pacificat, quietai, sursum
in Deum elevat) in ipsum memoria, intellectu et affectu consurgere, eique in
apice mentis amorose adhaerere : Per quod in amore Dei mirifice inflammatur,
et illuminatur, ibique per amorem illi féliciter unitur et unus cum eo Spiritus
efficitur". 1 - Dit tweede Tractaat bestaat in een uitleg van deze definitie.
A. Over het subject van de mystiek {causa materialis)
In meer verwijderde zin is ieder „capax Theologiae Mysticae", die de eerste
twee wegen heeft afgelegd. Het moment is niet nauwkeurig te bepalen, maar
heel dicht tot de mystiek nadert hij die blijven kan in de minnelijke toekeer.
Maar wat men ook moge doen, het is nooit een voorbereiding op de mystiek in
de stricte zin. Want volgens de Scholastiek geldt: „Dispositio debet esse
ejusdem ordinis cum forma quam disponit". 2 Welnu, de mystiek is zuiver
bovennatuurlijk, dus moet ook de eigenlijke voorbereiding bovennatuurlijk
zijn.
B. Over de werkwijze van de mystiek, nl. per derelictionem sensuum etc.
Nagelaten moeten hier worden alle werkingen der zinnen. Ook alle activiteiten der redelijke vermogens, voorzover ze redelijk zijn. Mediteren, reflecteren en
de gewone acten van liefde hebben hier geen enkel nut. Het zijn niets anders dan
„maculae et offendiculae". 3 Hier is alleen toegestaan de werkzaamheid der ziel
naar het derde deel, de werkzaamheid dus van de geest. Voor die werkzaamheid
is nodig een bijzondere verheffing door een bijzondere genade of gave van de
H. Geest, overeenkomstig bovengenoemd adagium. Zouden de vermogens hier
werken naar hun lager deel, dan verhinderen ze de rust en vrede der ziel en
houden haar gevangen in dat lagere deel, terwijl ze tevens de werkzaamheid van
de Geest beletten door de veelheid van acten. Hier is dus nodig een achterwege
laten van al deze lagere handelingen, een „omnium oblivio", een „omnium
etiam suiipsius oblivio". 4 En dat betekent geen valse rust of ledigheid, maar
hoogste graad van activiteit. Want de gaven van de H. Geest worden gegeven
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om te werken, de ziel weet tot in de hoogste toppen der mystiek dat ze vurig
bemint. Ze herinnert zich dat later ook. De ziel wordt, geholpen door de H.
Geest, gevoerd tot diep in God en wie „geholpen" wordt, is actief.
C. Over de causa efficiens
De causa efficiens is God zelf, die werkt „mediante quodam lumine seu dono
Spiritus Sancti, tamquam causa instrumentali". 1 De ziel wordt „consors
divinae Naturae". Deze verheffing tot in de mystieke staat is een bijzonder
licht of een gave van de H. Geest. Hieraan twijfelt niemand. De gewone genade
is zeker niet voldoende. Waarin dat licht, deze gave, nu precies bestaat, kan
men het best zien aan de effecten. Het „verzamelt" de mens in zich zelf, maakt
hem rustig en vredig en voert hem tot in God. Men heeft dit licht verschillende
namen gegeven : licht van het levend en bloot geloof, lumen gratiae, enz. Het is
echter van weinig belang hoe men het noemt, als het de zaak maar juist weergeeft.
D. Over het wezen (ratio formalis) der mystiek
„Actio et exercitatio principalis et directa et quasi essentialis Theologiae
Mysticae, est animae in Deum consurrectio seu elevatio mediante memoria,
intellectu et affectu".2 Het wezen der mystiek is dus niet gelegen in dat licht of
die gave van de H. Geest. Dat licht verzamelt, geeft rust en stelt God voortdurend tegenwoordig, het brengt de ziel dus wel in een verheven staat, maar
het is alleen de beginphase en het fundament der mystieke werkzaamheid. De
ziel mag deze toestand dan ook niet beschouwen als einddoel. Door dat licht
komt de ziel slechts in potentia próxima tot de mystiek. Daarna pas begint de
wezenlijke mystieke actie, nl. „animae in Deum consurrectio seu elevatio
mediante memoria, intellectu et affectu".
De drie vermogens werken hier soms samen, soms afzonderlijk. God trekt nu
eens deze, dan weer die kracht tot in Zich, soms ook twee, meestal echter alle te
samen, zodat de krachten zich verzamelen tot èèn geest. Het is hier niet nodig
met Joannes Evangelista een nieuwe potentie, een nieuw vermogen aan te nemen
bij een ziel die in deze staat ver gevorderd is. 3 Het is wel voldoende aan te nemen, dat hier niets anders gebeurt dan dat de krachten verenigd worden tot
„ipse spiritus in se recollectus".4
Al het andere hoort niet tot het wezen der mystiek. Ook niet de zo verheven
vereniging van de ziel en God, die men voornamelijk nastreeft. Ook zij is een
effect en geen wezenselement.
Men onderscheidt bij de mystiek drie soorten van kennis, die zowel in het
lagere als in het hogere deel der ziel kunnen liggen.
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a) De kennis die voorafgaat aan de mystieke liefdesact. Als de ziel door het
Licht in actu primo gekomen is tot de mystieke act, dan is het, wil ze in actu
secundo komen (nl. zich door het affect verheffen in God), noodzakelijk, dat aan
die verheffing een act van het verstand voorafgaat, waardoor God aan de wil
gesteld wordt als eindterm. Deze act komt tot stand door het Licht samen met
het geschapen intellect naar zijn hoger deel. Deze act is een simpel schouwen en
een zich God tegenwoordig stellen. God wordt hier niet voorgehouden als
kenobject door middel van onderscheiden concepten aangaande Hem en Zijn
volmaaktheden. Zo gebeurt het in het lagere deel. Maar God wordt hier gezien
onder een of ander algemeen en universeel aspect, voorzover Hij in zich oneindig beminnenswaardig is. Men schouwt Hem als het Ens Supremum, waarin
alle volmaaktheid ligt opgesloten. Is dat al zo bij de natuurlijke contemplatie,
hier geldt dat nog meer en wel eerder door actie van God als door actie van de
mens. Onder dit aspect van „onbegrijpelijkheid" en „overbeminnenswaardigheid" is God het fundament en het formeel object van de hele mystieke
theologie. 1
b) De kennis, die de mystieke liefdesact vergezelt.
Ook tijdens de mystieke act, is er, in het hogere deel der ziel, altijd een kennis
aanwezig en wel een ingestorte, nauwelijks merkbaar gestelde kennisact. Men
kan dat lezen bij verschillende auteurs en het blijkt ook uit de ervaring der
mystici en uit wat ze zich herinneren. De mening van Suarez, dat het hier
mogelijk zou zijn met God verenigd te wezen zonder kennis der rede, aanvaardt
Bottens niet. 2 Hij acht noodzakelijk een kennis der rede, waardoor God tegenwoordig gesteld en gehouden wordt als het voorwerp naar hetwelk de wil als
naar zijn doel streeft. Het gaat natuurlijk over een kennis in het hogere deel.
Daarom spreekt men hier wel van „onwetendheid", van „duisternis", of zelfs
van zinloosheid en dwaasheid. Deze termen slaan dan alleen maar op het ontbreken van kennis naar het lagere deel. Men denke hier aan de „via negationis"
van Dionysius Areopagita.
Deze begeleidende kennis is meestal een algemene, indistincte, verborgen
vredige en rustige kennis van God en goddelijke zaken („infusa magis a Deo
quam acquisita"). 3 Dit is algemene mening. Wel wordt hier soms verleend
klare kennis aangaande God, Zijn eigenschappen, enz. Deze kennis is „verborgen" vanwege haar subtielheid en duisterheid.
c) Over de kennis, die volgt op de mystieke liefdesact, wordt gesproken bij
de effecten.
Het staat wel vast, dat in de mystiek de caritas ver uitgaat boven de kennis,
hoe verheven die ook moge zijn. De caritas immers is het doel der mystieke
beschouwing. Er worden dus tijdens de mystieke belevenis wilsacten gesteld in
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het hogere deel der ziel. Het doel immers van de „verlatinghe" van zinnen en
natuurlijke vermogens is de vereniging der ziel met God. En deze vereniging
moet geschieden door de liefde, die krachtens haar wezen een „vis unitiva" is.
De mystiek bestaat dus allereerst en direct in de liefde, en pas secundair en
indirect in kennis.
Voor de mystieke liefde geldt hetzelfde als voor de mystieke kennis. Deze
liefde is gewoonlijk algemeen, indistinct, verborgen, vredig en rustig, eerder
ingestort dan verworven of door de ziel voortgebracht. Dit is algemene mening.
E. Over de woorden: ,,eique in apice mentis amorose adhaerere"1
In de „top" van de ziel, in de „geest", heeft de ziel haar Beminde gevonden en
zij wil Hem aanhangen zonder hem nog ooit los te laten. Hier vinden we dan de
bekende „divisio animae et spiritus". 2 Wat in wezen èèn en ondeelbaar was,
wordt hier gedeeld: het lagere deel der redelijke vermogens blijft beneden, het
hogere geestelijke deel stijgt op tot beschouwing van God en wordt in Diens
beeld getransformeerd. Hier treedt men binnen in het „cubiculum secretissimum" van de Goddelijke Bruidegom. Men ontwaart de Bruidegom op inwendige wijze door inwendige zinnen, zoals Bonaventura zegt. De ziel zal trachten de
eenmaal gevonden Geliefde amoureus „vast te houden". De Geliefde echter laat
zich nu eens wat langer, dan weer wat korter vinden en soms houdt Hij zich
verborgen. Naarmate men vordert op deze weg vindt men Hem vaker en behoudt men Hem langer. En hoe meer de ziel Hem smaakt, hoe meer de honger
toeneemt. Men kan de ziel hier vergelijken met een kompasnaald, die altijd weer
terugkeert naar het noorden.
III. Over de effecten der mystiek
Het eerste en meest begerenswaardige effect is de liefde. Deze liefde is uitermate groot en verheven. Omdat de ziel hier vrij is van alle ongeregelde begeerte,
niet gehinderd wordt door zinnen of beelden en haar affectie zich onverdeeld op
God kan richten, is zij in staat een zeer grote „hoeveelheid" liefde op te nemen.
En door de telkens herhaalde liefde-acten wordt zij steeds hoger opgevoerd. Zo
groot kan deze liefde worden, dat de zwakke natuur haar niet meer kan verdragen en bezwijkt. Dit effect der liefde is opzettelijk geplaatst vòòr het effect
der kennis, „quia amor hic, non est sicut alius ille communis, qui naturali et
communi modo producitur, seu oritur ex praevia cognitione et consideratione,
et sic quodammodo de deorsum est: sed hic mysticus magis de sursum est, a
Deo Pâtre Luminum potius infusus, quam humanitus acquisitus". Hier smaakt
men eerst en pas daarna ziet men, overeenkomstig de tekst: „Gustate et videte
quoniam suavis est Dominus".3
Het tweede effect van de mystiek is een kennis, waardoor de ziel op verheven
1

Ibidem, 111 sqq.
2 Ibidem, 113.
Ibidem, 128-129.

3

177

wijze verlicht wordt. De mystici spreken vaak zeer weids over deze kennis,
evenals ook over de liefde. Ze bedoelen dan de liefde en kennis, zoals de ziel die
ondervindt in de hogere graden van het mystieke leven. In de lagere regionen
vindt men een kennis en liefde, die bij die regionen past.
Men komt hier volgens Dionysius Areopagita ,,ad divinarum tenebrarum
radium". Dit licht immers is volslagen duisternis voor het lagere deel der
redelijke krachten. Hier treedt men binnen in de duisternis der onwetendheid.
Bottens laat dan een beschrijving van dit licht volgen uit Blosius.1 De ziel
treedt de oneindige uitgestrektheid en eenzaamheid der Godheid binnen, verliest er zich zelf, en, verlicht door de helderheid der helderste duisternis, is ze als
zonder kennis vanwege de kennis.
Het voornaamste en uiteindelijke effect van de mystiek is De vereniging van
God en ziel, zodat ze èèn geest worden. Deze vereniging is onbekend aan onervarenen en zeer moeilijk te beschrijven. „Conabimur tarnen., Deo dante ejus
naturam indicare sequent! descriptione, quae omni et soli convenire videtur . . .
Unió divina ad quam tendit et quam intendit Theologia Mystica, est Spiritus
Divini Spiritui humano influentis, illabentis, et hunc sibi intrahentis, ac
Spiritus homini in ipsum refluentis, consurgentis, et se elevantis in apice
mentis, amplexus mutuus, intimus, suavissimus, ac affectuosissimus : per quem
Spiritus humanus a se diffluit in Deum, ut centrum amoris sui, nihil sciens, пес
sentiens, nisi ipsum in divina quadam caligine, cum quo sic unus Spiritus
efficitur".2 De ziel wordt niet God. God en de ziel blijven essentieel gescheiden.
De ziel wordt slechts God door participatie. De „deificatio," waarvan men hier
spreekt, legt Bottens uit als volgt : „Deificatio quaedam intentionalis secundum
intellectum et affectum; secundum intellectum quidem repraesentative et
similitudinarie . . . secundum affectum autem usque ad statum quemdam
experimentalem, sive usque ad vivam quamdam experientiam intimaepraesentiae, essentiae perfectionum et operationum divinarum .. .". 3 De ziel moet
„vloeibaar" worden, wil ze o vergegoten en getransformeerd worden in de
Geliefde. Zie het ijzer en het vuur. In deze vereniging bestaat de hoogste mense
lijke volmaaktheid op aarde.
IV. Over de graden en staten der mystieke theologie 4
Niet allen bereiken een zelfde eenheid met God. Er is gradatie, zowel in het
goddelijk Licht, waardoor de mens in deze staat verheven wordt, als in de
liefde, die na die verheffing wordt geschonken. Hier hangt ook veel af van de
dispositie der ziel. - Er zouden veel graden aan te geven zijn, maar het is beter
er slechts drie te stellen, overeenkomstig de gewone driedelingen in het geeste
lijk leven.
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1 ) De staat der beginnenden in de mystiek.
Hier aarzelen de zielen nog dikwijls. Ze durven de gewone oefeningen niet
nalaten en zouden lang voor de deur blijven staan, zo de Heer hen niet binnen
riep. Ze verkeren vaak in een moeilijke positie, want ze zijn het oude (de werkzaamheid naar het lagere deel) kwijt en hebben het nieuwe (de werkzaamheid
naar het hogere deel) nog niet. Als ze dan de trek van Gods genade volgen, is het
licht aanvankelijk nog onvolmaakt en zeldzaam en vaak zullen ze nog moeten
terugkeren tot vroegere staat en werkzaamheid.
2) De staat der gevorderden.
Licht en liefde worden steeds groter. De ziel haakt steeds meer naar God en
begeert de vereniging. Ze voelt Gods werking in zich zelf duidelijker, zodat ze
soms ook bij uitwendige activiteit Gods aanwezigheid niet verliest. Ze stijgt uit
boven zich zelf tot in de apex mentis en ziet het uitwendige nog maar als van
verre. Maar de vereniging is nog slechts „sober" en zonder perfecte vervreemding der zinnen.
3) De staat der volmaakten.
Uit Gods diepste barmhartigheid wordt de ziel in de gloed van de geest
„gerukt" tot in de Vader, waarbij soms onverwachte vervoeringen optreden.
Nu is ze als een nieuw wezen, volkomen vlammend van liefde tot God.
Enige notities uit de Catechismus
Voegen we nu nog het een en ander toe uit de Catechismus. Met nadruk wijst
Bottens er telkens op, dat men, als men kan, tot de gewone oefeningen van de
tweede weg moet terugkeren, als men het Licht der mystieke verheffing niet
ontvangt. - Ook wordt de medewerking der ziel bij die verheffing sterk naar
voren gebracht. Ze is, aldus Bottens hier, tweeërlei. Allereerst moet de ziel haar
„consent" geven. Vervolgens moet er altijd zijn en blijven „medewerckinghe met
die werckinghe Godts, die sy doet door, en volgens de indruckinghe Godts, die sy
van hem ontfanght op een boven-naturelicke en extraordinaire maniere .. ,". 1
Men mene niet dat die verheffing der ziel in het opperste deel constant is.
Wel wordt de ziel vaker verheven, naarmate ze vordert. Bottens tekent hier
protest aan tegen hen, die schijnen te leren, dat men ,,in eenen staet moet
kommen die altijdt duert, inde welcke men soo lichtelickin Godt leeft, als-men
sijnen aessem herhaelt, en noyt en moet nederdaelen tot eenighe acten van
deughden, etc.". 2 Die dat zeggen spreken met „exces" of ze begrijpen de zaak
niet goed. Want als de ziel vaak boven zich zelf verheven is geweest, krijgt ze
allengs daarvan „ghelyck een habitude, een seeker innighe, stille en vreedsamighe gesteltenisse (die sommighe oock uytter nature hebben) inde welcke hy
sich lichtelyck can houden. Het is ghelyck een overblijfsel van de voorgaende
jonsten Godts". 3 Deze gesteltenis is geen bijzonder werk van God en verheft
1
Catechismus, 115.
2 Ibidem, 121.
3
Ibidem, 122.
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de ziel ook niet boven zich zelf. Wel is ze zeer goed en tot grote steun bij de
verheffing. Maar al is ze goed, ze kan misbruikt worden. En het is te vrezen, dat
sommige schrijvers, die dit niet goed begrepen of uitgedrukt hebben, aanleiding
geven tot dwaling, omdat ze deze gesteltenis niet onderscheiden van de eigenlijke verheffing. Zo konden ze komen op het idee van een verheven staat, die
altijd duurt. Het is ook niet gemakkelijk ze uit elkaar te houden. Er zijn wel
enkele criteria ter onderscheiding. De habituele gesteltenis is uit zich zelf zwak
en slap en „als een gheschildert vier", 1 maar Gods Licht is levend en krachtig en
een werkelijk vuur. Vervolgens wordt die gesteltenis niet gauw door valse
ledigheid verloren, maar de inwerking Gods verliest men onmiddellijk als men
niet meewerkt.
De prioriteit van wil en liefde boven die van verstand en kennis in de mystiek
ontvangt ook sterke nadruk.2 Het verstand moet zich wachten voor verstrooiing en, als de wil door God binnengeroepen wordt in Zijn vertrek, moet het
verstand niet proberen uit zich zelf ook binnen te treden. Het moet tevreden
zijn met de onvolmaakte kennis die het hier ontvangt en er zeker niet toe
overgaan op de lagere manier te gaan onderzoeken wat in de kamer des Konings
gebeurt. Dan immers daalt het verstand af in het lagere.
Door het licht van het bloot geloof maakt God zijn Tegenwoordigheid kenbaar. God vinden nu, is zijn Tegenwoordigheid gewaar worden „door die inwendige gheestelicke sinnen der ziele".3 Sommigen „plaatsen" dit gevoel van
Gods Tegenwoordigheid in hoofd of hart. Men kan dat beter niet doen. Wel mag
men Gods Tegenwoordigheid op twee manieren beschouwen. En wel als
„verheffinghe" en als „versinckinghe". Men mag haar dus nemen „om hooghe
. . . in het opperste deel van den gheest, en verkryght eenen nieuwen staet in
Godt, en een verbreydinghe en seeker verheventheyt boven gheheel het
nederste Deel". Ook mag men haar nemen „ghelyck omleeghe, by maniere van
daelinghe inden grondt, ofte center der ziele, alwaer Godt in ons is innigher, als
wy ons selven zyn ; alwaer hy in ons is woonende als het eerste beghinsel van
ons wezen en werekinghen, en van alle goedt : Ende als een source ofte fonteyne,
uyt de welcke spruyten alle die levendighe wateren der gratiën, en gheestelicke
Oeffeninghen".4 En ofschoon men God moet zoeken waar men Hem vinden
kan, acht Bottens de tweede wijze gemakkelijker, beter en voordeliger.
Het ligt voor de hand, dat men gemakkelijk komt tot een „anatomie van den
nieuwen mensch" als men [reeds eerder een „anatomie vanden ouden mensch"
heeft gegeven. We vinden dit duidelijk in Het Goddelyck Herte en in de Catechismus.5 Lichaam, zinnen, imaginatie, passien, memorie, verstand en wil
worden „gereformeerd". Maar ook - en daar gaat het ons hier om - de „gront
der ziele". Die moet gezuiverd worden van allerhande onbekende gebreken; hij
1

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
4
Ibidem,
» Ibidem,
2

3

180

124.
127.
145.
146.
169-177; Gekruyst. Ser., 414-430.

moet vervolmaakt worden totdat de deugden wezenlijk in hem rusten. Vroeger
schenen de deugd en alle goed „gelyck boven te swemmen".1 Nu moet dat
allemaal in haar gegrondvest en geworteld en als wezenlijk worden. Verder
wordt de grond der ziel tot rust gebracht, dwz. bevrijd van de gewone „beroerten en troubels"die voortkomen uit te grote levendigheid, haast, heftigheid en
uit de passien. De grond der ziel moet door de zoetheid der genade tot vrede
komen, als ook door de „inwendighe afgescheydentheyt en eenigheyt, de welcke
het herte vervremden van alles dat aerts is". 2 Ook wordt de grond verlicht. God
maakt hem klaar als kristalhelder water of als een spiegel „in den welcken Godt
sy selven yerthoont". Tenslotte moet de grond volkomen vrij worden van al het
aardse en er mag geen overblijfsel van eigenliefde meer zijn.
De leer van Den Gekruysten Seraphim
Deze theoretische mystiek krijgt een meer concrete vorm in Bottens' voornaamste werk over de derde weg. Bottens wil daar de volmaaktheid niet
behandelen naar een of ander voornaam aspect, b.v. de vereniging, gelijkvormigheid met Gods wil, het gebed, enz. Hij wil ze bespreken in haar „volkomenheyt". Dan immers is er maar weinig gevaar, dat men op èèn punt zo veel
nadruk legt, dat andere over het hoofd gezien worden.3
God heeft krachtens Zijn Wezen idle volmaaktheid, de ongeschapene en de
geschapene, in Zich. Ons wordt nu geleerd volmaakt te zijn zoals onze hemelse
Vader volmaakt is. Omdat nu de volmaaktheid van de Vader zo ver boven ons
verstand en ons vermogen tot navolging ligt, heeft de Vader ons Zijn Zoon als
model en patroon gesteld. De God-Mens werd het hoofd van alle schepselen,
het volmaaktste schepsel. En allen moeten gelijk worden aan Zijn Beeld.
De volmaaktheid bestaat dus in gelijkvormigheid met Christus, gelijkvormigheid in liefde, verlangen, deugden, armoede, verachting, kruis en dood; gelijkvormigheid ook „in inwendige hanteringe met mynen Hemelschen Vader, in die
alderverhevenste vereeninge en genietinge der Godtheyt".4
Maar de gelijkvormigheid met Christus kent graden. De hoogste staat, de
derde weg, vordert ook de hoogste gelijkvormigheid. Nu was Christus altijd
volmaakt, maar Zijn volmaaktheid komt het beste uit bij het Kruis. Men moet
de Gekruisigde dus als model nemen. Om nu de innerlijke gesteltenis van
Christus aan het Kruis naar ziel en geest beter in het geheugen te drukken,
stelt Christus zich hier voor als model van de hoogste volmaaktheid en wel in de
gedaante van een Gekruysten Seraphim, zoals Hij aan Franciscus verscheen om
hem uitwendig en inwendig geheel aan Zich zelf gelijkvormig te maken. Daar nu
Christus' innerlijke gesteltenis t.o.v. de Vader voor de mens onbegrijpelijk is,
„suit die beter verstaen, onder de livreye en gedaente van myne principaelste
1
2
3
4
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Dienaeren met hun zes vleugels, de Seraphijnen".1 Zie de leer van Dionysius
Areopagita.
De derde weg omvat dus twee phasen: 1) „met my gekruyst te zyn naer de
onderste krachten der ziele", van binnen en van buiten, en dat kruis dragen
zoals Ik het heb gedaan; 2) „met my naer den geest en opperste krachten der
ziele te hebben een en alderinnigsten handel en vereeninge met Godt, door een
gestaedige trachtinge van haere krachten tot Syne Majesteyt, die smeeckende
en gewaer wordende binnen haer selven, in dat goddelyck Licht en Geloove,
somtydts met klaerheyt, en somtydts met duysterheyt . . . " . 2 Hiermee is dus
de indeling van dit werk in twee „boecken" gegeven.
Deze staat is voor allen die de eerste twee wegen hebben afgelegd. Ook voor
ongeleerden en ook voor vrouwen. Wat deze laatste betreft, zegt Bottens, dat er
heel wat vrouwen deze weg heilig bewandeld hebben en dat vrouwen gemakke
lijker kunnen komen tot eenvoud van geest, terwijl hun werk hun bovendien
door zijn uitwendigheid in de geest meer vrij laat. Wel hebben ze een „bysondere teerigheyt" over zich, die hen niet licht brengt tot zelfverachting.3
Tot nu toe heeft de ziel nog maar betrekkelijk kleine kruisen te dragen
gehad. Maar nu vraagt Christus haar te trouwen met Zijn Kruis. De nu komende
kruisen zijn nodig om de ziel te reinigen van enige inwendige, geestelijke
gebreken, die ze zelf haast niet kan uitroeien. Dat zijn voornamelijk de zeven
geestelijke hoofdzonden, nl. geestelijke hoogmoed, geestelijke gierigheid,
geestelijke onzuiverheid, geestelijke gulzigheid, enz. Nu begint de zuivering van
de geest, de Nacht van de geest, zoals Joannes van het Kruis zegt. Soms zijn de
kruisen hier zeer zwaar, maar de ziel moet ze gelaten dragen en ze mag niet
vergeten, dat ze gezelschap heeft van de heiligen, van Maria, en vooral van
Christus zelf.
In negen afzonderlijke artikels 4 behandelt Bottens dan de verschillende
smarten en pijnen, die de ziel, met Christus aan het Kruis geklonken, moet
doorstaan. Ze moet beroofd worden van alle werkingen naar het lagere deel en
totaal gezuiverd worden in het goddelijk Licht (1). Ze moet een tot nog toe
onbekende, haar wanhopig makende dorheid doorstaan, die niet op te lossen
valt door het hernemen der gewone oefeningen (2). Ze geraakt in een duisternis
die leidt tot een volkomen armoede van geest en die de ziel volkomen ontbloot
van al het geschapene (3). Ook komt de ziel in een uiterste verlatenheid, zonder
enige troost : niets heeft ze te wachten van de natuur, niets ook van Christus,
ofschoon Hij haar blijft vullen met zijn gaven. Hierbij komt tot stand de
5
wondere „scheydinge" tussen de nederste en de middelste, de middelste en de
opperste krachten, waardoor er een soort ongevoeligheid ontstaat in de opperste
krachten voor wat gebeurt in de lagere en omgekeerd (4). Ook moet de ziel met
1
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Christus gelasterd worden en vervolgd (5). Ze zal met Hem onder de misdadigers gerekend worden (6). Ontstellende pijnen zal ze doorstaan naar lichaam en
ziel (7). De duivel zal haar belagen met ongekende sluwheid (8). En tenslotte
zal de ziel evenals Christus met doornen gekroond moeten worden. Zeldzaam is
hier een „echte" kroon. Maar vrij normaal zijn wel veel en vreemde pijnen van
het hoofd, als ook verstrooide gedachten, scrupules, enz. (9).
Dit alles moet de ziel lijden zoals Christus dat deed, met een volkomen
gelatenheid en een volmaakte overeenstemming met de wil van de Vader. Ze
moet met liefde lijden, met dankbaarheid, inkeer en vrede. Ze moet lijden zonder
troost. En dan kan de ziel met Christus sterven. Ze sterft de mystieke dood van
de oude mens. 1 Slechts de ingestorte werkingen mogen blijven. Bottens laat de
ziel hier haar testament opstellen.2 Ze vraagt om vergeving en om hulp, ze
beveelt zich Gode aan en wenst begraven te worden in Christus' Zij de-wonde.
Ze wil alles verlaten en door de mensen vergeten worden. Ze benoemt Jesus en
Maria tot haar executeurs.
Na haar dood moet de ziel een tijdje met Christus in het graf blijven. Geen
spoor van haar vroegere activiteit en geen greintje gevoelige troost rest haar.
Ze moet hier rusten in èèn enkele, zuivere en algemene act van toekeer tot God.
Ze bereidt zich voor op haar nieuw leven door de mensen te vluchten, door stilzwijgendheid der zinnen en door onbevreesde rust.
Nu begint het tweede boek, waarin de vreugden van het mystiek leven
beschreven worden. De ziel moet Christus vooral zien als „Seraphim". Ze moet
de hoogste engelen navolgen en rekenen op hun hulp. Het beschouwend leven
door „verheffinghe" en „ontsinckinge" is begonnen. Is de eerste manier ook al
goed en past die beter bij uiterlijke bekommernissen, de tweede acht Bottens
beter. „De tweede, van de welcke ick besonderlijcker handelen sal, past beter in
de eenigheyt, in de welcke de ziel beter alles, dat buyten Godt is, laetende, ende
haer in haeren grondt en center vertreckende, teenmael gelijck versinckt en
verafgrondigt in Godt, die hier woont, en syne tegenwoordigheyt alhier op een
bevindelijcke maniere aen de ziele kenbaer maeckt". 3 Dit verenigende leven
bestaat in een bovennatuurlijke, ingestorte, „lydtsaeme" wijze van handelen
met God. De ziel moet de Geest Gods bezitten als in haar wonende, in haar
heersende, in haar werkende door het Licht van het bloot geloof. Alles speelt
zich af in de apex mentis, waar de ziel God moet aanhangen door ingestorte
kennis en liefde. Ja, ze moet met Hem èèn geest worden, verenigd met Hem
„sine medio" in de grond en „center der enigheyt des geests".
Door die vereniging ontstaat een gelijkenis tussen de geest van de mens en de
Geest van God. Hij trekt de ziel van de menigvuldigheid der creaturen tot Zijn
Eenheid. Hij vergadert de krachten der ziel tot ze werken als èèn kracht, dus als
1
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geest, welke geest Hij dan vervangt door de Zijne. Vervolgens maakt Hij de ziel
gelijk aan zijn Drievuldigheid door zijn werking in de drie krachten der ziel.
De ziel wordt hier echt een kind van God. Ze ontvangt Gods Tegenwoordigheid op speciale wijze, evenals de Gaven van de H. Geest. Ze wordt Christus'
Bruid. Eerst gaat ze met Christus in Ondertrouw: de ziel heeft, ook al bezoekt
Christus haar vaak, nog geen blijvende Tegenwoordigheid. Hier gebeurt wel
alles in het opperste der ziel, maar nog niet in haar grond. Daama volgt dan het
Geestelijk Huwelijk: dat heeft wel plaats in de grond en het centrum der ziel.
De vereniging is hier gestadiger en de ziel toeft in het Bruidsvertrek van de
Koning.1
De ziel moet zich hier richten naar de Engelen. Zoals er bij de hoogste
Engelen drie rangen zijn, zo zijn er ook drie trappen in de mystiek. Bottens laat
nu een uitgebreide vergelijking volgen tussen de drie hoogste engelen-koren en
die drie trappen.
I. De TRONEN worden gezien als symbool van VREDE EN RUST. De ziel
heeft alles achtergelaten en bevindt zich in een zoete ingestorte rust en vrede.
God werkt hier natuurlijk wel in alle drie de krachten, maar toch voornamelijk
in de MEMORIE, die hij leeg maakt van schepselen en vult met Zijn Tegenwoordigheid. Hij heerst en regeert in het hart en daarom wordt de werking in
deze eerste trap toegekend aan de VADER.
II. De CHERUBIJNEN worden beschouwd als symbolen van LICHT EN
KENNIS. „De ziele komt tot desen trap, en tot de gelyckenissevandesehemelsche Geesten, alswanneer dat haeren Beminden, die in haer herte was rustende
en gelijck slaepende, nu begint te ontwaecken . . . en wacker te maecken de
ziele, die in syn herte oock soetelyck was rustende en slaepende in een vergetenheyt van alle creaturen, en van haer selven, in een groóte stilte en vrede, haer
instortende bysonder licht en liefde, de welcke maecken twee trappen der
saligher contemplatie . . . ". 2 En wel een trap in het verstand, een trap in de wil.
Hier gaat het eerst over de verstandstrap.
Dat is de phase der contemplatie naar de eigenlijke betekenis van dat woord.
Boven alle beelden en gelijkenissen, boven alle natuurlijke kennis, wordt hier
God aanschouwd in een tegelijk duistere en heldere klaarheid. Het is dat
„generaci en onbescheyden" licht, dat toch ook soms „klaer en bescheyden"
kennis geeft aangaande de ziel zelf, de naaste, enz. Deze trap van het VERSTAND wordt toegekend aan de ZOON, aan Wie het eigen is kennis en licht te
schenken.
III. De SERAPHIJNEN worden genomen als symbolen van BRANDENDE LIEFDE. Na de rust en na de kennis krijgt de ziel een seraphijnse liefde.
Daarom is dit de trap, die speciaal toegekend wordt aan de H. GEEST, de
schenker van alle liefde. Dit is dus ook de trap van de WIL en daar deze een
„vis unitiva" is, ook die van de VERENIGING. Uitvoerig beschrijft Bottens de
1
2
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liefde van deze phase. Hij onderscheidt vijf soorten van liefde: amor vulnerans,
amor ligans, amor languidus, amor deficiens en de amor seraphicus.1 De
laatste overtreft de andere zeer en zeer ver en ze is volkomen vergelijkbaar met
vuur (volgt een vergelijking in acht opzichten met vuur). En zoals de Seraphijnen de andere engelen ontsteken in vurige liefde, zo ontvlamt de seraphijnse ziel weer andere zielen. De zielen kunnen hier tegelijk actief en beschouwend leven.
Bottens besluit zijn boek dan met een hoofdstuk over de ,,SES VLEUGELEN
DES SERAPHIMS". 2 Deze vleugels zijn enige volmaakte deugden, volmaaktheden en gunsten Gods, „door de welcke dese zielen in Godt wonderlyck gedreven en verheven worden". Het zijn dezelfde vleugels als die uit het tweede
deel van Het Goddelyck Herte, maar daar waren ze verkregen en menselijk, hier
ingestort en goddelijk. - Nog even komt Bottens terug op de vraag of men
altijd de Mensheid Christi voor ogen moet houden.3 Volgens hem moet men in
deze hoogste sfeer vrij zijn van alle beelden en gedaanten, ook van die van de
Mensheid en de Passie. Christus' Mensheid moet beschouwd worden als de deur
naar de Godheid. Men mag de beelden van Mensheid en Passie echter niet
verwerpen, voorzover ze door God ingestort worden. Dan trekken ze de ziel
ook niet omlaag. Werkt God in alle drie de delen der ziel, dan kan de geest
blijven in de hoogste beschouwing, het middelste deel kan zijn vol dankbaarheid, liefde, enz. en het laagste deel vol droefheid, medelijden, enz.
De ziel is hier altijd bezig en nooit ledig. Ze bedrijft het „negotium negotiorum". Over dat negotium laat hij dan op een van de laatste bladzijden nog eens
aan het woord „dien grooten Leeraer van het beschauwende leven JOANNES
RUSBRUCHIUS".4
Bottens' invloed
Over Bottens invloed is nog maar zeer weinig bekend. Persyn meent te
mogen aannemen dat Grimminck Den Gekruysten Seraphim gekend heeft.5
Hardeman acht het waarschijnlijk, dat Bottens enige invloed gehad heeft op
Michiel de Swaen.6 Pas wanneer de geestelijke geschriften van het einde van de
zeventiende eeuw en de eerste decenniën van de achttiende eeuw beter bekend
zullen zijn, mag men meer concrete gegevens verwachten over Bottens' invloed.
De twee mystieke verzen uit de Reghelen
In de Korte en Veel Inhoudende Reghelen vinden we in sommige uitgaven twee
mystieke gedichten van Bottens, gevolgd door een verklaring. We nemen deze
1
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gedichten hier op. Ze laten na het bovenstaande niet veel aan duidelijkheid te
wensen over.
LOF-SANGH VAN E E N GODT-GENIETENDE Z I E L E ι
1. O Eeuwigh goedt, dat ick geniet,
Wat is 't dat gy mijn Ziele biedt !
2. Hoe staen ick hier soo onbelet,
Daer my uw' goedtheydt heeft geset,
3. I n dat geluckelijck verdwijn !
Wat is 't met u een GEEST te zijn !
4. O Godt ! ô Geest ! ô W E R C K E R soet !
Wat WERCKT gy al in mijn gemoet !
5. O goeden Geest besit my heel ;
Geheel, segg'ick, en niet ten deel.
6. Comt hier, comt hier, ô zielen al,
Die light versmoort in 't aerdsche dal.
7. Och wanneer, wanneer sal het zijn,
Dat gy geheel in Godt verdwijnt ?
8. Die buyten soeckt, is seer gemist,
't Geen dat binnen te vinden is.
9. Ick socht hem eerst door bergh en dal.
Door hoecken, wijeken, over-al ;
10. Maer ick hem nergens soo en vondt,
G'lijck ick nu vind'in mijnen grondt.
11. Dat is de plaets daer hy in woont,
Daer hy sy selven geeft en toont.
12. Dees plaets is voor sijn Majesteyt
Beschickt al vander eeuwigheydt.
13. Die u dan tot decs reys bereydt,
Van al moet wesen af-gescheydt,
14. Dat u vermiddelt of verleydt
Van dat groot goedt dat u verbeydt.
15. Niet t'hebben dat is uwen schat :
Dat is het best dat g'oyt besat.
16. Hebt inden grondt gelaetentheydt,
Met grondige oodtmoedigheydt.
17. En siet niet oft ge leeft of sterft,
En siet niet oft gy hebt oft derft.
18. Dees Reys geschiedt door de woestijn,
Die leert van all's gescheyden zijn.
19. D'woestijn van af-gescheydentheydt,
l Reghelen (1721), 32-34.
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Die is den wegh die tot Godt leydt.
20. Op, lief of leet, hier niet en let.
Want dit uw' reyse maer belet.
21. Siet dat gy alles voorby gaet,
En op geen saeck gemerck en slaet ;
22. Dan eenigh op die gy bemint,
Die gy in uwen grondt soo vindt.
23. Dees Reyse doen het Hert, en Geest,
Die, als sy stil staen, loopen meest.
24. Verstandt, memori', met den wil,
Hier moeten stilder zijn als stil.
25. Sitten is loopen ; een wonder saeck !
Rusten is spoeyen; is't niet vermaeck?
26. Op dese reys' men draeght maer mé
Een minsaem ooghe, die in vré
27. Op Godt geslaegen, t'elcken keer,
In die woestijn treckt meer en meer:
28. Met welcke men dagh ende nacht
Met stille vrede Godt naer-tracht,
29. Met eene neyginge seer soet,
Allenig siend' op 't eeuwigh goet.
30. Als eerst in die woestijne diep
Mijn Ziele soo al rusten liep ;
31. Godt deed' in haer al dat hy dé,
lek hiel haer rechts in stille vré.
32. Ick sat gerecht in't Godd'lijck licht.
Met een seer minnelijck gesicht.
33. Ick op hem, en hy op my,
Als op sijn alder-liefsten vry:
34. Soo dat hier beyde ons gesicht,
Gelijck een dobbel minne-licht,
35. Te saem in een vereenight wiert :
Waer-toe het alles wordt gestiert.
36. d'Een aen den and'ren hier al geeft,
Al wat hy is, en wat hy heeft.
ANDEREN LOF-SANGH *
1. Godt aen-te-hangen, is soo goedt !
Godt aen-te-hangen, is soo soet !
2. Die Godt aen-hanght wordt eenen Geest,
En is dat niet een blijde Feest ?

3. Saligh is hy die u aen-hanght,
O eeuwigh Goet ! dat't al omvanght,
4. En van niemant omvangen wordt,
Dan die in liefd' is uytgestort.
5. O Jesu! gy doorwondt mijn hert!
O soete pijn! ô lieve smert!
6. Gy maeckt dat mijn hert tot u jaeght,
Met die still' vlammen die het draeght,
7. Beschoncken met dien nieuwen most.
Die u soo diere heeft gecost.
8. Ey! wezen groot, minsaemen Heer,
Doorwondt mijn ziele meer en meer.
9. Hoe word' ick hier met soet geweldt
In u, mijn Godt, over-gestelt !
10. Mijn bloot en geest versmilt heel soet,
Vast en versmoort in't eeuwigh goedt !
11. Wat vred', wat rust ick hier doch crijgh,
Daer ick met alle Schepsels swijgh !
12. Mijn ziel, hoe suyver is dat Licht
Dat hier ontfanght u blindt gesicht !
13. 't Is sonder maet, sonder getal,
Daer 't eeuwigh goedt is AL in AL.
14. Comt zielen al, comt proeft dit goedt.
Dat all' Hert naer hem branden doet,
15. Als't hem maer eens gesmaeckt en heeft,
Hoe luttel 't hem te smaecken geeft.
16. Comt, ick den middel toonen sal,
Door welck men crijght dien grooten Al.
17. Men wort'er licht'lijck toe-geleydt,
Wanneer men sich van alles scheydt.
18. Wanneer men oock seer neerstigh schoudt
Al dat den Geest te neder-houdt.
19. 't Is hier van cleyn profijt of weerd',
Al liet-men oock de heele eerd',
20. Soo lanck men 't beelden-maken doet.
Al teirde men oock vleesch en bloedt,
21. Maeckt u dan alle beelden quijt,
Oock dat met pijn 't gevoelen snijdt,
22. Zijt altijdt gelijck in gemoedt.
Wat dat Godt of nature doet.
23. Laet Godt al doen, al dat hy wilt,
Gy u alleen in vrede stilt.
24. Al 'tgeen' dat u hier oyt verschijnt,

Lact, ofte maeckt dat 't al verdwijnt.
25. Vindt Godt een hert in stilligheydt,
Ontbloot van eygen-soecklijckheydt,
26. Dat leert hy boven wercklijcktieydt
Te komen tot Godtformigheydt.
27. Alwaer de ziel niet en begeert :
Maer Godt die weet wat haer verteert.
28. Wat vier dat brandt in haeren wil,
Om een te zijn sonder verschil.
29. Godt en de ziele zijn wel twee,
Maer 't is gelijck als in de zee
30. Een druppel waters wort gestort ;
Soo oock de ziel verslonden wort.
31. Twee vlammen maecken maer een licht,
Twee ooghen maecken een gesicht.
32. Als PAULUS maer in CHRISTO leeft,
CHRISTUS hem dan sijn leven geeft.
33. Het is by-naer sulck een manier,
Ghelijck de kole krijght in't vier.
34. Het is al vier al dat gy raeckt,
Soo is't al Godt dat de ziel smaeckt.
35. Dan is't dat die eel ziele siet,
Hoe dat Godt t'eenemael vemiet,
36. Ende nu alles neemt haer af,
Dat hy haer in het scheppen gaf.
37. De ziele is, en s'en is niet,
Die 't proeft, die weet wat dit bediedt.
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IV

BOTTENS' HANDSCHRIFT

Behalve het reeds in de bibliographie besproken handschrift van het eerste
deel van Het Goddelyck Herte, moest Bottens, overeenkomstig de bronnen,
nog enkele andere handschriften nagelaten hebben. Zo lezen we bij de Neef:
„Reliquit insuper manuscriptum cui titulus est: Adjutor infirmorum".1 Dit
geschrift is tot nog toe niet aan het licht gekomen.
In het Generale Repertorium 2 van het oude provincie-archief te Gent vonden
we het volgende: „Tractatus de Theologia Mystica. Gheestelycken catechismus
Vanden Wegh der liefde Godts. door f. P. Fulgentius Bottens. Een Kort
tractaat van het overweselyck Leven . . . " . Het is niet geheel duidelijk, hoe
deze tekst geïnterpreteerd moet worden. Is hier slechts één tractaat bedoeld ?
Of worden hier drie werkjes aangeduid ? Onder de gedrukte werken van Bottens
treffen we een werk aan met de titel Gheestelycken Catechismus Van den Wegh
der Liefde Godts. Is dit hetzelfde werk geweest als het tractaat, dat zich - in
handschrift - in het provincie-archief van Gent bevond, dan kunnen de woorden
die in de zo juist geciteerde tekst aan die titel voorafgaan en er op volgen, niet
op dat werk slaan. Want in de gedrukte Catechismus worden niet alleen de
mystiek, maar ook de daaraan voorafgaande phasen van het geestelijk leven
behandeld. In die richting wijst eveneens het feit, dat er in het beneden te
bespreken handschrift een tractaat voorkomt met de titel De waerachtighe
Mistique Theologie ... Misschien wordt met de eerste woorden van het citaat
de latijnse tekst van dit tractaat je bedoeld. Dan zou het tractaat uit het zo
juist genoemde handschrift daarvan een vertaling zijn.
Een werkje met de titel ,,Een kort tractaat van het overweselyck Leven"
is noch bij de gedrukte noch bij de geschreven werken van Bottens te vinden.
Of dit document - als het een apart document geweest is - opgenomen werd in
ι TChCP, 169.
GR, Ш , 1121.
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het handschrift dat we hier beneden bespreken, valt niet uit te maken. Alle
stukken immers uit dit handschrift die zeker van Bottens zijn, gaan over het
„overweselyck" leven.
Hoe dit ook moge zijn, wij troffen bij ons onderzoek in het provincie-archief
te S. Truiden een handschrift aan, dat, zeker ten dele, onuitgegeven ge
schriften van Bottens bevat. De tekst die in dit handschrift staat op f. I r - 49v
vonden we ook in een miscellaneahandschrift van de KB te Brussel. 1 De tekst,
die Bottens zelf schreef, bezitten we niet. De teksten van de beide hand
schriften - die we resp. A en В zullen noemen - zijn copieën, geschreven in
het klooster der capucinessen te Gent. Na een beschrijving van A en В be
handelen we de inhoud, het verband met andere werken van Bottens en de
vraag of vast te stellen is, wanneer Bottens zijn manuscript vervaardigde.
Daarna zullen we de handschriften met elkaar vergelijken en trachten hun
waarde te bepalen. Tenslotte volgt dan de tekst van hs A met in de noten de
tekstverschillen met hs B.
Beschrijving van hs А
Het handschrift, dat zich nu onder de aanduiding ,,Α.Ρ.Β. VI Scriptor
Bottens" te S. Truiden bevindt, stond tot 1931 op de bibliotheek van de
minderbroeders te Gent. Uit een notitie op de binnenkant van het schutblad
blijkt, dat het vervaardigd is in het capucinessenklooster te Gent. Hoe lang
het daar gebleven is en hoe het later terechtkwam in het gentse minderbroedersklooster, weten we niet.
Blijkens een noot, geschreven op de binnenkant van het voorschutblad door
I. Goyens, O.F.M, werd het handschrift in 1931 door de definitor A. Heysse overge
bracht naar Brussel, waar toen het provincie-archief gevestigd was. Na de
oorlog werd dit archief verplaatst naar S. Truiden en bevindt zich het hand
schrift aldaar.
In 1934 werd het handschrift beschreven door M. Verjans O.F.M. 2
Deze beschrijving was niet helemaal correct. Hier volgt een meer uitvoerige
beschrijving.
Het handschrift meet 195 bij 165 mm. Het bestaat uit een aantal in de lengte
gevouwen foliobladen van papier, genaaid in een perkamenten band. Op de
rug van de b a n d is in zwarte, gedeeltelijk verbleekte inkt geschreven: „ P . F .
Fulgentius Bottens O.F.M." Daarboven staat „ I k 27". Misschien is dat het
oude bibliotheek-nummer van Gent. - De rug is onder het perkament ver
sterkt met repen papier.
Behalve de twee papieren schutbladen, die vóór en achter afzonderlijk in
de rug bevestigd zijn, telt het handschrift 115 bladen (niet 116, zoals Verjans
opgeeft). Twee van deze 115 losse vellen liggen los achterin. Eén daarvan is
1
2

Hs 2457 (2541). Zie voor de beschrijviúg: Catalogue . . . I l l , 495-496.
M. VERjANso.F.M.,£e«tge belangrijkeFranciscaanschehandschriften,
m.OGE8

(1934), 217-21.8
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maar aan één kant beschreven. De beschreven kant komt op enkele woorden
na overeen met blz. 16 van De waerachtighe Mistique Theologie. Misschien
heeft de copiiste deze bladzijde opnieuw geschreven, omdat zich op blz. 16
een aantal grote bruine vlekken bevindt. Het tweede losse blad moeten we,
zowel op grond van het schrift als op grond van de inhoud, bij de groep preken
van f. 73 tot en met f. 86 rekenen. Het kan echter nergens tussen gevoegd
worden. Vermeld moet nog worden dat f. 43 r-v bestaat uit twee bladen die
op elkaar geplakt zijn. Waarschijnlijk heeft de copiiste zich vergist bij het
omslaan van de bladen. De achterzijde van het ene blad en de voorzijde van
het volgende blad bleven leeg. De beide onbeschreven kanten werden aan
elkaar geplakt.
Op de voorkant van het voorschutblad staat - geschreven in een heel
andere hand dan die van de copiiste van het handschrift - het volgende: „ick
seer lieven broeder en zuster / na ui gegroet te hebben in de H. herten van
Jesus". Misschien vormde dit blad het einde van een ander geschrift.
Aan de achterkant van hetzelfde schutblad staat - geschreven in dezelfde
hand die ook het handschrift copieerde: „ick diene aen het convent der Religieusen Capucinessen van Ghendt". We nemen daarom aan dat het handschrift
gecopieerd is door een zuster van dat capucinessenklooster. Misschien had
ze wel het handschrift van Bottens zelf ter beschikking. Dat ze geen Latijn
kende blijkt uit de weergave van latijnse woorden en teksten.
Op veel bladzijden treffen we watermerken aan. Merkwaardig is, dat de
schutbladen een ander watermerk hebben dan de bladen van het handschrift
zelf. Het watermerk van de schutbladen vertoont twee leeuwen, die een wapenschild vasthouden. Wat op het schild staat, is niet duidelijk. Het geheel herinnert sterk aan het wapen van Amsterdam. - De andere bladen vertonen een
franse lelie met een kroon er om heen. Om het geheel heen staan nog verschillende versieringen. Deze zijn echter nergens duidelijk te zien, omdat alle
wapens midden op het blad staan, dus steeds voor een deel in de vouw vallen.
Voor het dateren van het handschrift zijn de watermerken niet belangrijk.
Het handschrift bestaat uit twee duidelijk onderscheiden delen. Het eerste
deel (f. Ir - 68v) bevat geschriften van Bottens; het tweede deel (f. 69r - 115v)
een aantal preken. Ofschoon de beide gedeelten van dezelfde hand zijn, constateren we toch enkele verschillen. In het tweede gedeelte is het schrift iets
regelmatiger en groter dan in het eerste gedeelte. Men vindt in het tweede deel
nauwelijks een pagina met meer dan 31 regels, terwijl er in het eerste deel nogal
eens bladzijden voorkomen met 36 regels. Het verschil bedraagt gemiddeld
twee tot drie regels per bladzijde. De bladzijden zijn in beide gedeelten geheel
beschreven op een smalle kantlijn na van een halve tot één centimeter en een
even breed strookje boven en beneden aan de pagina. Terwijl de regels op de
linker bladzijden meestal recht lopen, komt het bij bladzijden aan de rechterkant nogal eens voor dat ze schuin naar boven lopen.
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De tekst is gemakkelijk te lezen, omdat hij geschreven is in mooie naar
rechts schuin oplopende letters. Soms is het schrift dun en helder, soms dik
en een beetje „somber". Mogelijk zijn de „heldere" bladzijden geschreven met
een pas versneden pen. Een onregelmatige indruk maken die bladzijden waar
de letters ongelijk in dikte zijn en de staartletters in de staart niet meer open.
Doorhalingen komen maar zelden voor. Vaak plakte de copiiste, als ze zich
vergist had, een strookje papier met de goede tekst over de foutieve heen.
Soms liet ze het strookje blanco en herschreef de tekst achter het strookje.
Een paar maal treffen we strookjes aan van een breedte van drie regels. 1
De paginering van het handschrift is niet overzichtelijk. Van het tweede
gedeelte pagineerde de schrijfster alleen de eerste vijf bladen (blz. 1-10). In
het eerste deel pagineerde zij het eerste tractaat De Gheest des Heeren (G.H.)
en het laatste De waerachtighe Mistique Theologie (M.T.). Daar de paginering
bij het laatste werkje correct is, zullen we deze aanhouden en citeren M.T.
1, 2, enz. Hetzelfde zullen we doen bij het eerste tractaat, ofschoon daarin
enkele vergissingen voorkomen. Tweemaal vinden we een bladzijde met het
cijfer 36. Daarop volgt dan gewoon blz. 37. Na blz. 46 volgt blz. 48. Nummer
47 ontbreekt. Ook nummer 53 komt tweemaal voor, gevolgd door blz. 54.
Op blz. 57 volgen nog weer eens 56 en 57 ; pas dan komt blz. 58. Daar de
schrijfster zich dus in totaal drie bladzijden vergist heeft, komt ze tot een
totaal van 65, terwijl het tractaat 68 bladzijden telt. Bij de dubbel gerekende
bladzijden zullen we de foutief genummerde het verkeerde nummer laten
behouden, m a a r voegen er het teken χ aan toe (dus: 36. 36x, 53. 53x, 56.
56x, 57. 57x).
De tekst tussen G.H. en de M.T. loopt van f. 35r t/m f. 49v. Naar deze
tekst verwijzen we op de traditionele wijze, nl. f. 35r-v enz. Hetzelfde zullen
we doen bij verwijzingen naar het tweede gedeelte van het handschrift.
Slechts zelden komt er in het handschrift een hoofdletter voor (o.a. bij het
begin van een nieuw tractaat of hoofdstuk, bij de afkorting H : voor „heilige").
Het woord „ g o d t " wordt nooit met een hoofdletter geschreven; evenmin de
eigennamen. - Het teken y komt niet voor, ook niet bij de tweeklanken.
Opvallend is soms de spelling van het woord „blijven". Meestal wordt het
geschreven met ij, soms echter met üij (zie b.v. M.T. 1). Vaak is de spelling
niet consequent en er komen nogal eens „fouten" voor. Zo lezen we „gaudel
sleutel" (G.H. 43), „allijnskens" (G.H. 9), „allenskens" (G.H. 43), „opperste operste" (passim), ,,-heijt
heijdt" (passim), „vlamen" (M.T. 9), „ h u r e "
(f. 49r), enz. De zwakke positie van de h blijkt uit spellingen als „onheijndelijck" (G.H. 9), „geheerte" (G.H. 15), „mishagten" (G.H. 15), „inderinge"
(M.T. 38), enz. De spelling van de vreemde woorden en van de latijnse teksten
is, vooral in het tweede gedeelte, gebrekkig. De copiiste schrijft b.v. „anecetis"
(anne scietis), „sedebis solutaris" (88г), „ Н е с " (haec, 92v), „in apiscis" (in
1

Zie f. 16r en f. 18v.
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apice, 103r). Het is niet uitgesloten, dat de preken niet gecopieerd zijn, maar
opgetekend kort nadat ze gehouden zijn. Ook de gebreken in opbouw wijzen
in die richting.
De schrijfster gebruikte geen punten op het eind van de zinnen. Daarom
is de zinsgrens niet altijd nauwkeurig vast te stellen. Wel wordt zeer veel
gebruik gemaakt van komma's. Regelmaat in het gebruik daarvan hebben
we niet kunnen ontdekken.
Boven de u staat bijna altijd een gegolfd of recht streepje (b.v. aenschaüwen, •
ruste, nu, oversülcks, franciscüs, deus, enz.). Het voorzetsel „uit" wordt
steeds gespeld met een ν (dus :vijt). De andere woorden met ,,ui" hebben
steeds u met een streepje, b.v. büijten, suijver, beslüijt. - Vraag- en uitroeptekens ontbreken.
Afkorting van een woord aan het einde van een regel wordt vaak aangeduid met een liggend streepje onder het einde van de regel. Vaak ook wordt
afkorting aangegeven met een haal naar beneden, een soort heel lange komma.
Men vindt deze lange komma wanneer een gedeelte van een woord is
weggelaten, b.v. geschaepe, creatür; echter alleen wanneer e of η of -ijck
wordt weggelaten (b.v. waerachtig}, gronde)). Daarnaast vindt men echter
ook weer b.v. gedüldiglijc of godde}). ( = goddeüjcker). Soms ontbreekt
het afkortingsteken, soms ook het weglatingsteken. Men kan zeggen,
dat de lange komma gebruikt wordt ter afkorting van een woord of ter
vervanging van het einde van een overigens duidelijk woord. - Soms
worden ook van een woord eindletter(s) weggelaten als het niet op het
eind van een regel staat. Zeer vaak gebeurt dat met het woord „godde}"
( = goddelijck - goddelijcker).
Het eerste gedeelte van hs A
Over de authenticiteit van het eerste gedeelte van het handschrift bestaat
geen twijfel. Bij elk afgerond stuk wordt Bottens uitdrukkelijk als schrijver
vermeld. En al zou zijn naam nergens genoemd zijn, dan nog zouden we met
grote waarschijnlijkheid Bottens kunnen aanwijzen als auteur op grond van
inwendige criteria en van vergelijking met enkele andere werken van hem.
Het eerste gedeelte van het handschrift valt duidelijk uiteen in drie afzonderlijke stukken.
I. Het eerste stuk loopt van f. Ir tot 34v en heeft als titel:
Den geest des Heeren, ofte een edel tracktaet wijsende aende godtsoeckende
siele, waer in dat eijgentlijck, gelegen is, den wegh, om te commen, tot tot
de waerachtighe, vereeninghe, met godt, volgens de worden des apostels,
die godt aenhanght, die wort, eenen geest, gemaeckt door eenen Eerw
pater Recollect Pater bottens
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Verjans 1 meent, dat de woorden „Pater bottens" door een andere hand zijn
toegevoegd. Ofschoon die woorden nogal opvallen door de iets afwijkende
richting waarin de letters geschreven zijn en ze wel later toegevoegd zullen
zijn, is het o.i. toch niet duidelijk, dat dit inderdaad door een andere hand is
geschied.
Dit tractaatje telt 12 hoofdstukken (niet 13, zoals Verjans opgeeft) en sluit
met een twaalfregelig vers „opden inhaüt van dit boecxken". Daarna volgt
nog een tekst van Tauler over het verzinken en zich verliezen der ziel in God. Op de fouten in de paginering van dit werkje wezen we boven reeds.
II. Het tweede stuk (f. 35r t/m 49v) bevat een aantal „leeringen" en twee
brieven van Bottens. We kunnen dit stuk als volgt in drieën verdelen :
1) Van f. 35r t/m 42v vinden we:
Seer schoone ende geestelijke leeringe, voor alle de sielen, die gheleijt
worden, tot de inwendighe vereeninge met godt, inden geest ende waerheijt, ghetrocken vijt de H. : vaderen den H: dionisiüs, areopagita, den
H : aügüstinus, den H : bemaerdüs, den H : Thomas den H : bonaventüra,
de H : theresia, Joannes a crüse, en veel andere geestelijcke leeraers,
ghemaeckt door ρ : Bottens
Na een inleiding (f. 35r - 36v) volgen acht „leeringe" van gemiddeld twee
bladzijden lang.
2) a. „eenen brief van Pater Bottens", f. 42v-44r.
b. „noch eenen brief van den selven pater", f. 44r—45r.
3) „noch leeringe van den selven", f. 45r-49r. Deze „leeringe" die niet
verder ingedeeld is, handelt eveneens over de mystiek. Ze wordt besloten met
streepjes. Daarna volgt nog een kort stuk (f. 49r-49v), waar boven staat „hoe
dat wij godt moeten soecken in onse siele".
III. Het derde stuk (f. 50r t/m 69v) bevat een mystiek tractaat met de
titel:
De waerachtighe Mistiqüe Theologie, ofte den staet vande vereeninge der
siele met godt, godt is liefde, en die inde liefde blüijft, die bluijft in godt,
en godt in hem Joannes het i cap 4 voor alle sielen, die van godt geroepen
worden, tot den staet der volmaecktheijt
Na een korte „voorreden" staan, onder aan f. 50r de woorden: , , . . . ghemaeckt door den Eerweerdigen Pater fülgentius Bottens recollect".
Het tractaatje bestaat uit vier capita naar de in de titel genoemde tekst
van Joannes, ni. God is liefde (cap. I) en die in de heide blijft (cap. II), die
blijft in God (cap. Ill) en God in hem (cap. IV). De capita zijn nogal ongelijk
in lengte (cap. I: blz. 1-9; cap. II: blz. 9-13; cap. I l l : biz. 13-23; cap. IV:
biz. 23-38).
1

V E R J A N S , 218.
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We wijzen hier nog even op de verdeling der drie stukken over de katernen.
Het gehele handschrift bestaat uit acht katernen :
Ie gedeelte: katern I, blz. 1-24
1
katem II, blz. 25-48 | G.H.
katem III, blz. 49-65 J
katem IV, f. 35r-49v tekst tussen G.H. en M.T.
katem V, blz. 1-38 de M.T. Het laatste blad van deze katem
is afgescheurd, zodat blz. 1 niet overgaat in blz. 38.
Elke katem is afzonderlijk met touw genaaid. Deze vijf katernen zijn niet
te samen, maar afzonderlijk geplaatst in de rug van dik gevouwen papier.
De verdeling van de stof over de katernen is hier dus zeer regelmatig
2e gedeelte: katem VI, f. 70r-85v
katem VII, f. 86r-101v
katem VIII, f. 102r-113v.
Verder zijn er nog de twee losse bladen. - De laatste preek is niet af. Merk
waardig is, dat de eerste twee bladzijden van de laatste katem niet met de
rest, maar afzonderlijk gevouwen zijn. Katem VI en VII eindigen midden in
een preek. De verdeling van de stof over de katernen is dus in dit tweede
gedeelte nogal willekeurig. Ook hier zijn de katernen niet eerst gebundeld en
daarna samen in de rug geplaatst, maar elke katem is afzonderlijk genaaid
en vastgehecht.
Het tweede gedeelte van hs A
Het tweede gedeelte van het handschrift bevat uitsluitend preken. Na een
inhoudsoverzicht 1 zullen we ons bezig houden met de vraag of deze preken
aan Bottens moeten toegekend worden.
Het bleek mogelijk te zijn de preken in groepen te vatten overeenkomstig
bepaalde hoofdthema's. Daarbij kan hun volgorde in het handschrift behouden
blijven.
In de tweede groep (Stuk B; zie beneden) is alleen niet met zekerheid de
grens te trekken tussen de derde en de vierde preek van die groep. We weten
dat we hier te doen hebben met een groep van vier preken, daar de predikant
aangeeft (f. 75r) wat hij ,,in desen advent" zal behandelen.
Schematisch is onze indeling als volgt :
Stuk A : preek 1 ;
Stuk В : preek 2, 3, 4, 5 ;
Stuk С : preek 6, 7 ;
Stuk D: preek 8, 9, 10, 11;
Stuk E: preek 12;
Stuk F : preek 13, 14, 15.
1
Na dit inhoudsoverzicht bespreken we alle kwesties, die met dit tweede gedeelte samen
hangen. Wij hoeven er dan later niet meer op terug te komen.
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A: f. 70г-72
Boven deze preek staat de titel : „Vanden afgront der miserien daer de qüaede
begeerelijckhijdt ons heeft ingesmeten" (f. 70r). Na de zondeval is de natuur
geschonden en onderworpen aan de boze begeerlijkheid, die de bron is van alle
kwaad. Ze bestaat in het genieten van een zaak om de zaak, en niet om God.
Hierna voert de spreker Bacchus en Venus ten tonele als symbolen der begeerlijkheid. De bestrijding volgt onmiddellijk. - Op het einde van de preek (f. 72v)
blijkt dat de predikant zich gericht heeft tot een publiek van religieuzen en
leken, welke laatsten genoemd worden „het meestendeel van mijne toehoorders".
B:f. 73r-86r
De indeling van deze groep van vier preken is niet altijd duidelijk. Het
eerste stuk zou men kunnen zien als een inleiding op de hele cyclus (tot en
met f. 74r). De predikant richt zich tot religieuzen (f. 73r). Hij verzoekt
zijn luisteraars zich te beschouwen als novicen en zó zijn leringen over het
schouwende en overschouwende leven te aanhoren. Als thema neemt hij het
schriftuurwoord „ecce". Gebruikt de H. Schrift dat woord, dan komt er
steeds iets bijzonders. Hij noemt dan vier teksten: ecce, exiit qui seminat . . . ;
ecce ego, mitte . . . ; ecce evangelizo vobis . . . ; ecce sponsus venit . . . De
eerste tekst vermaant ons de Drievuldigheid te beschouwen; de tweede laat
ons zien wat het was binnen de Drievuldigheid om uit te maken Wie gezonden
zou worden; de derde toont ons dat Gods Zoon nu mens is en ons onderwijst ;
de vierde leidt ons tot de overweging van de effecten van Christus' Menswording. Daarna zegt de spreker, dat hij in deze adventspreken de allerdiepste
mysteriën van het mystieke leven wil behandelen.
De verwachting, dat aan elk van deze teksten met „ecce" een preek zal
beantwoorden in het handschrift, is niet gerealiseerd. Het geheel is niet al te
overzichtelijk. We zullen de gedeelten behandelen zoals ze achter elkaar staan..
a) Ecce exiit qui seminat ... Behandelt het inwendig leven der Drieëenheid
en haar exemplaristische uitstraling in de schepping en de mens, die een
„imago" is van de Drievuldigheid. Daarop volgen enkele mystieke beschouwingen (Triniteitsmystiek, f. 77r-v). - Op f. 77v staat dan plotseling weer een
soort bovenschrift „Vanden indrück ende neijginge". Spreekt over het desiderium naturale. De „indrück Gods" veroorzaakt de „neijginge" tot Hem.
Geschapen naar Zijn beeld, moeten we zijn als Hij : volmaakt en heilig, „godtschaüwend, godtwerekend, godtlijdend" (f. 78r-v). Het hogere moet heersen
over het lagere zoals oorspronkelijk in Adam. Hoe lang Adam in die staat
bleef, weten we niet. De predikant volgt dan in deze à Lapide.
Op f. 79r staat weer een soort bovenschrift: „hier vervolge ick mijn materie".
Weer lezen we de tekst: „ecce exiit qui seminat . . . " . De Drieëenheid is de
Zaaier. - Op f. 79v vinden we het bovenschrift: „vanden staet vande vervallen
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nature". Behandelt de voorrechten van Adam, het verlies dezer rechten, de
gevolgen voor ons, enz. Wat we verloren door Adams val. Hoe we van blind
weer ziende kunnen worden (f. 81v-82r). „O felix culpa": God liet de val toe!
b) Mogelijk begint hierna een nieuwe preek. - Wat voor goeds trok God nu
uit de zondeval (f. 83v) ? Ten eerste : de Menswording, ten tweede de middelen
tot herstel van onze geschonden natuur. O felix Adae peccata . . . God liet de
val toe om later onze natuur weer te herstellen, ons reeds in dit leven „godtschaüwend" te maken, enz»
c) Mogelijk begint hier weer een nieuwe preek. - Over de middelen waardoor
we komen tot ons „eijnde", d.i. de opperste volmaaktheid : „hetgodtwerckende,
godtschaüwende, godtlijdende en godtgeni etende leven" (f. 83 v). Er zijn vier
middelen :
1. doden van alle eigenliefde en gehechtheid aan de schepselen ;
2. doden van alle ongeregelde affectie voor ons zelf en van de gehechtheid
aan Gods gaven ;
3. volkomen overgave aan Gods leiding ;
4. staan in het bloot geloof.
Door deze vier middelen worden onze krachten „vergaedert" en gevoerd in
God (f. 84r). De dan volgende uiteenzettingen over de onthechting enz. vinden
we bij Bottens telkens terug (f. 84r-84v). - Om „godtschaüwend" te worden
dienen deze drie middelen (f. 84v-85r) :
1. buiten de bovengenoemde „doden" moet men een „innich" mens zijn
die God in zijn „innigheijdt" bezit. Men moet met vergaderde krachten
gekeerd staan tot God in de grond der ziel ;
2. men moet zich zelf terstond tot God keren in liefde, alles tot Hem
terugbrengende (f. 85r) ;
3. men moet beoefenen de echte, pure deugden naar Christus' voorbeeld.
Het voornaamste echter is het werk Gods in de ziel. Hij moet Zich aan de
ziel openbaren en haar aldus godschouwend maken (f. 85v) op ingestorte wijze.
Dit licht van God is het hoogste goed, dat nooit door eigen activiteit te verkrijgen is. Hier openbaart God zich zonder middel. Dan volgen weer enige
opmerkingen over de Triniteitsmystiek.
C: f. 86r-91r
Omdat tweemaal als bovenschrift het thema „Anne scietis quia templum
Dei est" voorkomt, nemen we aan, dat we hier twee preken aantreffen.
a) Dit is een mystieke preek op bovengenoemd thema. Met „templum"
wordt hier bedoeld het opperste van de geest of de afgrond van de geest. In die
afgrond vinden we Gods licht, het ongeschapen licht, zo diep, wijd en breed,
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dat de ziel er noch vorm noch wijze van kent (f. 87v). Daardoor worden we
Godschouwend, Godlijdend en Godgenietend. Zo worden we „overformt" en in
God getransponeerd (f. 87r). Daarna volgen een aantal teksten uit de H. Schrift.
b) Op f. 90v begint de tweede preek op hetzelfde thema. - Waarom God ons
tot Zijn tempel maakt om er Zijn troon op te slaan. De tekst is hier niet erg
duidelijk. God verleent audiëntie, maar daarvoor is buiten de staat van genade
nodig: 1. Gods licht; 2. ons vast geloof in Zijn inwoning; 3. vergaderd zijn van
onze krachten en gesteld zijn in Zijn tegenwoordigheid; 4. dat we de Vader
aanbidden in Christus en om acht verschillende zaken moeten vragen.
D: f. 91v-103v
Dit gedeelte bestaat uit vier duidelijk onderscheiden preken met als thema
de tekst : „Confiteor Pater de coelo . . . quia abscondisti haec a sapientibus . . . "
Ze zijn gehouden voor religieuzen (zie f. 91 ν en 92v).
ie sermoen: f. 91v-96r
De predikant beroept zich (weer) op zijn gezag en duidt de zusters aan als
„novitien" op de weg naar de mystiek (f. 91v). Daarna zet hij uiteen waarin
de opperste volmaaktheid bestaat en geeft de middelen daartoe aan (f. 92r).
De kwestie wordt aan de orde gesteld of de mens wel tijdens dit leven tot
een bepaalde zaligheid kan komen. De spreker beroept zich op Thomas (f. 93v).
Hij bespreekt één voor één de vier punten, waarin Thomas de goederen der
wereld verdeelt (nl. rijkdom, eer, macht en overheid). Bij het vierde punt
vinden we ongeveer hetzelfde terug als in de eerste preek (Bacchus en Venus ;
f. 95v).
het 2 sermoen inde selve stoffe: f. 96r-99r
Het geluk schijnt niet te liggen in de opperste volmaaktheid, want dat eist
zowel uiterlijke als innerlijke ,,vemietinge". Dat is immers negatief en verzadigt
dus niet. Toch ligt het opperste geluk in de opperste volmaaktheid. Ze bestaat
niet in een goede conscientie, want dat verzadigt niet. De opperste volmaaktheid bestaat in een volkomen zuiverheid, in een „suijver onthoudinghe". Maar
al is die maagdelijke zuiverheid ook al zeer verheven, toch geeft het nog niet
de hoogste volmaaktheid. Er zijn immers ook dwaze maagden.
De predikant zal dan uitleggen waarin de hoogste volmaaktheid bestaat aan
de hand van Joan. 13 en 17. Ze bestaat in de eenheid met Christus (f. 98v),zoals
Hij één is met de Vader. Maar men is niet op grote zonde verplicht die opperste
volmaaktheid te bezitten.
j sermoen: f. 99r-101r
De opperste volmaaktheid bestaat in de eenheid met Christus, zoals Hij één
was met de Vader. Dat is niet onmogelijk, want Christus zegt het ons, en heeft
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het voor ons gevraagd. De opperste volmaaktheid, zo zegt de predikant met
Bonaventura, bestaat hierin: God zo aan te hangen, dat de ziel, met al haar
krachten in God vergaderd zijnde, één geest met Hem wordt en wel zo volmaakt, dat de ziel aan niets denkt dan aan God, niets gevoelt dan God, en zo,
met al haar affecties in God verenigd, zoet rust in Hem als in haar Al. De drie
krachten moeten geheel in God getransformeerd worden. Dan wordt de ziel
„godtformigh". Christus' verstand is de „forme" van het onze, Christus' wil
de forme van onze wil, Christus' memorie de forme van de onze en Christus'
geest is de forme van onze geest. Die vier krachten van Christus moeten in de
onze gedrukt zijn als het zegel in de was. Dan leven wij niet meer, maar
Christus in ons.
De hoorders moeten bedenken, dat deze leer alleen maar te hoog of te duister
is voor de wijzen en voorzichtigen dezer wereld.
het 4 sermoen inde selve materie: f. 101v-103r
Voor hen, die toch nog mochten menen, dat het voorafgaande te hoog
gegrepen is, geeft de predikant een aantal argumenten uit de H. Schrift, uit
de Vaders en uit de ratio. - Wanneer hij toe is aan de beletselen ter volmaaktheid, noemt hij als eerste hindernis de kwade begeerlijkheid. Daarna is de
tekst niet meer duidelijk. Na f. 102v is kennelijk een stuk uitgevallen. - Op
f. 103r-v staan nog een aantal conclusies, gevolgd door schriftuurteksten.
E: f. 103r-106v
Nu staat er plotseling weer de tekst van stuk C: „Anne scietis . . . " . Toch
gaat deze preek door op het voorafgaande en sluit gewoon bij de vorige preken
aan. Het gaat nog altijd over de stelling : de opperste volmaaktheid is de eenheid
met Christus. Ook deze preek werd gehouden voor religieuzen (f. 103v). Er
worden hier drie middelen ter volmaaktheid aangegeven :
1. een vast geloof dat we tempels van God zijn en Hij in ons woont. Deze
tempel is de apex mentis. Daar wil Hij de ziel godwerkende, godlijdende, godschouwende en godgenietende maken. Het is de „vinea
cellaria", het „cubiculum", enz.;
2. de „verteringhe" van alles, van alle ongeregelde gehechtheid, tot dat
we niets zijn ;
3. het inwendig gebed. De spreker gaat hier niet verder op in, omdat hij
aanneemt, dat al zijn toehoorders dit al jaren lang beoefend hebben.
Dan volgen nog enkele teksten. Het slot is weer onduidelijk en blijkbaar is
de preek niet af, ook al staat er „amen".
F : f. 107r-113v
De drie laatste preken wijken af van de voorafgaande. Wij hebben ze samen
genomen, omdat ze alle heiligenpreken zijn. Ze beginnen met een tekst.
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a) Si quis mihi ministrai, me sequatur et ubi . . . f. 107r-109r
Het is een preek over de H. Laurentius, die Christus inwendig en uitwendig
navolgde. - De preek is niet erg duidelijk en overzichtelijk en vertoont nogal
lacunes. Hij werd gehouden voor religieuzen (f. 108v). Vaak komt de H.
Laurentius niet ter sprake en het tweede gedeelte van de preek gaat helemaal
over de tekst van de man die door een sterkere overwonnen wordt en over de
boze geest, die na zijn uitdrijving terugkomt met zeven andere geesten, nog
bozer dan hij.
b) Exiit in montem orare et erat pernoctans . . . f. 109r-l 1 Ir
Blijkbaar een preek over de H. Bartholomeus, gehouden op diens feestdag
(f. 109r). De predikant verwijst op f. 109v naar een preek, die hij gehouden
heeft op „20eust". Hij verwijst eveneens naar de preek op Laurentiusdag.
Het stuk van die preek, dat hij hier vermeldt, vinden we niet in de Laurentiuspreek van ons handschrift. - De preek vertelt - soms nogal plastisch - van
Bartholomeus' tocht naar Indie en Armenië, zijn bekeringswerk en het verzet
van de priesters. Astiages, broer van de koning, liet hem villen en onthoofden.
c) lustum deduxit Dominus per vias rectas . . . f. 11 lr-113v
Deze preek gaat over een zekere „trudianus hüstonia, den sone van stultacij
coninck van hultonien, hetgonne gelegen is, in hirlant . . . " (f. lllv-112r).
De ouders waren heiden, maar God leidde „tridianüs" langs rechte wegen . . .
Telkens zijn er uitweidingen, die er min of meer los bij hangen. Trudianus
verliet zijn ouders en ging naar Rome, waar hij door paus Pelagius ontvangen
werd. Hij werd aangesteld tot kanunnik van het Lateraan (reguliere kanunniken van St. Augustinus). Later keerde hij naar Ierland terug. Zijn ouders
wilden hem laten huwen, maar Trudianus wekt zijn gestorven zuster ten leven
en doopt haar, enz. Werd later bisschop van Lucca. Blijkbaar bestond de preek
uit twee delen. Het tweede deel gaat over het tweede stuk van de tekst (f. 113r).
De preek is niet af. Midden in een zin komt het einde.
Stellen we nu een vergelijking in tussen het eerste en het tweede gedeelte
van het handschrift, dan komen we tot het volgende resultaat :
I. Deel I bestaat uit tractaatjes en leringen; deel II uit preken.
II. Deel I is over het algemeen helder en logisch opgebouwd; deel II niet. Het
laatste is kennelijk een weergave van de preken door een hoorder(es) die
slechts weer kon geven wat ze onthouden had, en niet alles, wat ze onthouden had, ook had begrepen.
III. Deel I heeft een betrekkelijke gave spelling. Het vertoont ook bij de
latijnse teksten en woorden slechts weinig fouten. - In deel II daarentegen
treft men veel meer spellingsfouten aan, terwijl het Latijn krioelt van de
fouten en soms zelfs niet te begrijpen is. Het eerste deel copieerde de
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schrijfster, het tweede reproduceerde ze, zodat ze voor de spelling geheel
op eigen kunde aangewezen was.
IV. Bij deel I is de katemindeling zeer regelmatig; bij deel II niet. Op de verschillen in schrift en bladspiegel wezen we vroeger reeds.
V. Heeft deel I een rijke mystieke inhoud, in deel II kan men de mystieke
inhoud niet rijk noemen : er worden hier en daar slechts enkele algemene
mystieke ideeën naar voren gebracht. Gehouden (waarschijnlijk) voor een
niet-theologisch geschoold gehoor, beperkte de predikant zich tot enkele
hoofdgedachten, die in de ons overgeleverde tekst nog vaak verloren
dreigen te gaan tussen allerhande vaak weinig mystieke uitweidingen.
VI. Van deel I kennen we de auteur ; van deel II kennen we de oorsprong de niet.
De kwestie bleef tot nog toe open: wie heeft deze preken gehouden? We
zullen nu nagaan of deze vraag opgelost kan worden.
Het eerste punt ,dat wij daarbij aan de orde moeten stellen, is het volgende :
zijn de preken uit deel II uitgesproken door één en dezelfde predikant? Het
tweede punt van onderzoek is : indien deze vraag bevestigend beantwoord kan
worden, is er dan voldoende grond aanwezig om aan te nemen dat ze door
Bóttens gehouden zijn ?
Het is o.i. wel verantwoord aan te nemen, dat de preken alle gehouden zijn
door één en dezelfde predikant. Onze argumenten daarvoor zijn de volgende:
1. De vaak terugkerende tendenz de hoorders te brengen tot beoefening van
de mystiek;
2. de vaak voorkomende termen „godtwerekende, godtlijdende, godtschauwende, godtgenietende" ziel, de herhaaldelijk vermelde „overforminge"
van de ziel in God, enz. ;
3. de overeenkomsten tussen verschillende stukken :
a) In stuk A en stuk D vinden we een passage over de kwade begeerlijkheid,
die voor een gedeelte zelfs woordelijk overeenkomen. Aan de hand van Bacchus
en Venus wordt ons de begeerlijkheid geschilderd.
b) Stuk С en stuk E hangen samen. Stuk С heeft als thema de tekst : Anne
scietis . . . ; stuk E heeft deze tekst eveneens. Maar omdat stuk E gewoon
voortzet het onderwerp dat in stuk D behandeld is, hangen D en E ook samen.
De stukken C, D en E hangen dus samen.
c) Doel van de 4 adventspreken van stuk В is : behandeling van de mystiek.
De inhoud dezer preken past uitstekend in het geheel van stuk A tot en met
stuk E. Met een beetje goede wil kan men de inhoud van A t/m E zien als een
eenheid. Stuk A spreekt over de kwade begeerlijkheid; stuk В spreekt over
schepping en zondeval, behandelt de gevolgen ervan (kwade begeerlijkheid),
spreekt daarna over Christus (of: felix adae peccata) en komt zo tot de mystiek,
die in enkele grote lijnen behandeld wordt, eindigend met de doctrine, dat God
Zich aan de ziel openbaart „zonder middel" als Vader, Zoon en H. Geest.
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Stuk С verwijlt dein bij de gedachte, dat het mystiek gebeuren zich afspeelt
door Gods ingestort licht in de apex mentis. Stuk D legt er de nadruk op, dat
het gebeuren in de apex mentis geheim en verborgen is voor de groten der wereld
en geeft als wezen der mystiek aan de uitwendige en inwendige éénwording
met Christus. In stuk E wordt de leer uit D voortgezet.
Voegen we hier nog aan toe, dat de predikant zich zowel in het begin van
stuk В als in dat van stuk С op dezelfde wijze beroept op zijn gezag als brenger
van Gods woord, dat hij zichzelf benoemt tot novicen-meester en zijn luisteraars
tot novicen; dat de toon en stijl van het geheel hetzelfde zijn (dit laatste
zeggen we met wat aarzeling!), dan menen we veilig te kunnen aannemen
dat de preken van stuk A tot en met stuk E door dezelfde predikant zijn uit
gesproken.
d) Van de drie heiligenpreken (stuk F) zijn de eerste twee zeker door dezelfde
predikant gehouden (zie verwijzingen, boven aangegeven). Beide hebben een
licht mystieke inslag. Over de derde, niet voltooide heiligenpreek valt weinig
te zeggen. - Het enig argument, dat deze preken zijn van de predikant die ook
die van de andere stukken heeft gehouden, is het feit dat ze in hetzelfde
handschrift staan.
Op grond van het bovenstaande menen we te mogen aannemen, dat de
preken gehouden werden door één en dezelfde predikant. - Daar de eerste
preek gehouden werd voor een gehoor van religieuzen én leken en de preken
van stuk В tot en met stuk E evenals de twee eerste preken van stuk F alleen
voor religieuzen, ligt de conclusie voor de hand, dat al de preken uit dit hand
schrift gehouden werden in een kerk van (vrouwelijke) religieuzen. Aangezien
het handschrift afkomstig is uit het capucinessenklooster van Gent, nemen we
aan dat de preken daar gehouden en door één der zusters zo goed en zo kwaad
als het ging, opgetekend zijn.
Wij kunnen nu overgaan tot de behandeling van de tweede vraag: is er
voldoende grond deze preken toe te schrijven aan Bottens ?
Er zijn een aantal argumenten die in de richting van Bottens wijzen :
1. Bottens heeft ruim de gelegenheid gehad om te preken in het capucinessenklooster te Gent, daar hij jarenlang in die stad gewoond heeft.
2. De preken bevinden zich in een handschrift, waarvan het eerste deel zeker
van Bottens is. Op de rug van het handschrift staat hij als auteur vermeld.
Het zou vreemd te noemen zijn als men in een zo verzorgd bandje zo maar
een aantal willekeurige preken ondergebracht had bij de werkjes van
Bottens. - Hierbij moet echter vermeld worden, dat een gedeelte van de
tekst die in dit handschrift voorkomt, te vinden is in een miscellaneahandschrift (hs. B).
3. De mystieke inslag der preken. Degene, die deze preken gehouden heeft,
wilde zijn luisteraars de weg van de mystiek op leiden. Welnu, als iemand
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in die tijd voorstander was van de beoefening van de mystiek door religieus
en leek, dan was dat toch wel Bottens.
4. De mystieke opvattingen, die in de preken voorkomen, vinden we elders
bij Bottens terug. Het zijn de grondbeginselen van de nederlandsfranciscaanse mystiek (opvatting over de Triniteit, aanschouwing Gods
zonder middel, uitwendige en inwendige éénwording met Christus, vernietiging van al dat God niet is, enz.) die hij zijn hele leven lang zo hartstochtelijk voorstond.
5. De vermelde en aangehaalde auteurs (Augustinus, Bonaventura, enz.)
vinden we bij Bottens vaak terug, o.a. in het eerste gedeelte van het
handschrift.
Hoe verleidelijk het ook moge zijn op grond van bovenstaande argumenten
Bottens te beschouwen als de predikant van de preken uit het handschrift, we
zijn toch van mening dat een strict bewijs voor deze stelling daarmee niet
geleverd is. Het is heel goed mogelijk, dat de preken van Bottens zijn, maar
zekerheid hebben we niet. - Overigens is deze kwestie ten aanzien van Bottens'
léér ook niet erg belangrijk. Veel nieuws immers bieden de preken naar vorm en
inhoud niet. En daar hun weergave door de schrijfster allesbehalve gaaf is,
mogen ze o.i. als bron voor Bottens' stijl en leer buiten beschouwing gelaten
worden.
Beschrijving van hs В
Een gedeelte van de tekst uit hs A vinden we ook in een miscellaneahandschrift, dat zich nu onder nummer 2457 (2541) bevindt in de KB te Brussel.
Deze band, die begint met een vertaling van een tekst van Maria d'Agreda en
verder extracten uit andere werken, brieven, sermoenen enz. bevat, is vol
doende beschreven in de Catalogue des Manuscrits de la Bibl. Royale de Belgique.
Wij beperken ons hier tot de bespreking van de geschriften van Bottens.
De tekst van de G.H. staat op f. 37r-78r. Onmiddellijk eraan vooraf gaat
een tekst (gevolgd door korte ascetische notities), die als titel heeft: „Dry
trappen van het gheestelijck leven". De tekst van de G.H. wordt onderbroken
door een blad van veel kleiner formaat dan de andere: 42r-v. Het blad is
geschreven door een geheel andere hand. Op f. 42r vinden we „vier pointen die
de ziele brijnghen tot de volcommen vrede"; op f. 42v lezen we van dezelfde
hand een tekst die begint met de woorden: „Saligh de Religieuse aen wie . . . " .
In de Catalogue des Manuscrits wordt niet vermeld, dat de tekst na f. 50v
weer onderbroken wordt. F. 51r-v zijn veel kleiner van formaat dan de vooraf
gaande en volgende bladen. In een geheel andere hand, die we verder nergens
meer aantroffen, is op f. 51 een briefje geschreven. Er staat boven: J(esus).
M(aria). F(ranciscus). De brief begint met de woorden: „Lieve Maseur Bemint
uwe beloften als de banden met de welcke ghij . . . " . Namen en adressering
ontbreken. - Op f. 52r gaat de tekst van de G.H. zonder hapering door.
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Na f. 70r volgen drie kanten zonder nummering, gevolgd door f. 72r. De
tekst loopt gewoon door en we mogen dus wel aannemen, dat men één blad
heeft vergeten te nummeren. Er doet zich in deze zelfde omgeving nog een
moeilijkheid voor. Capittel 11 begint in hs A op f. 29v en eindigt op f. 30r.
In hs В echter begint capittel 11 op f. 66v en eindigt op f. 72r. Het bestaat
dus in hsA uit één bladzijde, in hs В uit bijna 11. Daama volgt in beide
manuscripten capittel 12 in ongeveer gelijke lengte. Op f. 69v staat links langs
de bladzijde: „ontfangen? de ? somma van".
Het tractaat eindigt op f. 78r met hetzelfde gedicht als ook in hs A staat.
Ook de daarop volgende tekst van Tauler is in beide handschriften dezelfde.
Na deze tekst volgt in hs В nog een andere tekst van Tauler, beginnende met
de woorden: „vijt thaulerüs den i sondagh na passchen Lieve kinderen
willen wij . . . " .
De tekst is geschreven in duidelijk, goed afgewerkte letters. Elegant zijn ze
echter niet. De regels zakken bijna altijd naar het midden toe iets uit om dan
weer licht naar rechts boven te hellen. Soms eindigen ze hoger dan ze beginnen,
waardoor de bladzijde een lelijke indruk maakt (zie b.v. f. 40r). De bladzijden
zijn geheel volgeschreven, op een strook van l¡ tot 1 £ cm na. Slechts zelden is
ook die nog beschreven. Het aantal regels per bladzijde ligt tussen 31 en 37.
Doorhalingen komen niet veel voor. Slordig geschiedde een verbetering op
f. 6Ir. Ofschoon de halen van ij, g, enz. ver naar links doorgetrokken zijn,
bepalen ze het schriftbeeld niet. Soms is het schrift ineens veel dunner (vergelijk b.v. f. 64v met f. 65r; op dezelfde bladzijde, zie f. 63r). Op f. 65r heeft de
copaste een regel die ze vergeten had tussengevoegd als volgt ,,+ die sij moet
doen in haer selüen wekken inkeer -f".
In de regel is de u heel goed van de ν te onderscheiden. De u heeft steeds een
streepje boven zich, de ν nooit. In twijfelgevallen biedt dit streepje dus uit
komst. - Het teken у komt niet voor. In tegenstelling met hs A vinden we hier
nooit ,,-heijdt", maar steeds „-heijt", terwijl „-lijck" hier heel vaak voorkomt
als ,,-lick". Ook de gh-spelling is minder frequent: inwendich, salich, enz.
Woorden als „uit", „buiten", enz. worden steeds met uij geschreven, nooit
met v.
Hoofdletters en punten komen bijna nooit voor. Vergeleken met hs A zijn
hier ook de komma's zeldzaam. Over het algemeen staan ze op plaatsen, waarop
wij dat verwachten. - Ook weglatingen komen niet veel voor. Ze worden aan
gegeven met een liggend streepje op het einde van het afgekorte woord. - De
afkortingen op het einde van een regel worden meestal aangeduid met = .
De tekst, die in hs Л tussen de G.H. en de M.T. staat, vinden we i n h s B
van f. 118r tot 137v. Op f. 117v staat een tekst die begint met de woorden:
„een ander sorte om te mediteren". Na een tekst op datzelfde blad die begint
met: „den wille godts heeft 6. trappen", volgt - eveneens nog op dezelfde
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bladzijde ter inleiding op een kort gebed: ,,den salighen broeder masseus medegeselle van den Seraphinschen Vader Franciscüs". De teksten op deze bladzijde
zijn zeker door verschillende personen geschreven. Daarna volgt in een geheel
andere hand de tekst van Bottens op f. 118r.
Het schrift van deze tekst verschilt heel sterk met dat van de G.H. uit
ditzelfde manuscript. Het gehele stuk tussen de G.H. en de M.T. vanhs A
is hier van dezelfde hand en staat op f. 118r-137v.
Soms ontbreekt de nummering van de bladen, terwijl de tekst gewoon
doorloopt, nl. 119r, 123r, en 124r. De tekst van de „Seer schoone ende geestelijcke leeringhe" staat op f. 118r-127v. Daarna komen achtereenvolgens „eenen
brief geschreven door pater bottens Recol" (f. 127v-129r), „noch eenen brief
van den selüen "(f. 129r-130v) en „noch leeringhe van den selüen" (f. 130v137v). Na een halve bladzijde wordt dit laatste stuk onderbroken door een
blad van iets kleiner formaat, dat het nummer 131 heeft. Op 13Ir staat een
nogal slordig boekenlijst je. Er worden twintig werken vermeld. Nummer 19
is een boekje van Bottens: corte en veel inhoudende Reghelen der volmaeckheijt
... Op 131 ν staat middenin in verticale richting geschreven: „Aen de seer
godt Minende religieuse Maseür victoria Capücinesse in clooster van deselve
religieOsen tot Gendt". Misschien was dit een antwoord op een vraag van zuster
Victoria aangaande een aantal boeken.
Deze laatste „leeringhe" eindigt op f. 137v. Ze wordt op dezelfde bladzijde
gevolgd door „І2 bemerckinghen voor een volmaeckte ende gelaeten ziele",
geschreven door dezelfde hand, die de tekst schreef van 118v-137v, uit
gezonderd ІЗІг- (die beide ook weer niet van dezelfde hand zijn).
Het schrift van dit stuk verschilt sterk van dat van de G.H. uit hs B. Het
is zeker even duidelijk, maar tevens regelmatiger en sierlijker. De letters met
de halen naar boven beheersen hier enigszins het schriftbeeld. Deze halen zijn
vaak helemaal dicht. Dat is vooral het geval bij de d. De bladzijden zijn meestal
geheel beschreven zonder dat er ergens een marge overblijft. De regels lopen
meestal mooi recht. Het aantal regels per bladzijde ligt tussen 29 en 33. Door
halingen komen zelden voor. Een heel lelijke zien we op f. 127v. Op f. 118v
en 125 zijn enkele strookjes geplakt met verbeterde tekst.
De spelling vertoont veel overeenkomst met die van het eerste stuk uit
hs B. De u en de ν zijn duidelijk van elkaar te onderscheiden. De u heeft een
streepje boven zich, de ν niet. In tegenstelling echter met G.H. uit dit hand
schrift wordt het woord „uit" niet met u, maar met ν gespeld, dus: vijt.
Hoofdletters en punten komen maar zelden voor. Ook van de komma wordt
een spaarzaam gebruik gemaakt. Afkorting aan het eind van een regel wordt
meestal aangegeven met = . Weglatingen hebben we niet veel aangetroffen.
Ze worden aangegeven door een liggend streepje op het eind van het
woord.
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Overzicht van de inhoud van hss A en В
Wij zullen nu een overzicht geven van de inhoud der handschriften overeen
komstig de volgorde, waarin de afzonderlijke gedeelten voorkomen in hsA.
Daar er slechts zelden een wezenlijk -verschil naar inhoud is tussen hss A en B,
zullen we slechts dan verwijzen naar hs B, waar zo'n wezenlijk verschil zich
voordoet.
I. De Geest des Heeren
Daar de indelingen in dit tractaatje niet altijd even scherp worden aan
gegeven, is het niet zo eenvoudig om een volkomen verantwoord inhouds
overzicht te geven. Wij menen dat het onderstaande overzicht het werkje geen
onrecht doet.
Het werkje bestaat uit twaalf hoofdstukken. Na het eerste inleidende
hoofdstuk geeft de auteur in het tweede de grote lijn van de stof aan. Hij wil
het hebben over de zuivering, daama over de verlichting en tenslotte over de
„claere aenschaüwinghe". Deze termen zijn hier niet bedoeld ter aanduiding
van de stadia van het geestelijk leven in zijn gheel. Het is een drie-deling in de
mystiek. De zuivering, die men zou kunnen aanduiden als de praeparatio
próxima tot het mystieke, bovennatuurlijk ingestorte leven, wordt behandeld
in de capita III-VI. Caput VII kan men beschouwen als een hoofdstuk, dat
de overgang vormt tussen zuivering en verlichting. Met verlichting is bedoeld
het mystieke leven van een ziel die het ingestort licht van het „bloot gheloove"
ontvangen heeft. Het wordt behandeld in caput VIII, terwijl caput IX uiteenzet
hoe een ziel in dit stadium zich moet gedragen bij het verrichten van uiterlijke
werken.
In cap. X vinden we de behandeling van de „claere aenschaüwinghe".
Cap. XI en XII bespreken de vraag hoe een ziel, die in deze phase gekomen is,
zich moet gedragen bij het verrichten van de haar opgedragen uitwendige
werkzaamheden. Men kan derhalve de stof samenvatten als volgt :
cap. I:
inleiding
1—4
cap. II :
verdeling stof, begin van zuivering
4-9
cap. III-VI:
vervolg van de zuivering
10-33
cap. VII :
verbindend cap. tussen zuivering en verlichting
33-37
cap. VIII-IX: de verlichting
37-50
cap. X-XII:
de „claer aenschaüwinghe"
51-65
Het „Leitmotiv" van dit tractaat is de zo vaak bij Bottens voorkomende
tekst „Wie de Heer aenhanght, wordt een geest met hem". Daarmee begint
en eindigt het tractaat.
Zeer velen haken naar de vereniging met de Drie-énen God. Maar ze willen
vaak „Godt met gewelt haüden" voor ze daartoe bekwaam zijn en door God
„getrokken" worden. Boven alle „werckelijckheijdt" moet God de ziel trekken,
in de bloote, onverbeelde grond der ziel, in het opperste deel, waar haar
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krachten vergaderd zijn (cap. I). Nooit bereikt men de vereniging uit eigen
kracht. Al wat „middel" is tussen God en haar moet verdwijnen door ontworden en vernietigen van de hele mens en van al wat binnen en buiten hem
niet God is. Deze weg der vernietiging bestaat uit drie delen: zuivering, verlichting, „claer aenschaüwinghe".
a. De zuivering
De ziel moet geheel afgekeerd zijn van het geschapene en geheel onderworpen aan God; niets mag begeerd worden dan Gods Wil. De ziel mag niet
steunen op de schepselen, ook niet op de gaven van God. Ze moet plaats maken
voor de ingestorte genade (cap. II). Om deze zuiverheid te bereiken moet de
ziel Christus navolgen: uitwendig- inwendig- naar de geest.
je. uitwendig. Ze moet Christus navolgen in zijn armoede en versmading.
Ze moet vooral letten op Zijn armoede en verlatenheid aan het Kruis. Door
evangelische armoede naar lichaam en geest wordt ze het meest aan Hem
gelijk. Naar het lichaam moet de ziel afwijzen alle zingenot, eerbewijzen, enz.
Van geen enkel schepsel mag ze troost aanvaarden, zodat ze alleen steunt op
„den blooten, gecruijsten Christus" (cap. III).
2e. inwendig. De ziel moet Christus navolgen in Zijn ,,gelaetentheijdt" en
onderwerping aan de Vader. Alle geestelijke troost, licht en smaak, alle gevoelige devotie en tranen, enz. moet ze afwijzen door te leven zonder eigen
keuze.
3e. naar de geest. Ze moet Christus navolgen in Zijn zuiverheid en puurheid
van „meijninghe naer den geest".-Door de inwendige en uitwendige navolging
van Christus is zij los van alles en gekeerd tot God. En nu wordt ze in zichzelf
gewaar een hevige begeerte van God vervuld en verzadigd te worden. Maar
dat kan niet gebeuren zonder hulp van boven. Ze staat nu tussen de creaturen,
waarvan ze niets wil, en God van Wie ze niets ontvangt, zodat ze dreigt te
bezwijken. In deze ellende moet ze zich vooral richten naar de geest van
Christus, nauwkeurig nagaand waarin ze niet met Zijn geest overeenstemt.
Nooit zocht Hij iets anders dan de Wil van de Vader. Zolang ook de ziel dat
niet kan, komt ze niet tot de vereniging. De brand van begeerte die ze voelt,
moet ze tot het einde toe verdragen en eenvoudig laten vloeien in Hem. Niets
mag ze van zichzelf behouden ook al vreest ze verloren te gaan door gebrek
aan steun. Ze moet zich kloek wagen in God, totdat de driftige begeerte die
haar drijft, verstilt en verandert in een „soete, stille liefde" (blz. 26; cap. V).
De ziel mag haar weg niet vervolgen, als ze niet „de voorgaende stucken
vercreghen heeft". Slechts gestadige oefening biedt een stevig fundament.
Het kan lang duren eer ze dat werkelijk bereikt heeft. Ofschoon er veel tekens
zijn, waaraan ze dat kan zien, wordt hier slechts één algemeen teken gegeven,
dat wel alle andere tekenen insluit. De ziel moet nagaan hoe ze zich gedraagt
bij alles wat haar overkomt : of ze met verdriet doet wat de natuur aanspreekt,
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of ze met genoegen aanvaardt wat tegen de natuur ingaat. Dat moet ze trachten
te bereiken door gestadige acten van verzaking, verloochening en pure liefde.
En deze acten moet ze vooral stellen, wanneer ze de Eucharistische Christus
ontvangt. Dat ze toch de tijd van Christus' aanwezigheid bij de H. Communie
goed gebruike! Want de Heer is getrouw (cap. VI).
Als dan alle creaturen weggenomen zijn, is er in de ziel nog slechts God, en
dan kan ze met Hem verenigd worden zonder „middel". Dan kan God er ongestoord Zijn werk doen, mits de ziel trouw blijft. Niet alleen de geest, maar ook
al het lagere moet vernietigd worden. Alle beelden en vormen, alle natuurlijke
roerselen en eigen werkzaamheid, de gehele natuurlijke mens moet in vergetelheid raken. De ziel moet sterven in het vast betrouwen, dat Christus' hulp haar
nooit ontbreken zal. Weet ze die gesteltenis te behouden, dan zullen haar verstrooidheden en natuurlijke zwakheden geen beletsel vormen voor haar opgang
naar God. Ze heeft geen ander steunsel dan het bloot geloof in apice mentis,
waar de andere krachten der ziel en die der zinnen zonder voorwerp blijven en
haar dus gemakkelijk „ontslibberen". De weg, waarlangs God de ziel voert,
is verborgen en donker. Natuur en zinnen hebben daar noch kennis noch
voldoening van en zullen trachten die elders te vinden. Gestadige oefening
brengt hier uitkomst. Laat de ziel zich maar vol goeden moed wagen in God
(blz.36;cap. VII).
b. De v e r l i c h t i n g
Tot nog toe heeft de ziel „naturelijck" en „werckelijck" gehandeld. Ze was
als een boer, die zich bij de koning gedraagt op de wijze die hij geleerd heeft
„büijten achter de koijen". Ze handelt nog niet als pure geest met de Pure Geest.
Als men tot God gaat, moet men stilstaan; als men tot hem spreekt, dan
zwijge men. Deze nieuwe gedragslijn is de ziel vreemd, want zelden of nooit
was ze in 'skonings hof. Dat hof nu is binnen in haar. Daar is God op bijzondere
wijze door de „invloet der gratie", daar zetelt Hij als op Zijn troon. - Maar
al weet de ziel nu ook al waar het hof is, ze moet toch de deur nog vinden, en
al heeft ze die gevonden, ze moet dan toch ook nog de sleutel hebben. „Die
gaüdel sleutel nu is het bloot gheloove". Daarmee kan ze altijd het hof binnen
om er de hoofse manieren te leren. Vóór ze het paleis binnengaat, moet ze
acten stellen van volkomen verzaking en van overgave. Dan houde ze zich in
rotsvast geloof gekeerd tot Gods tegenwoordigheid, zonder „beeldt" of „werckelijckheijdt". Ze moet aan zichzelf en de schepselen ontvallen tot in de grond
der ziel, totdat alle veelheid geweken is in een volkomen stilte en leegte van
eigen werkzaamheid. Natuur, wereld en duivel zullen tegen haar tekeer gaan.
Dat geeft niet, als de ziel maar blijft steunen op haar Beminde. De lagere
krachten mogen zich niet met dat goddelijk licht bemoeien. Alles moet hier
zuiver bovennatuurlijk blijven. Dan zullen tentaties, passies, verstrooidheden,
beelden en eigen werkzaamheid verdwijnen. Dan raakt de ziel verloren en
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verslonden in God in een „gestadighe ledigheijt" (biz. 42) door het goddelijk
licht, dat ze steeds „lijdelijck" moet ontvangen.
Niet alleen tijdens het gebed, maar ook bij de haar opgedragen werkzaamheden moet de ziel het goddelijk licht steeds trachten te behouden en te genieten. Dan bereikt ze gauwer haar doel en loopt minder gevaar te verliezen,
wat ze in het gebed verworven heeft. Ze moet bij de uiterlijke werken niet in
zich zelf keren zoals bij het gebed (want dat schaadt het werk) noch ook zich
keren buiten de goddelijke tegenwoordigheid. Ze moet steeds vasthouden dat
er niets is buiten God. Ze kan haar eigen wezen en de schepselen niet doden,
maar ze moet in het goddelijk licht en het eenvoudig gedenken Zijner tegenwoordigheid wel zich zelf en al het andere zo vergeten, dat ze zich zelf en al
dat andere niet meer kent. Hoe verder van de creaturen, hoe dichter bij God.
Geen enkel schepsel mag „middel" zijn tussen haar en God. Maar omdat de
ziel nu eenmaal de haar opgelegde werken moet verrichten en dus met beelden
en vormen overladen wordt, moet ze een zekere behendigheid aan de dag leggen
om niet uit de vernietiging van de geest te vallen. Ze handele derhalve, alsof
ze zelf en al de andere dingen niet bestaan en ze hoede zich voor de dwaUng
als zouden de creaturen „enich wesen" hebben. Ze moet - wil ze haar werk
kunnen verrichten - niet ,,laeten van de ghedaente" der schepselen. Dan blijft
er toch in haar slechts God. Dan hoort ze en ze hoort niet, ziet en ziet niet, heeft
beelden en heeft ze niet, „levende in een gedurige doodt en stervende in een
eeüwigh leven" (blz. 46). Dit noemen de mystici een „werckelijcke" vernietiging
in tegenstelling met de voorgaande, waarbij de ziel zich „lijdelijck" in de
goddelijke afgrond laat verzinken. Ze mag echter in geen enkel opzicht zich
zelf zoeken, ook niet onder pretext van deugdbeoefening of contemplatie.
Daar hier de hele vooruitgang van de ziel van afhangt, wordt aangegeven,
welke condities vereist zijn om de (uiterlijke) werken puur en volmaakt te
verrichten :
1 e. het werk moet goed zijn en verricht worden met een zuivere mening ;
2e. men moet van twee goede werken het beste kiezen ;
3e. men moet het goed volbrengen ; goed ook wat betreft de gesteltenis
van het lichaam, zodat de ziel niet misdoet door een kleine passie of
affectie of door het tekort schieten van een uitwendig lidmaat ;
4e. zinnen en lager deel moeten gevangen gehouden worden, zolang het
werk duurt. Men wachte zich voor hoogmoed en ijdele glorie.
Voldoet de ziel aan deze voorwaarden, dan wandelt ze in het licht, waarin
zowel de „werckelijcke" als de „lijdelijcke" vernietiging gelegen is, het licht
van het puur, simpel en bloot geloof, waarin de ziel God vindt Die haar „doorgaet" als een bliksem. En dat licht brengt haar naar de claer aenschaüwinghe.
с De claer aenschaüwinghe
N.B.: Het begin van dit hoofdstuk is niet helemaal duidelijk. De auteur
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zegt dat hij tekens zal noemen, waaraan de ziel kan zien dat ze mag overgaan
tot de claer aenschaüwinghe. Hij begint met „inden eersten", maar nergens
volgt een „ten 2".
De ziel kan merken dat ze tot de claer aenschaüwinghe mag overgaan, nl.
wanneer het goddellijk licht haar niet meer geheel voldoet en ze zich genood
vindt tot grotere nabijheid en volmaaktere vereniging met God. Ze verlangt
vurig in Hem verslonden en „overvoremd" te worden. Het vergeten van zich
zelf en de dingen is tot nog toe slechts een niet daarop letten geweest. Daarom
valt ze nog gemakkelijk terug op zich zelf. Nu komt het haar voor, dat er nog
iets beters is dan dat goddelijk licht, zodat ze niet slechts in vergetelheid van
zichzelf en de schepselen geraakt, maar ook in „verlorenheijdt" (blz. 51). Ze
weet echter niet hoe ze daartoe moet komen, omdat het een zeer innig en subtiel gebeuren is en ze er geen ervaring van heeft. Wel begint ze te vermoeden
hoe dat moet, door het goddelijk licht dat haar geheel doorstraalt en haar
geest begint te openen (blz. 52). Ze begint te ontdekken de specifieke wijze
van handelen, die hier nodig is en merkt dat ze die bereiken kan door een
„lijdende erachte, ofte moijelijckheijdt, die sij gewaer wort in het diepste
van haeren gront" (blz. 52). Ze merkt dat ze, geholpen door het goddelijk licht,
zich met die kracht kan verheffen in God en als het ware naar boven stijgt. Ze is
als een ziek of gevangen mens, die opnieuw moet leren lopen. De ziel moet
hier tot God geleid worden of tenminste moet haar de weg gewezen worden.
En ook al is het bijna onmogelijk deze zaken te bespreken, toch zullen we
proberen de ziel te helpen.
Als de ziel de bovengenoemde tekenen (?) ontwaart, is het tijd dat ze zich in
God verheft. Dat gebeurt echter door een zeer innige werking, die puur in de
geest is. Verder bedenke de ziel, dat dit alleen kan geschieden in het hoogste
of diepste van haar zelf, en „niet int midden". Wil ze zich tot God keren, dan
moet ze zich verheffen boven haar krachten en geschapenheid ofwel aan deze
twee volkomen ontzinken in God. Tot deze verheffing en/of ontzinking is de
ziel op de duur evenzo goed in staat als tot het op- en neerslaan van de
(lichamelijke) ogen. N.B. De uiteenzetting over deze verheffing en ontzinking
gebeurt aan de hand van enigszins vreemde, niet al te duidelijke beelden.
Dat verheffen of ontzinken moet plaats vinden zonder beeld of gedaante van
de vroegere werkzaamheid, noch wat betreft de toekeer zelf noch wat betreft
Gods tegenwoordigheid. Ze moet zich blind en stom keren tot God, met zo grote
vrede en rust, alsof ze God terstond verkregen heeft. Zolang ze de goddelijke
tegenwoordigheid niet ondervindt, kan ze blijven in de ledigheid van zich zelf
en al het andere.
Wanneer ze zich nu op- en neerwaarts heeft gekeerd, zal ze in zich ontwaren
een grote duisternis, die haar geheel schijnt te willen opslokken. En dat geschiedt ook, en wel zo, dat ze geen verschil meer ziet tussen die duisternis en
zich zelf. En dan zal ze iets goddelijks gewaar worden en bekennen, dat het
iets veel verheveners is dan het vroegere goddelijk licht. Ze zal zo sterk om211

vangen en bezeten worden, dat ze ertoe gedreven wordt te ontgeesten, te
smelten en te verdwijnen. Daartoe zal opstaan in het diepste der duisternis
een Godvormig licht, dat door haar heen slaat als een bliksem, dat haar hele
wezenheid en geschapenheid verheldert en haar doet ontdekken een „overedel"
oneindig goed. Het gebeurt allemaal bliksemsnel en al trekt die glans zich ogenblikkelijk terug, toch blijft de ziel door die snelle aanraking bevrucht met talloze goddelijke vruchten. Eén van de voornaamste is wel een ,,innich getuijgen" en zekerheid, dat het ongeschapen Goed haar, zij het bedektelijk,
zeer innig tegenwoordig is. Ze houdt zich geheel en al in ontvankelijkheid, zich
geheel uitbreidende in die tegenwoordigheid en verwachtende geheel in Zijn
welbehagen „overvormt" te worden.
Het enige dat de ziel hier te doen heeft, is zich zelf presenteren en gekeerd
houden tot Gods aanschijn. Door zulke kortere of langere bezoeken wordt de
ziel stilaan als hemels en goddelijk en Hij zal haar tenslotte zo sterk in Zich
trekken, dat ze zich zelf geheel verliest. Ze zal haar Bruidegom vinden en
aanschouwen in de volle middag, niet buiten, binnen of boven haar, maar geheel
één met Hem zijnde.
De ziel, aldus ingetreden in Gods verborgen duisternis, wordt geen bijzondere
openbaringen gewaar. Ze heeft echter haar overwezenlijk voorwerp, waardoor
ze vervuld wordt met hemelse begeerten, goddelijke deugden en genaden. Ze
wordt geheel gereinigd van alle gebreken, geschapen liefde en gehechtheden.
Vaak zal de ziel nog van de Thabor moeten afdalen en terugkeren tot de
uitwendige werken, die haar opgedragen worden. Vaak zal ze de vereniging
moeten derven, omdat het een te grote kunst zou zijn, daar steeds in te blijven
vanwege de grote vernietiging die de vereniging eist. Op de duur zal ze ook
hierin ervarener worden. N.B. De tekst is hier nogal vaag (cap. XI).
Het is een grote kunst de uitwendige werken te verrichten en tegelijkertijd
de zinnen in slaap te houden. Het is zien en niet zien, dood en levend zijn, zijn
en niet zijn. De ziel moet die kunst echter leren, als ze niet wil verliezen wat ze
gekregen heeft. Ze moet zichzelf totaal vernietigen en gekeerd blijven tot God
in een gestadig „inzien" in Hem. Bij de uitwendige werken moet ze dus trachten
deze vernietiging en vrede in zich te bewaren. Ze houde zich daarbij aan wat
gezegd is in cap. IX (cap. XI).
De ziel moet de uitwendige werken verrichten, alsof ze alles wat ze doet,
ziet, enz. lijdenderwijs ontvangt. Anders dringen beelden en verstrooidheden
binnen en valt ze uit haar vernietiging en uit Gods tegenwoordigheid. Natuurlijk
moet ze zoveel aandacht aan het werk besteden als nodig is om het naar behoren te volbrengen. Zou het werk anders schade lijden, dan moet de vereniging wijken. Ze moet proberen het werk zo te doen, dat het verrichten daarvan en de aandacht daarvoor haar als een toekeer tot God worden. Zo kan ze
Hem evenzeer genieten als in het gebed, al kan ze zich dan ook al niet zo goed
ontluiken en uitstrekken als in de eenzaamheid. Ze neme tot voorbeeld de
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kok van Groenendaal . . . Dit alles geldt alleen voor eenvoudig uitwendig werk.
Als het werk zelf veel aandacht eist en inspanning van het verstand, moet de
ziel tevreden zijn met het gebruik van het goddelijk licht, zoals dat boven
uiteengezet werd in cap. IX. Ook dan verstrooit het werk haar niet, omdat ze
het zonder „eijgenschap" volbrengt, en de creaturen vertonen zich dan toch
aan haar in goddelijke gedaante, d.w.z. niet zoals ze in zich zijn, maar zoals ze
uit God gevloeid zijn en voortdurend van Hem afhangen.
De ziel bedenke echter dat het onmogelijk is op die manier in God te blijven
tijdens het werk, als ze zich niet in de afgescheidenheid en eenzaamheid ge
oefend heeft in gelatenheid, pure liefde en bloot geloof. Ze moet de creaturen
eerst leren vergeten als ze afwezig zijn, dan kan ze het later ook als ze aan
wezig zijn. Ze moet in de eenzaamheid steeds blijven oefenen, want daardoor
raakt ze steeds losser van de zinnen en van de schepsels en blijft ze „opgericht"
in God. Oefent ze goed dan zal ze op de duur niet meer in staat zijn haar werken
te volbrengen buiten de „enigheijt van de geest" (blz. 64). - Die de Heer
aanhangt, wordt een geest met hem (cap. XII).
Na dit overzicht van de inhoud, waarbij we de claer aenschauwinghe iets
uitvoeriger weergaven dan de rest, is het gedichtje „op den inhaut van dit
boecxken" zonder meer duidelijk.
Wij hebben boven reeds gezegd, dat capittel II in В veel langer is dan in А.
Bij vergelijking bleek, dat de tekst van 67r tot en met 69r in wezen niet meer
vertelt dan te vinden is op de éne bladzijde in A. Telkens vinden we letterlijk
stukjes tekst van A terug in die eerste bladzijden van capittel 11 in B. - Na
de verwijzing naar capittel IX (blz. 56x en f. 69v) vertoont de tekst in В veel
overeenkomst met het laatste stuk van capittel IX. Vanaf f. 70r staat in В
een tekst die wij wel niet in die vorm terugvinden in А, maar die toch in wezen
ook in laatstgenoemd handschrift te vinden is, zij het verspreid over de laatste
drie capittels.
Over het algemeen is de tekst van A duidelijk en in vergelijking met die
van В kernachtiger. Vaak kwam bij ons het idee op, dat óf de tekst van В een
- vaak nodeloze - amplificatie van die van A was, óf dat de copiiste van A de
tekst sterk en verstandig gecompendieerd had. Daar staat echter tegenover,
dat vooral de langere amplificaties van В volkomen geschieden in de stijl, die
we in A ontmoeten. Omdat we de tekst van Bottens zelf niet bezitten, is het
vrijwel onmogelijk te achterhalen wat gebeurd is. Hebben beide copiisten
dezelfde tekst overgeschreven, dan zijn ze daarbij beiden (of tenminste één
van hen) met zeer grote vrijheid te werk gegaan.
Ook in capittel 12 is de tekst van В op de eerste bladzijde veel uitvoeriger
dan die van A, terwijl de tekst later weer bijna volkomen gelijk is.
In het algemeen kunnen we zeggen, dat nu eens de éne tekst, dan weer de
andere helderder is. Bij de uitgave van één der handschriften moet dus ook
het andere tot zijn recht komen.
213

De G.H. mag, ondanks het feit dat de tekst soms wat vaag blijft en de in
delingen niet altijd scherp doorgetrokken zijn in de ons bekende handschriften,
bij het beste werk van Bottens gerekend worden en wellicht ook bij het beste
uit de mystieke literatuur van de X V I I e eeuw. De afzonderlijke punten van
de leer uit de G.H. vinden we meestal elders bij Bottens terug, maar nergens
in zo'n fijne en subtiele vorm. Het is niet nodig hier stukken uit andere werken
van Bottens ter vergelijking voor te leggen. Want de overeenkomst is duidelijk
genoeg en over de authenticiteit van de G.H. bestaat geen twijfel. Een uit
zondering zullen we alleen maken wat betreft de relatie van de G.H. (en de
M.T.) met de werkjes van Bottens, die geschreven zijn onder invloed van
Sr Clara van S. Lieven.
I I . Seer schoone ende geestelijcke leeringe, de brieven, enz.
De tekst die in A staat tussen de G.H. en de M.T. en in В van f. 118r tot
137v hebben we boven in drie gedeelten verdeeld. We behandelen ze hier in de
volgorde die ze in beide handschriften hebben. - De teksten zijn, op een aantal
kleinere verschillen na, gelijk tot aan het laatste gedeelte van „noch leeringe
van den selven". Wel verschilt ook hier de inhoud weer niet wezenlijk, maar
de tekst van В is daar weer veel uitvoeriger. Wij volstaan hier met deze ver
melding, aangezien we de sterk van elkaar verschillende gedeelten van beide
hss zullen afdrukken.
a. Seer schoone ende geestelijcke leeringe
Reeds de enigszins merkwaardige titel wijst op Bottens. Alle auteurs, die
daarin genoemd worden, zijn schrijvers, die Bottens elders vaak citeert.
Ook de inhoud dezer „leeringe" past geheel in zijn gedachtengang. Nog weer
eens opnieuw worden enkele voorname punten uit het mystieke leven behandeld,
nu op een manier, die we - met enige overdrijving - zouden kunnen karakteri
seren als: het antwoord geven op practische moeilijkheden, die de ziel onder
vindt vóór en tijdens de vereniging.
De inleiding geeft aan, dat deze „leeringe" alleen bedoeld zijn voor hen,
die boven de natuurlijke werkzaamheid der redelijke vermogens uit gekomen
zijn, voor hen dus, die staan in zuivere, stille, innige en sterke liefde in het
opperste deel, d.w.z. in de geest. Zo'n ziel wachte zich voor elke vorm van
„werckelijckheijt" en bereide zich voor op Gods inwerking door een simpel
gedenken van God en een innerlijke toekeer tot Hem. Volgens Suso omhelst
die ziel een soort dood, die haar ontdoet van haar zelf en al het andere, dat niet
God is. Deze dood is vierderlei :
Ie. de ziel moet dood zijn aan alle eigen werkzaamheid;
2e. ze moet dood zijn aan zichzelf;
3e. ze moet dood zijn aan alle gaven Gods door een pure liefde;
4e. ze moet dood zijn aan het gevoelig genieten Gods in zinnen en lagere
krachten door het bloot geloof in Zijn tegenwoordigheid.
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De ziel moet nu alle meditatie, aspiratie, enz. nalaten, en slechts door een
eenvoudig „gepeijs" en een simpel gedenken van Gods tegenwoordigheid in
haar, zichzelf geheel in Hem verliezen. Dat gebeurt door het „bloot gheloove".
Is de ziel na het „eenvoudigh gedencken" toch onbevrucht en duister, dan
moet ze vredig en rustig de derde „dood" beoefenen. Ze moet alles afwijzen wat
middel is tussen haar en God (Ie Leeringe).
Blijft de ziel nu toch nog in menigvuldigheid van beelden en „werckelijcke"
gedachten, dan bedenke ze, dat ze in de grond der ziel God gedurig kan genieten, terwijl de lagere (en vooral de imaginaire) krachten vol onrust en woeling
zijn, nl. dan als het verstand er maar niet op let. Als de ziel dus maar rustig
haar verstand „gevangen" houdt, opdat het niet reflecteert en aldus een
beletsel stelt aan de invloeiing Gods. Richt het verstand zich toch op de verstrooiingen, dan moet ze het kalm terugroepen, ook al zou ze dit dikwijls moeten
doen op korten tijd. Wel wake de ziel ervoor geen acten (b.v. aspiraties) te
verwekken. Ze mag geen pas afwijken van de weg van het eenvoudig gedenken
Gods en moet het verstand simpel en als verdoofd houden (II e Leeringe).
Ze hoeft niet bang te zijn, dat ze dan „ledigh" is. Deze vrees immers komt
voort uit de eigenliefde, die de dood aan alle (natuurlijke) werkzaamheid niet
kan verdragen (III e Leeringe).
Volgens Bernardus en Bonaventura is het beste voor de ziel : na opschorting
van alle eigen werkzaamheid de grond der ziel „bloot" houden voor Gods
inwerking.
Ledigheid van eigen werkzaamheid is een heilige activiteit, als ze insluit dat
de ziel zich tevens keert tot en verheft in God. Wordt aan de ziel niets gegeven
en voelt ze zich overgelaten aan eigen kracht, dan moet ze doen, wat reeds
aangeraden werd: geen reflectie nemen op de verstrooiingen en eventueel het
verstand rustig terugroepen. Ook moet ze hier weer niet te veel „letten op
het letten", dat ze niet verstrooid is. Ze handele hier simpel en met zoete
behendigheid (IVe Leeringe).
Is de ziel geheel dood en gelaten, dan wordt ze door de Heer vaak minnelijk
gecaresseert en zoet bevrucht. Hoe „doder" en zuiverder een ziel is, des te
dieper en langduriger wordt Gods inwerking (Ve Leeringe).
Wordt de ziel door God bevrucht, dan ziet ze in zich opstaan een innige
kracht, die wonderlijk snel de krachten der ziel samentrekt in een zoet verliezen
hunner macht. Dit samentrekken moet de ziel simpel laten gebeuren, zonder
over te gaan tot dankbetuiging of verwondering. Daar alles zo zoet gebeurt,
meent ze ondankbaar te zijn als ze geen act van dank stelt. Maar ze hoede zich
voor deze en alle andere acten. De beste dank is hier: aan die invloed en
werking Gods plaats te geven. Ze reflectere op niets, ook niet op die inwerking
noch ook op God. Want deze samentrekking is de „toekeer" nog niet, maar
slechts een genade om daartoe te komen (VIe Leeringe).
Is de ziel trouw, dan wordt ze geplaatst als in het diepste van haar grond.
Ze wordt gepenetreerd door een zeer zoete zekerheid van Gods tegenwoordig215

heid, in een stille donkerheid van geloof. In deze zekerheid verliest ze als het
ware zichzelf. Ze mag nooit vergeten, dat ze deze zekerheid zelf niet kan
opbrengen. Ze kan haar alleen ondergaan en er voor zorgen dat er geen beletselen zijn. In die tegenwoordigheid verliest de ziel zich in haar Beminde en
verzinkt in Zijn welbehagen. Evenwel is de ziel nog niet gericht op de haar
tegenwoordige God, maar op die zekerheid, waarin ze Hem geniet en Zijn
werking ondergaat. Komen er bewegingen van eerbied op, dan moet ze die
„lijdelijck" laten vloeien. Uit die zekerheid stromen vaak indrukken van veel
waarheden, die haar alles doen vergeten buiten haar Beminde. Stilaan zal
haar grond helderder en meer versimpeld worden, zodat ze zich op de meest
pure en „blote" manier tot God kan keren en Hem aanhangen (VIIe Leeringe).
De ziel moet tijdens haar werk niet proberen de innige, diepe verzinking te
bewaren, die ze had tijdens het gebed. Ze moet die „stillekens laten staen"
en zichzelf bewaren in een vredige gesteltenis door alle natuurlijke voldoening
te vluchten. Ze hoeft niet te zinnen op versterving, want de eenvoudige
gesteltenis ontsteekt een licht in haar, dat haar van ogenblik tot ogenblik
toont, wat er gedaan moet worden. - Ongegrond is de vrees, dat het uitwendig
werk de eenvoud van haar toestand zal verbreken (VIII e Leeringe).
b. De brieven
Over de twee brieven, die de capucinessen copieerden, valt weinig te zeggen.
Ze hebben niet veel persoonlijks. Ze vormen wel een bewijs, dat Bottens deed
aan „zielzorg per brief" en dat hij zijn geestelijke kinderen leidde naar en op
de weg der mystiek. De eerste brief gaat over de ledigheid van alle natuurlijke
activiteit. Hij spoort de lezer(es) aan zich te laten bewerken door Christus.
De ziel moet alles van God aannemen, niemand beoordelen en zich met niets
bemoeien. Dan volgt een tekst van Tauler over de „ontblootinge". Door deze
ontbloting komt de ziel „tot de hoge schole des H. geest" (f. 43v), waar ze
Diens zeven gaven ontvangt. Het is een grote kunst God te behouden ook tijdens
de verplichte bezigheden. De ziel onderzoeke niet wat God in haar werkt.
De tweede brief begint met „Beminde suster in Christo" (f. 44r). Niets mag
in de ziel leven dan de Heere Jesus alleen, Die ze moet laten werken zonder
zelf iets te doen. Ze moet zich zelf en al het andere vergeten in een pijnlijke
dood. Jesus heeft haar gezuiverd en leert haar Hem te aanbidden „in den
geest". Hij ontnam haar de gevoelige devotie en haar eigen wil. Nu aanbidt
de Heere Jesus Zichzelf in haar. Dan is de ziel waar ze wezen moet. Ze is dan
zonder lief of leed, „sonder üijtkeer of inkeer". Ze laat alles aan Jesus over,
behalve dan dat ze bij elk werk behoudt een simpele en wezenlijke medewerking.
с Noch leeringe vanden selve
Tot aan de laatste bladzijde behandelt deze tekst de leer van het Al en het
Niet. Bekent de ziel haar niet, dan geeft ze God alle eer die Hem toekomt. Ze is
immers niets en kan God dus niets geven. De ziel moet haar geschapen wezen
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geheel verliezen. Ze moet zich geheel door God laten bezitten, gebruiken en
genieten (f. 45v). Ze moet zelfs niet willen ontslagen zijn van haar fouten en
gebreken. Want wie weet wat God met haar voor heeft, als Hij haar in de miserie
laat. Alle volmaaktheid komt van God en het gaat ons dus niets aan, als Hij
ons er niet deelachtig aan maakt. God is Zichzelf voldoende en , , . . . jet in
ons willen, is noch eenen afgodt" (f. 46r). Niets brengt ons beter tot God dan
een volkomen gelatenheid. Het is een dwaasheid te menen, dat we ons zelf en
onze passies zouden kunnen overwinnen door penitentie. Wij hebben daarin
geen ander aandeel dan dat we uit vrije wil plaats geven aan God, en ook dat
moet ons nog eerst gegeven worden. Het zou voor ons wel eens zonde kunnen
zijn de deugden der heiligen na te volgen. We weten immers niet, of God iets
dergelijks ook van ons begeert. Niets brengt ons beter tot God dan „dien
liefelijcken toekeer tot den soeten Jesus ende door Jesus tot den Vader"
(f. 46v). De liefde zal ons voortdurend bevestigen in God en dat is de grootste
martelie en de grootste boete (f. 47r). Vrees niet dat het ledigheid is u voortdurend zo te houden dat God Zijn werk in u kan doen. Om voortdurend ledig
te kunnen staan voor God, is het nodig volkomen afgescheiden te zijn van alle
mensen, alle schepselen en van ons zelf. En we mogen ons niet tevreden stellen
met Gods gaven. Als wij God maar geven „een openinghe en vrije liberttijdt"
(f. 47v). Voor de verstrooidheden, voortkomende uit onze zwakheid, hoeven
we niet bang te zijn. We moeten ons dan weer rustig in Zijn tegenwoordigheid
plaatsen. God verheugt Zich niet over de werken, die wij uit ons zelf doen, maar
wel over die, welke Hij zelf in ons doet. Onze naasten moeten we niet zien als
creaturen, maar zoals ze eeuwig in God geweest zijn. We moeten hen beminnen
om en in God. In ons moet zijn wat ook in Jesus was. In Hem werkte de
H. Geest en Die werkt ook in ons. De gedachten, woorden en werken van
Christus moeten we beschouwen om te zien of ze ook in ons zijn. „ . . . en soo
moeten wij godt sien in alles en alles in godt, en godt in ons, en ons in godt,
ende laeten godt al sijn, en wercken, soo ist dan, dat wij niet en sijn, noch
wercken . . . hier vijt sien we wel, hoe dat een siele, moet bekennen haeren
niet en dat int aensien en bekennen van sijnen al, en oneijndighen godt, ende
hem al laten wesen, en wercken, gelijck hij in der waerheijdt is, v, selüen niet
met allen toe te schrijnen dan de sonde dat sal geschieden met een eenvoüdigh
gedincken van de goddelijcke tegenwoordigheijt, door de bestieringe van den
H : geest" (f. 48r-49v).
Ofschoon de leer van het Al en het Niet hier heel scherp gesteld wordt,
geloven we toch niet, dat voor een aandachtig lezer veel gevaar is voor misverstand. Van quietisme is zeker geen sprake, al zou men sommige passages
verkeerd kunnen uitleggen. - Wij wijzen er nog even op, dat Bottens hier net als in de eerste brief - veel aandacht besteedt aan de invloed van de H.
Geest. Ook elders in zijn werk vinden we dit wel, b.v. in Den Gekruysten
Seraphim.1
1

Zie b.v. Het tweede Boeck, blz. 88 sqq.
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De laatste halve bladzijde van dit deel van het handschrift is een tekst, die
aanspoort tot getrouw blijven in de goddelijke tegenwoordigheid. De ziel
moet zich niet bekommeren om de schepsels. Ze bedenke dat ze zwaar zal
moeten lijden voor alle „verbeeldingen en ijdel gepeijsen" (f. 49v), waarin ze
vrijwillig toestemt.
III. De „Mistiqüe Theologie"
Was het verband tussen De Geest des Heeren en Bottens' andere werken al
duidelijk, nog veel duidelijker is de overeenkomst tussen de Mistiqüe Theologie
en de leer van Het Godd. Herte, de Catechismus en het ludicium Pacificum.
Ook is hier duidelijker de relatie met de werkjes, die Bottens grotendeels
putte uit de geschriften van Clara van S. Lieven. Daarom, en omdat ook dit
tractaatje weer gezien mag worden als een korte samenvatting van de voornaamste punten uit Bottens' mystiek geven we de inhoud van dit werkje
iets uitvoeriger weer dan noodzakelijk zou zijn voor een goed begrip van de
inhoud als zodanig.
Het tractaat bestaat, zoals we boven reeds aangaven, uit vier capita naar
de tekst van Joan. I, 4.
Caput I : Deus caritas est
God is liefde, zowel ad intra, als ad extra. Hij stort Zijn goddelijk Wezen
in de ziel, die zich geheel openstelt voor zijn invloeiing. Nu zijn er verschillende
soorten van vereniging met God (o.a. door de heiligmakende genade, door
meditatie en aspiratie, door de geestelijke affecties). Hier gaat het alleen over
de mystieke vereniging in de geest.
Deze vereniging is verholen, omdat ze niet door menselijke redenering achterhaald kan worden. Men verkrijgt ze door een extraordinaire gratie, gestort
in het opperste van de geest. Deze buitengewone gunst is het licht van het bloot
geloof, dat de ziel verheft boven de werking der redelijke krachten, die door
dat licht vergaderd worden De memorie wordt vervuld „gelijck met een
bevindelijcke tegenwordigheijdt Godts" (blz. 4), het verstand met een duistere,
„onbescheijden" kennis. Maar bovenal: de wil wordt ontstoken door een sterke
en zuivere liefde. De geest wordt tot rust, vrede en verzadiging gebracht. De vereniging nu kent drie trappen :
Ie. in de eerste trap worden de redelijke krachten nog niet geheel opgeschort, zodat de ziel hier het „werckelijck" en beschouwend leven nog tegelijk
beoefent ;
2e. in de tweede trap is Gods aanwezigheid volmaakter en alles gebeurt op
geestelijker, inniger en ongevoeliger wijze. Ofschoon niet alle werking der
redelijke krachten verdwijnt, werken ze hier meer als één kracht dan afzonderlijk. Hier wordt de uiterste getrouwheid van de ziel gevraagd, ook al weet ze
niet hoe alles in haar verloopt. Ze moet Gods werking lijdenderwijs ontvangen
en blijven in de toekeer tot Hem;
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3e. in de derde trap geniet de ziel niet alleen de voorafgaande vereniging
op veel verhevener wijze, maar deze vereniging geschiedt nu ook met een volkomen „overvorminge" van de ziel in ,,haer godt ende dat door een geheele
vergetinge en vemietinge haer selfs, ende van alles, dat godt niet en is, van
haeren kant, ende van sijnen kant, door een instortinge van sijnen geest, van
sijne liefde, van sijn leuen en goddelijck wesen". De ziel verliest alle kennis van
zich zelf en de geschapen dingen. Vaak geraakt ze hier in ontgeestinge, waarbij
het lichaam soms zo licht als een pluim wordt. Dit gebeurt echter slechts bij
de „unio in actu" en dan nog slechts zelden en kort. Wel blijft de ziel in deze
vereniging op habituele wijze en ze verkeert steeds in de naaste dispositie tot
de actuele vereniging, die gemakkelijk door een of ander licht of genade tot
stand komt. De ziel laat al het geschapene en ontvangt het Ongeschapen
Goed en ze bemint God met Zijn liefde, of beter nog: God bemint Zichzelf in
haar. Ze is als de Seraphijnen (!), die niet branden door een vuur dat God hen
instort, maar door het vuur, dat God zelf is. Wat dat betekent, wordt verduidelijkt met een lange tekst van broeder Rogerius, de gezel van Franciscus.
Caput II : Et qui manet in eo
Dit hoofdstuk gaat over de middelen om te komen tot de vereniging. Het
voornaamste middel is de liefde: „den naesten wegh, den enichsten middel".
De liefde is het begin, de voortgang en de voltooiing der vereniging. Ze maakt
van de twee vlammen, God en de ziel, één enkele vlam. Ze sluit alle deugden
in, die hier niet meer door menigvuldige „werckelijckheijdt", maar in wezen
en substantie beoefend worden.
De liefde moet hier zijn:
Ie. ootmoedig: ze moet volkomen nederig zijn, tot de „vernietige gesteltenisse" (blz. 10) toe;
2e. zuiver. Want God is de zuiverheid zelf. Uitgesloten moeten worden alle
vrijwillige onvolmaaktheden. De ziel moet trachten steeds het volmaaktste
te doen zonder enig menselijk opzicht. Ze moet bedenken, dat het minste of
geringste, een kleine gehechtheid, een ijdel woord, enz. voldoende zijn om de
vereniging te verminderen of te beletten ; wie tot deze (de tweede) en tot de
derde trap gekomen is, verkrijgt soms „een seeker scheijdinghe". Het is de
bekende divisio animae et spiritus. De redelijke krachten kunnen hier hun
eigen werk doen zonder de vereniging in de weg te staan. Dat geldt zelfs voor
de natuurlijke passies;
3e. gedurig. De liefde moet zo constant zijn als die van de heiligen in de
hemel.
Caput III : In Deo manet
De nu te behandelen stof is wel bijna niet onder woorden te brengen, maar
degenen die er ervaring van hebben, zullen alles gemakkelijk kunnen begrijpen.
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Het voornaamste wat nodig is om in God te blijven, is het bovengenoemde
goddelijk licht, dat de ziel verheft boven zichzelf. Het verlicht niet zoals de
zon of een kaars, maar het is een werking Gods, die - zoals Franciscus zegt door de ziel boven alles begeerd moet worden. Door dat licht wordt de ziel
helder ,,gelijck de locht boven de woleken van de sonne doorschenen" (blz. 14).
Dat licht „doorgaet" de ziel en transformeert haar geheel. Deze unio nu heeft
drie trappen :
Ie. In de eerste trap komt de ziel van b u i t e n de geest in de geest
(blz. 15). Nog valt de ziel gemakkelijk terug op zichzelf en op eigen werkzaamheid, omdat ze dat gewoon is en nog geen ervaring heeft in de nieuwe
weg; ook is hier soms nadelige invloed van de duivel of remming door de
onbekwaamheid der zieleleiders.
2e. In de tweede trap komt de ziel van den geest t o t boven den
geest. De drie redelijke krachten worden als één kracht en vloeien voortdurend in God. In het begin weet de ziel met dat nieuwe nog niet goed raad,
maar dat leert ze langzaam aan wel. Op de duur kan ze het even gemakkelijk
als het op en neer slaan van de ogen. De ziel moet zich hier in God verheffen
of in Hem verzinken, en wel „gelijck sonder beelt of gedaente, soo vanden
toekeer, als van de tegenwordigheijdt godts, daer sij haer toe keert" (blz. 17).
De ziel bevindt zich vaak in de duisternis waarvan Dionysius Areopagita
spreekt. Soms geraakt ze in ontgeesting. Ze ontvangt vele gaven, o.a. de vaste
zekerheid dat het Summum Bonum haar innig tegenwoordig is. Blijft de ziel
zich presenteren, zich gekeerd houden tot het goddelijk Aanschijn, dan komt
ze allengs tot de derde trap.
3e. In de derde trap komt de ziel van boven de geest t o t zonder
geest. Ze verliest zich zelf en alle beelden van zich zelf en de schepselen en
ligt geheel verzonken in haar hemelse Bruidegom. Ze geniet Hem niet meer
als gescheiden persoon, maar ze is geheel één met Hem. Niet zij zelf, maar
God leeft in haar en zij is tijdens de vereniging als in voortdurende ontgeesting. Zou deze ontgeesting constant zijn, dan zou de ziel bezwijken.
Daarom matigt de Heer deze gesteltenis door de genoemde goddelijke duisternis. „Hier hebt gij het vijterste eijndeken van de volmaecktheijdt van dese
onse pelgrimage" (blz. 19-20).
Velen die de eerste twee phasen doorlopen hebben, komen nooit tot de derde
„omdat sij de gratie niet en deurven haer vollen swier geüen in die volcomen
afgescheijdentheijdt van alle eijgen werckelijckheijdt" (blz. 20). Of omdat ze
het goddelijk licht niet voldoende weten te bewaren.
Alles gebeurt hier in de geest en het centrum van de ziel. Wie steeds bij God
wil blijven wonen, moet steunen op de volgende fundamenten:
Ie. het versterven, ontworden en vernietigen van de hele oude mens en van
alles, dat binnen en buiten ons God niet is ;
2e. „een gedüerige en volmaeckte gelaetentheijt van onsen wille" (blz. 21).
Gods Wil alleen !
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3e. een volkomen zuivere mening. Geen troost of rust zoeken, zelfs niet in
Gods gaven. De ziel moet bidden, dat al haar werken mogen verenigd
worden met die van Christus op aarde en in de hemel. N.B. De dan
volgende uiteenzetting over de wijze waarop de ziel zich in de werken
met Christus moet verenigen en ze moet opdragen aan de Vader, past
hier niet helemaal.
4e. Liefde voor het Kruis: graag en met liefde lijden.
De ziel moet bedenken, dat ze niet altijd op de Thabor kan zijn. Vaak zal
ze moeten vertoeven op Calvarië. Maar allengs zal ze in het lijden als zonder
lijden zijn (blz. 23). De ziel moet hier verder de kunst leren ook bij de uitwendige bezigheden niet af te wijken van de gesteltenis, die ze door voorafgaande oefening in het gebed verworven heeft. Ze moet van het ,,beelt" van
het werk ontbloot blijven. Tenslotte houde ze in het oog, dat de H. Communie
een sterk middel is om in God te blijven.
Caput IV : Et Deus in eo
Blijft de ziel in God, dan blijft en werkt God in de ziel, totdat ze zich geheel
aan Hem overgeeft en wordt tot een volmaakt ,,afbeelsel van sijnen lieüen
sone . . . sodatsij . . . vijtwendigh vijtdruckt, diehaer ingedrückt is" (blz. 25). Dan volgt de ook in andere werken van Bottens nogal eens voorkomende
anatomie van de door God geheel vernieuwde mens. Deze vernieuwing betreft
het lichaam, de zinnen, de imaginatie, de passies, de memorie, het verstand,
de wil en de grond der ziel. Wij achten het niet nodig hier dieper op in te gaan.1
Door deze vernieuwing is de mens waarlijk Gods woning geworden. Nog zijn
er andere effecten van Gods werking, maar buiten de reeds genoemde, zijn de
volgende de voornaamste :
Ie. het „ontworden" aan alles, wat dit of dat is, aan alles wat zinnelijk,
verdeeld en vergankelijk is (blz. 32).
2e. Is de ziel voldoende tot rust gebracht en gezuiverd, dan stelt God Zich
tegenwoordig in de eenheid van haar geest, in het opperste deel. De ziel rust
in God en God in de ziel in onderling bezitten. God woont en heerst in haar
als een koning. Hierin bestaat de eigenlijke mystieke theologie van de Areopagiet. Deze wordt bezongen in een vers, dat als proza achter elkaar geschreven is (blz. 34) :
hoe sij meer van godt ontfanckt
hoe sij oock meer naer godt verlanght
tot verlangen en jaegen
moet haer de ziele waegen
want dit is sijn behaegen
hoe meer sij hem begeert
en hoe meer sij jaeght
1

Zie voor deze „Anatomie" Gekruyst. Ser., 414—430; Catechismus, 169-177.
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hoe meer sij hem behaeght
haer begeren
schijnt haer te verteeren
tot dat me haer geeft
daer sij in leeft
totdat sij haeren Al heeft.
3e. De ziel wordt geschikt gemaakt tot de hoogste trap der vereniging.
Merkt de ziel dat, dan is ze als kruit en werpt en verafgrondigt zich in God,
terwijl Hij Zich in haar stort en in haar vloeit. Ze wordt als goddelijk en één
geest met Hem: ,,bij exempel een dreüpel water in den wijn gestort, wort een
met denselüen in smaeck en couleur, sonder merckelijck verschil" (blz. 34-35).
Zó dicht komt de ziel tot Gods wezen, „dat er gelijck maer een vloers, tûsschen
haer en godt is, dat is den sack, van dit sterffelijck leüen" (blz. 35). En zie,
,,dit is dan het eijndeken, dit sijn de vijterste paelen der volmaecktheijt, daer
men in dit sterffelijck leüen, toe geraecken can" (blz. 35-36).
Uit het bovenstaande kan men de volgende conclusies trekken :
1. Er is in deze hele mystieke weg geen „ledigheijt". Voortdurend beoefent de ziel de hoogste liefde en een gestadig gebed in het opperste
deel.
2. Zij dwalen, die beweren, dat de mystieke vereniging bestaat in een
totale vernietiging van álle werkzaamheid, als zou de ziel volkomen
ledig van alle activiteit moeten zijn.
3. De vereniging is het hoogste en beste, dat men in dit leven kan bereiken.
Ze mag dus nooit verbroken of nagelaten worden door eigen werkzaamheid, hoe goed die overigens ook moge zijn.
Hierna volgt nog eens de leer van Bonaventura over de „maculae" en de
„offendicula" in het mystieke leven.
De overeenkomst van dit tractaat met G.H. is duidelijk. Wij prefereren dit
laatste werkje. De M.T. immers is weinig meer dan een samenvatting van enkele
voorname punten uit Bottens' leer. In de G.H. wordt wel ongeveer dezelfde
leer aangeboden, maar op een andere, meer nieuwe en meer subtiele wijze.1
Het verband van de teksten der hss met andere geschriften van Bottens. - De tijd
van ontstaan.
Wij moeten even blijven stilstaan bij het verband van deze twee werkjes
met de leer van Sr. Françoyse Clara van S. Lieven. Deze uiterst begaafde
mystica (geboren te Temse in 1629) overleed reeds in 1652 te Gent. Bottens
was toen 16 jaar en verbleef waarschijnlijk te Kortrijk. Daar de medezusters
van Sr. Clara van S. Pieter te Gent haar geschriften verborgen hielden, omdat
1
Slechts aarzelend durven we hier de veronderstelling maken, dat de geschriften uit de hss
door Bottens nooit zijn uitgegeven, omdat hij vreesde verkeerd verstaan te worden.
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ze nog steeds moeilijkheden vreesden, kwam pas in 1677 een levensbeschrijving
van haar van de pers. 1 Ze werd verzorgd door Bottens' bekende provinciegenoot Franciscus Cauwe. Hij voegde aan het vita de brieven toe, die nog over
waren, en het geschrift, dat zij in opdracht van haar overheid samenstelde
over het geestelijk leven. Dit boek van Cauwe werd ook door Bottens geapprobeerd. We nemen aan, dat Bottens toen voor het eerst kennis maakte met
de geschriften van Sr. Françoyse Clara.
Voorzover de leer van Sr. Clara voor ons van belang is, werd ze reeds uiteengezet door Moereels.2 Deze leer maakte diepe indruk op Bottens en hij werd een
ijverig lid van de Broederschap der Vijf H. Wonden. Misschien was hij wel zoals Moereels voorzichtig suggereert - moderator van de H Hart-bond. Bij
ons bibliographisch onderzoek bleek, dat Bottens reeds in 1681 zijn eerste werkje
over de Broederschap publiceerde (Kort Begryfi). In dat werkje verschenen
voor het eerst de Reghelen, die later ook afzonderlijk gepubliceerd werden,
los van hun oorspronkelijk verband met de Broederschap Bottens schreef
dat werkje op verzoek van mensen, die waarschijnlijk niet m een klooster
leefden. Ze vroegen hem immers „om dit tegenwoordigh Tractaet te maccken,
in t' welcke souden moghen ghemodereert worden eenighe saecken, die van
een jder met wel en können onderhouden worden, door-dien dit Broederschap
so wijdt en breedt sijselven begint uyt-te-strecken".3
Het tweede boekje van Bottens, dat de mystieke wijze van bidden, zoals
die gevonden wordt in de Brieven en de Over-een-kommghe 4 van Sr. Clara,
resumeert en ordent, verscheen omstreeks 1684. Het mystiek karakter van
dit boekje wettigt het vermoeden, dat het bedoeld was voor een veel beperkter
lezerskring dan het Kort Begryp.
Wanneer Bottens in 1698 weer schrijft over de devotie tot het H. Hart, is
het niet meer die van Sr. Clara die hij propageert, maar die van Margaretha
Mana Alacoque. De Reghelen worden nog vaak - soms m gewijzigde vorm gepubliceerd, evenals de al dan met geparaphraseerde verzen. Maar Sr. Clara
wordt later nog slechts één keer vermeld, nl. in Den Gekruysten Seraphim.5
Wij lezen daar „Hier mogen wel bygevoegt worden de schoone gratiën, die
ick [de Heer spreekt] in dese leste tijden gedaen hebbe aen myne uytgelesen
Bruydt Sr Françoyse Clara van S. Lieven, Penitente op S. Pieters nevens
Ghendt, de welcke ick boven de gave van een alderhoogste beschauwinge,
ontgeestingen, etc. overvloedelijck hebbe medegedeelt de pynen van míjn
bitter lyden. van de doome kroone, haer gevende te lyden in haer hooft
alderswaerste pynen, soo dat het bloedt uyt haer oogen vloeyde van de
Kruysdraeginge, groóte pynen in haer schouderen; maer bysonderlijck van
1

CAUWE,

1-110

г m OGE 24 (1950), 105-131 271-286, 363-380
Kort Begryp, 9
4
CAUWE, 111-253, de Over een-komtnge begint na biz 253 en loopt van biz
6 Boeck I, 188
3

1-18
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mijn H. Wonden, in handen voeten en zyde: loopende somtijts overvloedig
water en bloedt uyt haeren mondt, het welcke seer goet, lievehjck en soet van
smaecke was. Siet haer leven in 't 17. Capittel". - Van de Broederschap wordt
dus met geen woord gerept.
Naar onze mening heeft Bottens zich slechts gedurende een bepaalde periode
intens bezig gehouden met de leer van Sr Françoyse Clara. Meten we niet al te
bekrompen dan mogen we die periode plaatsen tussen 1680 en 1690.
Gaan we iets dieper in op het verband tussen de werken van Sr Françoyse
en de gedrukte werken van Bottens, dan blijkt bovendien, dat Bottens zich
slechts diepgaand voor een bepaald gedeelte van de leer der mystica heeft
geïnteresseerd. Dit valt al heel gemakkelijk te bewijzen voor de Korte ende
Sode Inleydinghe en de eerste zes hoofdstukken van het Kort Begryp. Volgens
Moereels geldt dit ook zonder meer voor de Reghelen. Hij zegt zelfs, dat de
(elf) Reghelen „naar de geest geheel, meestal zelfs naar de letter getrokken zijn"
uit de brieven en andere geschriften van Sr Françoyse.1 Wij zouden dit toch
niet zonder meer willen beweren, daar ons een zo duidelijk verband niet gebleken is en bovendien het geheel van de leer dezer mystica nog niet grondig
bestudeerd is. Het is jammer, dat Moereels zijn bewering niet met enkele
duidelijke bewijzen heeft gestaafd.
Overigens nemen ook wij aan, dat er een zeer nauw verband bestaat tussen
de Reghelen en de Broederschap. Wij voegen er echter onmiddellijk aan toe,
dat deze Reghelen later nogal gewijzigd werden en tevens een bestaan gingen
leiden buiten het verband van de Broederschap en de devotie tot het H. Hart.
In de uitgave der Reghelen van 1705 is nergens sprake van de Vijf Wonden en
het H. Hart wordt slechts één maal terloops genoemd op het einde van de
laatste (dan twaalfde, vroeger elfde) Regel.2 Van een overeenkomst naar de
letter is ons niets gebleken. Vergelijken we de inhoud van de Reghelen met de
leer van Bottens uit andere werken, dan is er weinig dat we niet in beide
zouden terugvinden. De overeenkomst naar de inhoud van de Reghelen met
stukken uit de Brieven en de Over-een-kominge is duidelijk, ofschoon stijl, beeldspraak en toon bij Sr Françoyse toch heel anders zijn dan bij Bottens. Slechts
bij een heel minutieus onderzoek zou wellicht zekerheid te verkrijgen zijn
aangaande de vraag of Bottens ook geput heeft uit de Woonste ende Geestelijcke
Menagie Godts met de Ziele* De oppervlakkig geconstateerde overeenkomst
tussen dit werk en Bottens' ideeën is niet van die aard, dat afhankelijkheid de
enige verklaring zou bieden.
Wij menen te mogen besluiten :
Ie. Dat de Reghelen evenzeer van Bottens als van Sr Françoyse zijn.
2e. Dat de invloed van Sr Françoyse voornamelijk betreft de leer van
1

MOEREELS, 371.

2

Reghelen, 1705, 27.
CAUWE, 1-151 (achter de Over-een-kominge).

3
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de Broederschap en de mystiek van de Vijf H. Wonden. Veel invloed
van De Geestelijcke Menagie vonden we niet.
Wij kunnen zelfs nog iets verder gaan. Nauwkeurige vergelijking leert ons
dat Bottens voor zijn gedrukte H. Hart-werkjes (uitgezonderd het laatste)
voornamelijk putte uit de Over-een-kominge (dat gebeurde uit de aard der zaak)
en uit sommige brieven. Van de meeste brieven zijn geen sporen bij hem te
vinden.
Dat de eerste zes hoofdstukken van het Kort Begryf voor een groot gedeelte
ook letterlijk overeenkomst met de Over-een-kominge vertonen, is na één keer
lezen duidelijk. - Aangaande de Korte ende Soete Inleydtnghe stelden we zelf
een nauwkeurige vergelijking in met de Brieven en de Over-een-kominge. Daarbij
bleek, dat slechts enkele bladzijden van de Inleydtnghe van Bottens zelf zijn,
nl. het begin en hier en daar een aantal regels die de teksten van Clara van
S. Lieven verbinden of iets nader verklaren. Bottens heeft de verspreide en
soms wat verwarde elementen van de leer der mystica over het H. Hart en
de Vijf Wonden knap geordend en hier en daar wat voorzichtiger geformuleerd.
Daarbij boeide hem vooral de mystieke kant van de zaak. De hoogste mystieke
opvattingen kregen in de leer van Hart en Wonden een passende, schone vorm.
Buiten de stukken, die hij overnam uit de Over-een-kominge, putte hij bijna
uitsluitend uit Brief III, V, IX, XXIII en XXVII.i d.w.z. slechts uit een
klein gedeelte van Sr Clara's geschriften.
Voor het overige is er tussen Clara en Bottens weinig overeenkomst vast te
stellen. WTel is er hier en daar overeenkomst in ideeën, maar deze is er bij
vrijwel alle schrijvers uit die tijd. Er is daarnaast een groot verschil in inhoud
aan te wijzen, maar vooral ook een groot verschil in de wijze van behandelen,
in de beeldspraak en de stijl. De ,,sfeer" van Sr Clara verschilt sterk van die
bij Bottens. Van de vele, soms toch nogal opvallende beelden van Sr Françoyse
(b.v. de ploeg op het onvruchtbaar land der ziel; de geestelijcke zeevaert;
de weyde des gebedts,2 vinden we bij Bottens niets.
Keren we nu terug tot ons handschrift. Er bestaat - zo zeiden we - verband
tussen de Korte ende Soete Inleydtnghe en sommige passages uit het handschrift.
I. Vergelijking tussen G.H. en de Inleydtnghe
Deze vergelijking leverde niet veel op. Slechts één passage uit het handschrift riep direct een passage op uit de Inleydtnghe (blz. 18 - G.H., blz. 40).
Ook al heeft de ziel - aldus de G.H. - het hof (waarin ze de koning zal vinden
in de vereniging) en ook de deur van dat hof gevonden, „sij en heeft bij aüentüre den sleutel niet, om de deüre open te doen en is gedwongen büijten te
blijüen, sij moet weten, dat den sleutel is het bloot gelooue, daer sij nü vortaen
1
2

Ibidem, 120-130, 138-142, 152-158, 223-228, 244-253.
Ibidem, 118; passim; 167-172.
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moet in gaen wandelen . . . dit gelooûe is den gaüdel sleutel . . . " (biz. 39-40).
Deze „sleutel" komt ook even ter sprake in de Inleydinghe. Hier wordt echter
verder gezegd, dat men soms toch nog niet binnen kan, ook al heeft men de
sleutel, omdat de deur nog van binnen gegrendeld is.
Het lijdt o.i. geen twijfel, dat beide passages teruggaan op twee soortgelijke
passages bij Sr Clara van S. Lieven. In Brief IX spreekt zij tamelijk uitvoerig
over die sleutel alsook over de afgrendeling van de deur aan de binnenkant.
Hierop steunt de passage uit de Inleydinghe. In Brief XXVII 1 lezen we :
„Hij [d.i. de Heer] thoonde mij oock eenen sleutel om te openen dese poort
om binnen te gaen : welcke sleutel was een bloot ende waerachtigh geloof sonder
verbeeldinghe ofte gevoelen van devotie". Op deze passage en het vervolg
daarvan steunt de tekst uit de G.H., alsook de tekst van de Inleydinghe,
die aan de tekst van de sleutel voorafgaat. - Wij vinden hier dus, zoal geen
bewijs, dan toch een sterke aanwijzing voor direct verband tussen de Brieven
en de Inleydinghe enerzijds en een tekst uit het handschrift anderzijds.
II. Vergelijking van de Inleydinghe met de M.T.
Hier is de overeenkomst zó sterk, dat slechts afhankelijkheid een verklaring
biedt. Wij geven alleen de in het oog lopende overeenkomsten.
Ie. De indeUng van het geestelijk leven in drie trappen, zoals we die aantroffen in cap. Ill der M.T. (ni. dat de ziel komt van buiten de geest in de geest,
van in de geest tot boven de geest en van boven de geest tot zonder geest,
vinden we terug in de Inleydinghe. Ze vormt de basis van het hele boekje.
Bottens ontleent haar aan het begin van de Over-een-kominge. - Terloops wijzen
we er op, dat Bottens deze indeling ook heel kort vermeldt in alle drie de uitgaven van Het Goddelyck Herte I en in Den Gekruysten Seraphim,2 wanneer
hij de verschillen opsomt tussen de drie wegen van het geestelijk leven. In
Het Goddelyck Herte I 3 staat: ,,Ιη het eerste [in de eerste phase] is men noch
buyten den geest : in het tweede komt men in den geest, in het derde komt men
boven den geest en men wort ten lesten oock sonder geest".
2e. Overeenkomst naar de inhoud en soms ook naar de letter vinden we
tussen de laatste bladzijden (blz. 19-21) van de Inleydinghe en de tekst op
blz. 34-36 van de M.T. Zo b.v. :
Inleydinghe

M.T.

Als een saecke ontwort aen haer
gelijck een saecke, die in een ander
eyghen wesen, soo ontfanght sij het verandert wort, verliest haer eijgen
wesen van het gene waerom sij ont- wesen, ontfanckt het wesen, van hetwort: ghelijck een druppel waters in gonne waerin sij verandert wort, bij
ι Ibidem, 247.
a blz. 35-36.
» D e e l l (1716), 26.
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den wijn een wort in smaeck, couleur
etc sonder merckelijck verschil; soo
wort de ziele een met Godt door de
mededeylinghe Godts: volghens dat
den Apostel seght I Cor. 6 Die den
Heere aenhanght wort eenen Gheest.
Wat dat is dese vereeninghe met Godt
en can van vleesch en bloet niet ghegrondeert worden noch door verstandt en geleertheyt of menschelijcke
leeringhe achterhaelt. . .
Soo dan de ziele in het besluyt van
dit Goddelyck Herte comt door de
medewerckinge der liefde soo naer
aen het beschauwen van dit Goddelijck Wesen, datter maer gelijck een
dun vloes ofte krebbe tusschen haer en
Godt en is, dat is den sack van haer
stervelijckheyt daer sij noch in is.

exempel een dreüpel water in den
wijn gestort, wort een met denselüen
in smaeck en couleur sonder merckelijck verschil, alsoo wort de siele een
met godt, door de mededeijlinge
godts, volgens het seggen den apostels
1 corint, 6 die den heere aenhanght
wort eenen geest met hem . . . wat dat
den geest alsdan smaeckt, verstaet,
en siet, en can van vlees, en bloet, niet
gegrondeert worden, of door menschelijck verstant of leeringe achterhaelt . . .
dese ontwordinge sijns selfs, en vereeninge met godt . . . bringht de
siele so naer hem, aent beschauwen
des goddélijcken wesen, dater gelijck
maer een vloers tusschen hem en godt
en is, dat is den sack van dit sterffelijck leüen.

Beide teksten gaan terug op de volgende uit de Over-een-kominge:" Maer
het is al te waer dat jet dat ontwort aen sijn wesen, ontfanght het wesen waerom
dat het ontwort, gelijck eenen druppel waters in den wijn een wort in smaeck
couleur en wesen sonder distinctie, soo wort die ziele een met Godt door de
mede-deylinghe der gratie . . . ghelijck den Apostel seght, Die Godt aenhanght
wort een met Godt". - „Soo dan die ziele in dit besluyt van het Goddehjck
herte komt door die mede-werckinghe der liefde soo naer aen het beschouwen
van dit Goddehjck wesen, datter maer een seer dunne crebbe tusschen Godt en
haer is: en dat is om datse noch in den sack is van haere sterffelijckheyt"1.
Nu is er nog een passage uit de M.T., die veel overeenkomst vertoont met
een tekst uit de Over-een-kominge, echter niet aangetroffen wordt in de Inleydinghe. Het betreft hier het vers, dat we boven bij cap. IV van de M.T.
weergaven. In Brief XIV 2 vinden we een gedeelte van dit vers terug, eveneens
zonder dat het als vers gedrukt is.
want hoe sy meer gaet verlanghen,
hoe sij min comt t'ontfanghen
en hoe sij meer ontfanckt,
hoe sij meer verlanght
Soo dan mijn alderliefste
1

CAUWE, Overeenkommge, 3.

a Ibidem, Brieven, 229-230.
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tot verlangen en jaegen
suit ghij u moeten waegen :
Want uwen Bruydegom neemt er in syn behaegen
om dat ghij altijdt soudt hebben te vraegen
Er zijn verschillen, maar de overeenkomst blijkt duidelijk genoeg.
Het staat dus wel vast, dat de Inleydinghe en het handschrift in nauw
verband staan met elkaar en beide teruggaan tot dezelfde bron. Welk van de
twee Bottens het eerste schreef, valt moeilijk uit te maken. Het komt ons
echter verantwoord voor aan te nemen dat handschrift en Inleydinghe ongeveer terzelfder tijd vervaardigd zijn. Wij hebben er boven reeds op gewezen
dat Bottens zich o.i. slechts gedurende een bepaalde periode van zijn leven
verdiepte in de leer van Sr Françoyse, dat hij daarbij vooral belangstelling
toonde voor der leer der Vijf H. Wonden en dat zijn belangstelling vooral
uitging naar de mystieke kant van die leer. Dit laatste blijkt o.i. uit de
Reghelen, en de Inleydinghe. Maar vooral uit de M.T., waarin nergens sprake is
van de H. Wonden of het H. Hart, terwijl de mystieke voorstellingswijze die
van Sr. Clara van St. Lieven is. Het blijkt eveneens uit de tekst van Het
Goddelyck Herte.
Het is uit het bovenstaande wel duidelijk geworden, dat Bottens naar onze
mening de tractaatjes van de hss geschreven heeft tussen 1680 en 1690. Een
stringent bewijs daarvoor valt niet te geven, maar omdat we na 1690 nagenoeg
geen tekenen bij Bottens vinden, die wijzen op intense belangstelling voor de
geschriften van Sr Françoyse, achten we ons standpunt verantwoord. Over
de tijd waarop de afzonderlijke werkjes tot stand gekomen zijn, kunnen we
niets zeggen. Hetzelfde geldt van de teksten van hss A en B. We mogen veronderstellen, dat de copieën tot stand gekomen zijn niet al te lang na het handschrift van Bottens zelf.
Waarom en hoe wordt hs A uitgegeven?
Verj ans 1 is van mening, dat de teksten van beide handschriften niet
merkelijk verschillen. Nauwkeurige vergelijking wees echter uit, dat er veel
verschillen aan te wijzen vallen, al zijn die meestal bijkomstig. Daar zowel
A uit S. Truiden als В uit Brussel een copie zijn, moeten we de vraag stellen,
welk handschrift het meest in aanmerking komt om uitgegeven te worden.
Wij zijn van mening, dat A het meest in aanmerking komt. Onze argumenten
daarvoor zijn de volgende:
1 ) Л is een gaaf en afgerond handschrift, dat nergens onderbroken wordt ;
В wordt op verschillende plaatsen onderbroken en bevindt zich tussen
allerhande andere documenten in.
1

VERJANS,
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2) A is geheel geschreven door dezelfde hand; В is afkomstig van twee
copiisten.
3) A bevat de M.T. ; daarvan is in В niets te vinden.
4) De tekst van A is met zorg geschreven en met zorg verbeterd ; de tekst
van В maakt een minder verzorgde indruk.
5) De tekst van A is over het algemeen zakelijk en duidelijk ; die van В
is wijdlopiger. Men ontkomt niet gemakkelijk aan de indruk, dat de
twee copiisten van В op veel plaatsen de tekst hebben willen ver
duidelijken.
De twee laatste argumenten moeten echter voorzichtig gehanteerd worden.
Het zijn meer indrukken en veronderstellingen dan bewijzen. Bovendien komt
het ook wel voor, dat de tekst van A minder duidelijk is dan die van B.
Al geven we dus de voorkeur aan A en al wordt dus dit handschrift uit
gegeven, we mogen daarbij В zeker niet verwaarlozen.
Wij geven de tekst uit zoals hij in het handschrift staat. Wij voerden daarom
geen hoofdletters en punten in, veranderden niets aan de spelling en gaven de
vele komma's weer. Slechts in één opzicht wijzigden we de interpunctie: we
vervingen de lange komma, die op het einde van de regels in het handschrift
dient om afkorting van een woord aan te geven, door het gewone afkortingsteken. Het spreekt vanzelf, dat de cijfers voor de noten door ons zijn toegevoegd.
Waar de copiiste een gedeelte van een woord wegliet - daarvoor gebruikte ze
eveneens een lange komma - , vulden wij dit aan. Deze aanvullingen zijn
cursief gedrukt. Het einde van een regel wordt aangeduid door //. Links naast
de regel, waarmee in het handschrift een nieuwe bladzijde begint, plaatsten
wij ons folio-nummer; daarachter volgt, tussen ronde haken, de eventuele
paginering door de copiiste.
Voor de weergave van В volgden we dezelfde regels. Alleen gaven we daarbij
het einde van de regels niet aan, tenzij bij de weergave van grote gedeelten.
Deze grote stukken uit В werden geplaatst onmiddellijk achter resp. de G.H.
en noch leeringe van den seinen van A. Ze zijn gedrukt in dezelfde letter als
de noten.
In de noten werden geen spellingsverschillen tussen A en В vermeld. Ook
verschillen binnen één woord (zoals b.v. gestadigh - gestadelijck) werden niet
aangegeven. Ontbraken één of meer woorden in B, dan gaven we dat aan door
er ot voor te plaatsen.
De tekst van hs А
ir(i)
Den geest des heeren, ofte een edel tractai // wijsende aende, godtsoeckende siele, waerin // dat eijgentlijck, gelegen is, den wegh, om
te // commen, tot de waerachtighe, vereeninghe, // met godt, volgens,
de worden des apostels, die // godt aenhanght, die wort, eenen geest,
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gemaeckt // door eenen Eerw, pater Recollect l Pater bottens //
het i capittel, hoe grootelijckx, veel menschen // dooien, in godt
te soecken //
het is een sententie, vanden H: thomas, ende alle // de philosophen,
dat de vereeninge is, eene vande // edelste, ende exélenste, vijtwerckinghen, vande // liefde, jae, dat de liefde selüe, van haer naturen //
weghe, is, een vereenighende craght, maeckende, van // twee saecken
een, ende hier van comt het, dat een // waerachtighe, liefde, niet en is,
soo sorghvül- // delijck, en virighlijck, begeerende, als de vereeninge, //
met de saecken, die sij mint, ende voorwaer, wij sien // daghelijckx,
dat de minnaers, nieuers 2 meer, ter weerelt // naer en verlanghen,
als vereenight, te wesen, met den // geenen, die sij beminnen, dit is
het gonne, den H: aügus- // tinüs, 3 oüerpeijsende, de sterckte, sijnder
liefde, willende, // hiermede seggen, dat den steen, die gheworpen is, //
inde loght, soo ras, niet en was, nedervallende, ter // aerden, als sijn
liefde, hem 4 was drijüende, tot die // vereeninge, van die saecke, die
hij beminde, ende //
ι ν (2) hierom, de geestelijcke brûijdt, met een virigh Oerlangew, // ont(niet te stecken, wesende, om te ghenieten, de teghenwoordigAe¿/í#, // van
zien meer) haeren, hemelsen brüijdegom, ende vindende haer 6 afwesigh,
en ghescheijden, van hem, is sonder // ophaüden, met veel
süchtens, en claegens, wenschende // om met hem, vereenight, te
wesen, wie sal mij geüen // ü, mijnen broeder, süijghende, de borsten,
van mijne // Moeder, dat ick u vinde, büijten, en küsse, dit dede, den //
apostel, roepende, ick begeere, ontbonden, te worden, ende // met
christo, te β leüen, enden, conincklijcken, propheet, wie // sal mij
vleugelen geüen,7 van een düijve, ende ick sal // vliegen, en rüsten,
ende dit is, soo waerachtigh, datten // waere saecken, dat het goddelijck 8 light, en wesen, een // waere, en onuerscheijden, in alle drij,
de persoonen, // van de H: Drijvüldigheijdt, hun liefde, en saüde hun //
noijt, laeten, in vrede, maer saüde blüijüen, in een // ghedürighe,
ongherüstheijdt, soo lanck, als sij saüde // verscheijden, blüijüen, in
nature, en substantie // maer om dieswille, dat den Sone, beminnende,
sijnen vader // in hem vint, sijn wesen, ende, den vader, oock vint //
het sijne, inde liefde, vanden sone, ende insgelijck // oock, van den
1

37r 6 ontbreekt Bottens
37r 17 naer
37r 19 woude te kennen geven
4
37r 23 en
5
37r 27 afwordich
• 37r 32 weten
' 37r 34 als
8
37v 1 ot locht en
2
3

H: geest, soo rusten sij, volmaecktelijck, // in mallekanderen, ende en
weten, niet meer, wat be- // geeren, beminnende, ende omhelsende,
den eenen, den // anderen, oneijndelijck, in eenigheijdt, des geest,
ende // des leüens, waer vijt, men claerelijck siet, dat het // niet en is,
te verwonderen, d a t 1 er oock, hedendachs, //
2r(3)
'

soo veel godtürüchtighe sielen, gheüonden worden, die // met een
vierigh, verlanghen, soo seer dorsten, naer de // vereeninge, met godt,
haeren schepper, büijten, den welc- // ken, sij nogh rüste, nogh,
waerachtighen vrede, en 2 hebbe«, // nogh en connen vinden, en daerom soecken, ende ghe- // brüijcken, alle middelen, die sij connen, om
tot dese 3 // vereeninge, te commen, stierende, hiertoe, alle haere, //
ghepeijsen, met veel versughtens, ontallijcke, aspi- // ratien, ofte
toegeestinge, die sij dagh ende naght, tot // hem senden, als seeker
boden, der liefde, die sij hem // draeghen, doende, het selüe, met groóte,
driftigheijdt, // spanninge des hooft, ongerüstheijdt, en droefheijdt //
des herten, en willen, eer sij daer toe beqüaem sijn // godt, met
ghewelt haüden, inde memorie, enden, selüen, // met 4 het verstant,
aenschaüwen, en met de liefhebbende, // craght, omhelsen, waer door
sij, hun lighaem, сгіпскеи, // hun ghesontheijdt, beschaedighen, en
veraghteren, hun // soo veel te meer, van godt, als sij 5 hün hier in,
te β wereke- // lijck, en ongedürighlijcker, sijn draegende, ende en
consi- // dereren niet, van deen sijde, dat godt, niet en can worden //
geüonden, als in vrede, ende in rüste, ende van d'ander // sijde, dat
wij hem geensins, met ons eijgen opset, ende // naturelijcke, werckinge,
connen aghterhaelen, maer // dat hij ons selüen, in hem moet trecken,
boüen, alle // werek en wijse, boüen, alle reden, en verstant, inden //
bloot en, onüerbeelden gront, onser sielen, int operste, // en edelste,
van onsen geest, alwaer, de drij craghten, // der siele, oorspronckelijck,
gheeenight sijn, ende //

2v(4)

en soetelijck, sijn neijgende, tot de goddelijcke, eenigheijt, // die
boüen de eenigheijdt, van onsen geest, oneijndelijck, meer // verheüen is, als den opersten hemel, boüen de aerde, // ende oüersülcks,
om soo daenighe sielen, wat te helpen // en te bringhen, tot waerachtighe, vereeninge, metgodt, // haeren schepper, die sij soo grootelijckx, versoecken, soo // hebbe 7 ghedaght, dat wij haer, hier saüden,
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kennelijck // maecken, den waerachtighen wegh, die sij moeten, intre- //
den, om hier toe te gheraecken, den welcken, ist 1 dat sij, // ghetrauwelijck, commen te volgen, soo sullen sij, als // metter handt, worden
gheleijdt, tot het gonne, sij soo seer // begeeren
2 capp, welcke, den waerachtighen // wegh is, tot godt, ende hoe
hij, ghedeelt wort, // in drij stücken, en welcke die sijn //
Om dan, de godtsoeckende siele, den waerachtighen wegh, tot godt //
kennelijck, te maecken, soo moet sij, voor al, weten, dat den // seluen,
onder de creaturen, niet en is, te vinden, want // gelijck godt, verheüen is, boüen alle, dat gheschaepen // is, soo is oock den wegh, tot
hem, soo dat sij, den // seinen noijt, en sal commen, te entdecken, soo //
lange, als sij, en alle creaturen, in haer noch in // wesen sijn, ende om
dit haer, eenighsins, te doen // verstaen, soo staet, te mereken, dat
eer 2 godt, de // weerelt, en al datter in is, hadde gheschaepen, // soo
en was er niet, te vinden, als godt, alleen, // die ghelijck, den H:
augüstinus, seght, als dan // woonde, in 3 sijn seinen, ende naer dat
hij, de weerelt // heeft gheschaepen, sijn 4 neuens hem, oock te vinden,//
3r(5)

1
2
3
4
5
β

de creaturen, de welcke ist, dat mense wederom, wegh // neemt, soo
is godt, daer alleen, ouerblüijüende, waer vijt // blijekt, dat wilt de
godtsoeckende siele, hem inder waer- // heijdt, vinden, dat sij alleen,
vijt haer moet weeren, de creaturen, // die tusschen godt, en haer,
eenen middel sijn, ende oüer- // sülckx, dat sij niet en moet, dit, oft
dat, doen, ofte haer tot // hem, werckelijck, draeghen, maermoet alleen,
weeren // en wegh nemen, desen middel, waerom, den eenighen//ende
waerachtighen wegh, die haer tot godt 5 leijdt, en is // anders niet,
als een ontworden, een verstcrüen, een // vernieten, van den gheheelen
mensch, en al dat binnen // en büijten hem, niet purelijck godt, en is,
dit is, den // wegh, die sij ghestaedigh, moet bewandelen, dit is de //
herbaene, die haer sal leijden, sonder te dolen, denwelc- // ken christus,
onsen sahghmaecker, selüe, heeft // voor gheghaen, gelijck, den apostel
seght, die sijn // seluen, vijt gheijdelt heeft, om den wegh, light, en //
seeker, te maecken, gaende haer voor, en teeckende // den seluen, met
bloedighe, voetstappen, op dat sij hem, // te gemackelijcker, saüden
volgen, en 6 niet en saüden // wandelen, in de düijsternissen, maer
alsoo saüden // wesen, in het light, ghemerekt, dat hij is, het waerachtig, // light, het welcke, verlight, alle menschen, commende //
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in dése weerelt, desen wegh, dan is, de waerachtighe, // vernietinge,
en wort ghedeelt, in drij stücken, te weten // in de suijüeringe, егlichtinge, en claere, aenschaûwinge // de suijüeringe,1 in de bereijdinge,
die in de siele, moetüoor // gaen, om daer door bequaem, ghemaeckt
te worden, tot het // ontfangen, der goddelijcker, in werckingen, die
haer tot //
3 ν (6)

de vereeninge, met godt, moeten verheffen, onder de // welcke, eene,
vande principaelste is, de verlieh- // tinge, door de welcke, godt
inwendigh, de siele, comt // te verlighten, met sijn goddelijck light,
ende te // ontstecken, met het 2 vier, sijnder goddelijeke liefde //
ende alsoo, te bringhen, tot de claere, aenschaûwinge // van sijn
goddelijck, aenschijn, door welcke, claere // aenschaüwinghe, de süijüere, en verlighte siele, // comt, de tegenwordigheijdt, van haeren,
hemelschen // brüijdegom, waerachtigh, in haer, te entdecken, ver- //
crijgende alsoo in dit dal, der traenen, in eenen // voorsmaeck, het
gonne sij, hier naermaels, gheruste- //Щек sal commen, te besitten,
ende met alle ver- // saetheijdt, te genieten, inde eeüwighe glorie, //
maer hoe dat, de siele, den wegh, van dese ver- // nietinge, moet
beginnen, te wandelen, ende alsoo // ghebroght worden, tot de voorseijden, suijueringhe, // verlichtinge, en claere, aenschaûwinge, saûde //
lanck wesen, hier in het besonder, te beschrijüen // nochtans, om haer
hier eenighsins, te helpen, // sullen wij, dat met corte worden, gaen
verhaelen,3 // ten eersten, aengaande, de suijüeringe, die ver- //
heijst, dat den mensch, naer den wille, sij, gans- // chelijck, afghekeert,
van alle gheschaepen // dinghen, ende teenemael onderworpen, aenden
// wille, van godt, almachtigh, soo dat hij, van // deen zijde, met
affectie, en welbehaegen, met // smaeck, ende genegentheijdt.nieüerst
op, en rust //

4г (7)

dan op godt alleen, en van dander zijde, sijnen wille, soo // comt te
werpen, ente Verliesen, inden goddélijeken, wille, // dat hij sijnen,
eijgen wille, noijt meer en 4 comt, te // vinden, ende oûersûlckx, soo
sal hij, voor al, gron- // delijck versaecken, alle gheschaepen, dinghen, //
sonder jet, daar van te willen genieten, ofte te be- // haûden, inder
eeûwigheijdt, ende dit, sal de // siele, die bûijten, haer selûen, verre
verstroijt // was, min ofte meer, naer dat sij, dese vergancke- // lijeke
dinghen, met affectie, was aencleuende, // bringhen, tot haerseluen,
ende vindende, haer // nu eenichsins, door acten, van soo daenighe //
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versaeckinge,1 haer nu eenighsins, vergaedert, // bij haer selüen, sal
alsdan, door volcommen // oûergeûinge, haer selfs, aen godt, haeren
wille, // met den goddeUjcken wille, vereenighen, soo dat sij, //
grondelijck, sal protesteeren, dat sij indereeü- // wigheijdt, niet anders,
en begeert, als datden // selüen,2 goddélijcken, -wille, in haer teenemael
// volbraght worde, soo in voorspoet, als in tegen- // spoet, in alle
lijden, soo vijtwendigh, als in- // wendigh, en in alle goddélijcke,
besoeckinge, ende // dat moet sij, vijtter herten, meenen, en salnaer //
het selue, voortaen, sien te leüen, haudende // haer, herte reijn, ende
onbesmet, van alle 3 // ongeregelde liefde, der creaturen, daer godt, //
niet püer, en wort ghemeent, ende haeren wille //
4v(8)

ghestaedelijck, onderworpen, aenden wille godts, // grondelijck, te
vreden wesende, met al het gonne 4 // hij haer fallen stonden, laet
oüer commen, // sonder verkiesinge, dit sal haer vergaederen, // in
haer selüen, want soo de siele, nu niet meer // vijtwendigh, en staet
ghekeert, tot de creaturen, // nochte, oock inwendigh, en rust, op de
gaeüen // godts, soo moet sij nootsaeckelijck, ontbonden // wesende,
van al sülcke, stercke banden, commen // in haer seinen, ende naer
dat sij aldus, veree- // night, ende vergaedert, in haer seinen, sal wesen //
soo sal sij, vijt den grond haers herten, protes- // teeren, dat sij dese
versaeckinge, en oüergeüinge // aen godt, nieüers anders om, en heeft
ghedaen dan // om dat hij godt is, ende om hem, plaetse, in haer //
te maecken, om dat hij dat weerdigh is, ende soo // grootelijckx,
verdient heeft, soo dat sij niet en // meent, nogh en pretendeert,
eenighen anderen // loon, ofte recompensie, daer voor, als sijn wel 5 //
behaeghen, wiens ghenüghte is, te β verkeeren, met // de kinderen, der
menschen, door dese acten van // pure liefde, wordt de siele, nü vergaedert wesen- // de, in haer selüen, beqüaem ghemaeckt, om // boüen
haer selüen, verheüen te worden, want // saüde sij, tot godt gheraecken,
soo en moet sij, niet // alleen wesen, in haer selüen, maer oock boüen //
haer natürelijck begrijp, en werckinge, met de // welcke, sij hem geensins, en can vinden, ofte //

s г (9)

achterhaelen, om dat hij onheijndelijck, alle gheschaepen verstant, te
boüen gaet, maer de werckinge, daer // sij godt, mede treffen moet, sal
haer van boüen // worden inghestort, tot de welcke sij allijnskens //
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wort bereijt, als sij de voorgaende, en naer volgende // leeringe, is te
werck stellende, want soo wanneer // als, door de voorschreuen
acten, van versaeckinge, // oüergeüinge, en pure liefde, haer herte reijn
// sal wesen, van alle ongeregelde liefde, en // genegentheijdt, der
creaturen, ende haeren wille // sal wesen ontslaeghen, van alle eijgen //
soeckelijckheijdt, der creaturen, en verkiesen // in alle dingen, en haer
meijninge, teenemael süijuer // en püer, van alle eijgen baete, en
profijt, soo dat // sij oock selüe, dese bevindelijcke, teghenwordig //
heijdt godts, in haere oeffeninge, niet en sal meijnen, // maer enckelijck
godt, soo hij is, in í sij seinen, dat is // sij en sal haer aldus, niet
oeffenen, tot godt, om // dat haer, dat ghenoechelijck 2 is, en profijtelijck is, // maer enckelijck, om dat het godt behaeght, te 3 // te
woonen, in een süijuer siele,4 ende soo sal sij, // in haer commen
te geüoelen, de goddëlijcke inwerckinge // door een soete stille
neijginge, van haeren // geest, tot godt, den welcken, door den brant,
der // goddëlijcke liefde, geraeckt wesende, hem selüen soeckt // te
worpen, en teenemael te Verliesen, inden oor- // spronck, daer hij vijt
geüloten is, en daer hij van in der // eeüwigheijdt, in gheweest is, 5 soo
wij gaen leeren //
Sv(io)

het 3 capp, dat de godt soeckende siele, christo // volgen moet, om tot
de süijüeringe, waerachtighfoycA // te gheraecken, en van sijn groóte
aeremoede, en // versmaedinge des weerels, naer den vijtwendigen //
mensch, en hoe de siele, die in haer moet vercrijghen //
maer om dat de siele, te seckerder, desen wegh, // der vemietinge,
saüde β bewandelen, en met 7 voor- // der light, en voortganck,
saüde worden ghebroght, // tot de inwendighe, süijüeringe, soo sal sij
haeren // toevlüght, nemen, tot den lijtsman, die wij haer // hier
boüen hebben ghewesen, te weten, den ghe- // crüijsten jesüs, en sal
doen 8 het gonne daer ghe- // seijt wort, aensiet aendachtighlijck, en 9
siet // naer sijn voorbeeld, etc : 10 doende, als eenen neers- // tighen
schilder, den welcken, willende maecken, // een leüendigh n portrait,
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naer eenigh vorbeelt, is // het selüe gheduerigh, voor ooghen haüdende,
ende // naer elcken treek, die hij met het penceel, is treckende // is
elcke reijse, op een nieuw, aendachtighlijck // besightende, op dat hij
het selüe,1 constelijck, naer // het leñen, saüde conterfaiten,2 soo sal
de siele // dit goddélijck voorbeelt, de menscheijt christi, ghestae- //
delijck, voor ooghen hebben, ende aendachtelijck bemereken, // de
wonderlijcke deüghden, en goddelijcke volmaecktheden, // daer hij
mede verciert is, ende selüe, voor soo veel // alst haer cranckheijdt,
sal toelaeten, in haer sien //
6r(ii)

te vercrijgen, door een ghestaedigh, naer volghen, // op dat sij alsoo,
magh worden, ghesuijüert, van alle // ongelijckheijdt, en ghestelt, in
haer eerste, edelheijdt, en schoonheijdt, tot het welcke, christüm //
haer oock, niet en sal laeten, te helpen want al // ist, dat hij selüe is,
het voorbeelt, daer sij moet // naer wereken, en dat het voorbeelt,
gemeenelijck, niet // meer en can geüen, als een simpel voorhanden, //
van het gonne, dat het is, vertoonende, soo ist, noch- // tans, dat dit
tegenwordigh, goddélijck voorbeelt, hier // in dander, doode beelden,
verre te boüengaet, want // het selüe, en is niet alleen, het beelt,3 dat
moet // worden gheconterfait, maer is selüer oock, den // schilder,
ende werekman, waer van gheseijt // wort, alle onse wereken, hebt
gij in ons gheüroght, // ende op een ander plaetse, vijt sijne volheijt,
hebbent // wij, al ontfangen,4 soo de siele, dit goddélijck // voorbeelt,
voor oogen heeft, soo vint sij, eenen // afgront, van alle deüghden, en
volmaecktheden // soo dat sij niet en weet, waer beginnen, ofte // waer 5
sij haer toe keeren sal, soo sullen wij 6 // haer geven, een onderwijsinge,7 waer door sij // lightelijck, sal moghen gheholpen worden,
tot // haere pretensie, sij sal dan, voor al, haer oogen // slaen, op die
vijtterste aremoede, en verlaetentheijt, // daer hij mede is 8hangende,
aen het cruijs, want in // den eersten, soo is hij verlaeten, van alle sijne//

6v(i2)

apostelen, discipelen, vrinden, en maeghen, den // eenen, heeft hem
verlooghent,9 de reste verlaeten, // ende vlüght genomen, ende al ist,
dat sijne moeder // en den discipel, die hij boüen dander, was be-

1

40v 1Θ wel en
40v 19 alsoo zal oock doen dese siele sij sal dit goddelick voorbeelt te weten de menscheijt
christi gestadelick voor oogen houden
3
4 Ir 5 het welcke dan
4
4Ir 10 naer want de godtsoeckende ziele dit goddelick voorbeelt voor oogen hebbende daer
vint een aigront van deüghden en ander goddelick
5 41r 13 sij
β
41r 13 hier
7
4Ir 15 door welcke
8
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8
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minnende // hem sijn bij ghebleüen, tot onder het cruijs, dat en // is
noghtans niet gheschiet, tot verlichtinghe // sijnder pijnen, maer wel
tot vermeederinge, ende // beswaeringe, daer en bouen, sijne vijtwendighe // aremoede, was soo groot, dat hij niet en heeft, daer 1 //
sijn doorwont hooft, op saude 2 rusten, jae is soo // naeckt, en bloot,
hangende, aen het cruijs, dat // hij niet en heeft,3 om sijn naeckt
lighaem, te be- // cleeden, den noot der nature, wort hem soo nauw //
gheweijgert, dat me hem ontseght, eenen dronck // waeters, om sijnen
brandenden doorst, wat te verslaen // die soo groot was, dat hij boüen
alle ander pijnen, // en smerten, die nochtans soo groot waeren, datse //
geen gheschaepen, verstant, en saude connen // begrijpen, hem 4
doende claeghen, mij dorst, dat alleen // ghenoegh was, om een ghesont
herte, te doen be- // swijeken, jae ter contrarie, soo wort hem ghepre- //
senteert, galle, en edick, ende in plaetse van be- // claeght te worden,
in dese sijn vijtterste, allende // soo wort, hij nogh, al begeckt, bespot,
ghelastert, // gheblasphemeert, en belagghen, van alle de // weerelt,5
hier vijt, sal de godtsoeckende siele, //
7r(i3)

mercken, hoe verre dat sij moet wesen, van dadelijck // te besittenmet
den wille,6 ofte begeerte, eenigh // tijdelijck goet, ghemack, des
lichaems, ofte troost // der creaturen, siende haeren, ghecruijsten
brüijde- // gom soo naeckt, gans bloot,7 van alle solaes, en // onderhaüt, der creaturen, berooft, en dat om haer // enckelijck te thoonen,
den wegh, die sij moet vol- // gen, om wederom, te keeren, in haeren
oorspronck, // waer dat sij hem hier in, op het naeste moet, soo // veel
alst, in haer is, trachten, ghelijck te worden, // soo sal sij.meterdaet,
verlaeten,8 alles, het sij // vijtwendigh, tot vermaeck, en onderhaüt,
der // naturen is besittende, alle goet,9 eere, ende // vrinden, en
maegen, alle hope, en troost, des // weerelts, om al soo 10 haer voorbeelt
christi, naer // te volgen, ofte blüijuende, inde weerelt, ofte // wel haer
vertreck.ende, in een gereformeerde // religie, naer dat sij haer,
vanden H: geest, sal // vinden ghedreüen,11 en naer den raet, des
bicht- // vaders, naer staet, en conditie, ende is het // saecken, dat sij

ι 41r29 hij
2
4Ir 29 moghen
3
4Ir 31 waermede
4
41 ν 1 doet daghen en roepen
5
41v 11 en soo voors
β
41v 13 en
7
41 ν 16 en berooft van alle solaes en onderhout der naturen en dat enckel en alleen om haer
te thoonen den waerachtighen wegh waerom opdat sij hem hierin op het naeste so veel alst in
haer is ghelijck soude moghen worden
8
41 ν 22 alle het gene
β
41 ν 23 alle goet, alle eere en alle vrinden
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41 ν 24 haeren gecrüijsten brüydegom naect en bloot naer te volghen ofte wel
n 41 ν 29 ofte wel
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niet en wilde, ofte 1 vermoght, haer // aldus, lighamelijck, van alle
dingen, te ont- // blooten, soo sal sij het selüe doen,2 naer den //
geest, welcke geestelijcke, ontblootinge, is // van 3 sülcke een craght,
en volmaecktheijdt, // dat sonder de selüe, de vijtwendige, vangeender//
7v(i4)

ofte cleender, weerde saude sijn, ende haer alleen // noijt, en saude
connen bringhen, tot het gonne // sij is begeerende, het welcke nochtans, de geeste- // lijcke alleen, wel vermagh te doen, al ist,4 dat //
me vijtwendigh, veel goederen, eere, en grooten // staet, ende nootsaeckelijckheijdt, der nature, is // besittende, alwaert, een geheel
coninckrijck, // hoewel 5 de eüangelische, aremoede, naer den //
lichaem, en naer den geest, is de aider volmaeck- // ste, ende christo,
de alderghelijckste, en aenge- // naemste, ist saecke dan, dat de siele,
niet en // vint gheraetsaem, dat sij haer vijtwendelijck, // aldus,
saude ontblooten, van alle HchaemelycA // onderstant, der nature,
sal 6 dat doen, inwendig, // want saüde sij, inder waerheijdt, tot godt
geraeckew // soo moet sij voor al, gans aerm, wesen en bloot, // ten
minsten, naer den geest, van alle, het gonne 7 // büijten christo is,
waer in sij eenigen troost, ofte // vermaeck, saüde mogen vinden, ter
eersten, aen- // gaende, het lichaem, soo moet sij grondigh ver- //
saecken, alle het gonne daer het lichaem eeni- // ge voldoeninge, can
vijtscheppen, als sijn 8 geit // goet, ofte intcort gheseijt, alle gheschaepen // dinghen, willende, van de selüe, inder eeuwigheijdt, //
niet anders, als den simpelen, nootdrüft, die de // nature, niet en can
derüen,9 enden selüen, soo //

8 г (15)

maer begeeren, als godt, 10 haer die toesenden wilt,//hoe spaerigh,
ende nauw, 11 het saüde moghen wesen, // en al waert, dat hij haer,
den selüen,12 oock wilde // benemen, en laeten vergaen, van noot,
sal in // alles grondelijck, te vreden wesen, ten anderen, al // eere,
staet, hoogheijt, en gestelt te wesen, voor al 1 3 //andere, 1 4 gepresen,

1

41v 31 niet
41 ν 33 ten minsten
s 43r 1 al
* 43r 6 saecken
* 43r 9 doet
* 43r 15 hülpe en
7
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gebeert, en bemint, te wesen,1 // sal sij al te gronde mishaghten, en
onder de voeten // treden, alle ghenüghten, der sinnen, waerom // sij
haer seliien, teenemael, sal versmaeden, // ende en sal op haer seinen,
niet meer passen, // dan of sij op de weerelt, niet en waere, engeen- //
sins, aensien, ofte sij ghemack, ofte ongemack // heeft, genOghte, ofte
verdriet, in alles, grondeUyc^ // te vreden wesende, hoe dat het met
haer gaet, // en het gonne sij door reght, en noot, niet en can //
excuseeren, sal dat simpel ghebruijcken, niet // om te voldoen, den
lust, die de nature, daerin vint, // maer alleen, tot den voorseijden
noot, daer // en boüen, soo sal sij oock af snijden, alle son- // derlijnge,
en heymelijcke, vrinschap, die sij saüde // mogen hebben, met eenige
menschen, van wat // staet, ofte conditie,2 sij saüden mogen wesen,3
hoe geestelijck,4 ofte hoe heijligh, dat sij schijnen, // handende alleen,
een gemeene goddebyc&e liefde, toteen // jgelijck, soo vijanden, als
vrinden, sondaers als // goede menschen, ten lesten, alle vijtwendighen
// troost, en onderhaut, der creaturen, soo dat sij 5 nu //
8v(i6)

voortaen, nieûers op en steunen, als op de blooten // ghecrüijsten
Christum . . . //
het 4 capp van de volcommen, gelaetentheijt // ende onderworpinge
christo, aen godt, sijnen vaeder // naer den inwendighen mensch, en
dat de siele // hier in oock christo, moet gelijck sij η //
als de siele, aldus inwendigh, gans ontbloot is, // van alle vijtwendige
dingen, soo dat haeren opper- // sten wille, sonder eenigh tegenseggen,
hem daer // onder is boogende, sonder dat sij moet achten, de //
tegentheijt, der nederste β erachten, die haer hier // niet en can
verhinderen, nochte in haer maght // en is, soo haestte verwinnen,
en dat sij niet en is // vindende, daer sij vijtwendigh, met haeren
geest,7 // noch al saüde moghen op rusten, soo ist noch- // tans, dat
sij dese rüste, die haer nu van büijten // wort gheweijgert, gaet 8 die
van binnen soecken, // soo dat sij nu voortaen, in haer selüen, wilt
gaen // rüsten, op de inwendighe gaeüen godts, welcke 9 // haer alsoo
seer is belettende, in dese haere // grondige, aremoede des geest, als
de vijtwendige, // jae soo veel te meer, als sij daer meerder vastig- //
heijdt, en voldoeninge, voor den geest, is vindende,10 // om hier af

1
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8
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s
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oock, onslaeghen te worden, ende te // kennen, het gonne, haer hier
te doene staet, soo ist // van noode, dat sij haer aendaght, 1 neerstelijck
keere, // op haer voorbeelt, en onderkenne, in wat een inwen- // dige
ghesteltenisse, sij het selüe is vindende, ende //
9r(i7)

sal bevinden, dat het selüe oock inwendigh, soo // seer ontbloot is,
en berooft, van allen goddelijckew // troost en soetigheijdt, ende soo
seer niet // alleen, van alle creaturen vijtwendigh, maer // oock inwendigh, van godt verlaeten, ist dat hij // door den inwendighen anxt,
bitterheijt, en benaüt- // heijdt, des herten, int beginsel sijnder passie,
ghe- // dwongen was, te claegen, aen sijn apostelen, mijn // siele, is
bedroeft, toter doodt,2 en corts daernaer, // door den bitteren anxt,
daer sijn herte, mede was // beüanghen, quam te sweeten, waeter en
bloet ,// in het hofken, van oliüeten, soo dathetlichaam // door de
inwendighe pijne alleen, teenemael, oüer- // goten was, van den
bloede, eer hij vijtwendigh, // eenighen slagh, ofte stoot, van sijn
vijanden, // hadde ontvangen, dese sijne inwendige, droefheijt // en
benaütheijdt, was soo groot,3 gedurende sijne // passie, dat de selüe
alleen, boüen alle andere // pijnen, hem dede roepen, tot sijnen hemelschen // vader, als hij daer was hangende, soo smertclijck //
genaegelt, aen den balck des cruijs, mijnen godt, // waerom hebdij,
mij verlaeten, gelijck of hij wilde // seggen, siet hier o vader, uwen
eenighen gheboren // sone, den welcken, al is het saecken, dat hij met //
soo menighvüldigh lijden, hier is hanghende, aen // den crüijse, ende
is stortende, den lesten dreüpel // van sijn bloet, om te voldoen, aen
uwe goddelijcke // rechtüeerdigheijt, voor de sonde des weerels, al ist //

9 ν (18)

saecke, dat hij, van allen vijtwendigher troost, // en solaes, berooft is, 4
en alle creaturen, hem // hebben verlaeten, jae sijn alle gaeder, tegen //
hem op gestaen, om hem soo smertelijck te pijnigen, // dat in heel sijn
5
lighaem, niet een plaetse en is // van de plancken der voeten, tot
het opperste // des hoofs, dat niet is verüolt, met besonder pijne // en
smerte, nochtans o vader, hoe bitter, en swaer // mij dit, alle gaeder
valt, ick wilt, verdüldighlijcÄ // verdraegen, maer dat gij mij oock
comt te verlaeten,6 // en uwen goddelijcken troost, mij oock comt te
wijgeren, // en mij niet meer en wilt verdraegen, als ofick // uwen sone
niet en waere, odat is mij boüen al // — swaer, om lijden, hoe waer het
ooch mogelijck, // dat de siele, siende haeren brüijdegom, soo seer //

1
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44r 11 wederom
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van godt verlaeten, en soo gans berooft, van allen // inwendighen
troost, den selüen saude connen // soecken, of begeeren,1 ick en
twijffele niet, ofte // sij sal oock terstont, sonder eenigh vijtstel, ten //
gronde verloogenen, allen geestelijcken troost, // licht, en smaeck,
beüoelijcke deüotie, traenen, // teerigheijt, des herten, virighen inkeer,
ofte toekeer, // tot godt, en diergelijcke inwendighe gaeüen, // tot de
saligheijdt, niet precieselijck van noode // want dese, soo wel, als de 2
lichaemelijcke saecke // sijn belettende, dat sij tot godt selüer niet en //
10 г (19) can geraecken, als sij 3 op die is rüstende, ofte // haere voldoeninge,
ofte vermaeck, inde selüe is // soeckende, ende sal alsoo oock poogen,
waer- // achtige gelaetentheijt, in haer te vercrijghen, // door de
welcke, sij haer sal grondelijck,4 op // alle plaetsen, en in alle ontmoetingen, aen // godt onderworpen, haüden, soo dat sij oock voor- //
taen, in geen saecken,6 lichaemehjck, tsij gees- // telijck, tijdelijck,
ofte eeuwighlijck, geen verkie- // singe,6 meer en sal hebben, die met
sijnen goddelijcken Ц wille, niet ouer een en comt, maer sal alle // op
vallen, en swaerigheijt, inwendigh, en vijt- // wendigh, van sijn
goddelycàe voorsichtigheijdt 7 // ontfanghen, en daer mede grondelijck,
tevredew, // wesen, al waert dat hij haer oock, wilde laeten // branden,
in het vier der helle, voor soo veel het // de pij ne aengaet, en behaüdende sijn liefde, en // gratie, omhelsende, soo wel met alle mogelijcke // blijtschap, de oordeelen, sijnder rechtveerdigheijt, // als de
wercken, sijnder bermertigheijdt, want 8 het // is al den selven godt,
die haer in het een, soo // weerdigh moet wesen, als in het ander, //
het 5 capp vande groóte süijüerheijdt christi // ende pürheijdt, der
meeninge, naer den geest, die // de godt soeckende siele, in haer 9
moet sien te crijgen //
De minnende siele, aldus, in dese 10 gelaetentheijt //
ίο ν (20) haeren lijtsman, oock gelijck geworden, en naer // den wille, volcomentlijck godt overgegeüen // ende met hem, van als nu, daer door eenen1
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8
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β
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geest, // gheworden wesende, gelijck den H : bemaerdüs // seght, vere
spiritüalis etc: saüde wel mogen // meenen, dat sij nu al heeft gebrocken,1 datter te // verwinnen is, ende dat sij gesuijuert wesende, //
alle beletselen, lichtelijck 2 de tegenwordigheijt // godts, in haer saüde
entdecken, want sij door de // verloogeninge van alle gheschaepen
dingen, en // van edle vijtwendige, aencleüentheijdt, afge- // scheijden,
door volcomen oüergeüinge, haer selfs, // van alle begeerte, der goddeUjcke soetigheijdt, in- // wendigh, ontbloot, wesende, haer nu vindt //
eenighlijck, tot hem gekeert, en wort in haer // gewaer, een driftige
begeerte, die in haer // veroorsaeckt, eenen onüersaedelijcken honger, //
en dorst, om in hem teenemael, verüolt ende // versaet, te worden,3
die oock meer en meer, comt // te groijen, en te wassen, hoe sij de
vijtwendighe // versaeckinge, en inwendige oüergeüinge, waer- //
achtighlijck, en grondelijck, is doende, want het // niet anders en can
sijn, ofte haeren geest, van // soo stercke banden, ontbonden wesende,
moet // hem tot godt, natürelijck, willen verheffen, // die in hem heeft
ontfangen, de beqüaemigheijdt, om // sonder middel, altoos te vliegen,
in sijnen //
и г (2i) oorspronck, maer 4 d i t en can door de siele, niet alleen // geschieden,
maer moet daer toe, van boüen oock // worden geholpen, soo lange
haer dese hülpe is // ontbreckende, soo wort sij door een natürelijck //
ingeboren neijginge, tot den selüen, ghestaedelijck // gedreüen, ende en
can door geen saecke ter werelt, // worden getroost, als door godt
alleen, den welcke, // sij door een innige getüijgenisse, en sekerheijt, //
is geüoelende, dat hij met alle sijn schatten, en // rijckdommen, haer
wilt toe behooren, en met // haer blüijven, indereeüwigheijdt, wesende
al- // dus, innighlijck gheraeckt, door den goddelijcken // geest, daer
de mistique theologie, van spreekt, // als sij seght, excius tactu etc ; ende
oüer // sülckx is, naer den selüen innighlijck ver- // langende, en
roepende, met de brüijt, quis mihi 5 - wesende haer swaerder, als de
doodt, langer // te leüen, sonder te sien het aenschijn, van // haeren
beminden, en de niet wetende, waer // aen het magh hangen, dat sij
der selüen, // noch al niet en vint, is als nu haer oogen // slaende, naer
den hemel, en roepende, roraete // celi dèsuper, et nubes pluant justum,
als nu // haer keerende, tot de aerde, is seggende, aperia- // tur terra,
et germinet, salvatorem, en staende // aldus, hongerigh, en dorstigh,
tüsschen twee // taeffelen, te weten, tüsschen godt, ende creature« /
van dese en begeert sij niet, vandandeen //
1
2
3
4
5
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45v 3 doorbroken
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45v 13 moghen
45v 21 want dit door de siele nu aUeen kan geschieden
46r 3 etc

и ν (22) vercrijght sij niet, soo dat sij bijnaer, van honger en dorst, is // beswijckende, waer om als nu besiende, haeren aremen // staet, spreekt,
met den prophet, en als gedijnckende, den 1 // staet, der der geluck
salighe geesten, weent seer bitter- // lijck, inder voegen dat alhier, de
godtsoeckende siele, // noch grootelijckx hülpe, van doen heeft, om
voorder te // geraecken, want sij 2 noch eenen grooten wech, te,
wande- // len heeft, eer sij sal mogen commen, daer sij wel wilde //
wesen, maer daerom, en sal sij, den moet niet verloren // geüen, maer
sal blijdelijck, als eenen reüsen, den wegh // loopen, met den gecrüijsten, jesüs, en peijsen, hoe 3 dier // dat het hem gecost heeft, eer
hij haer heeft mogen // gewinnen, en oüersulckx, en salt haer oock niet
laeten, // verdrieten, om hem te vercrijgen, al 4 cost het haer, vlees, //
en bloet, jae het leüen selüe, want hij б ist wel weerdigh // maer om
hier door haer goddelijck voorbeelt, oock geholpen // te mogen
worden, hebbende nu gedorgrondeert, ende in // haer eenichsins
vercregen, de gesteltenisse christi, naer // den lichaem, vijtwendigh,
en naer de siele, inwendigh, // sal nu voortaen, haer aendacht keeren,
op den geest // christi, en sien waer in dat haeren geest,6 noch al //
niet en is oüereencomende, hetwelcke, ist dat sij het // aendachtilijck,
is doende, sal in haeren geest,7 nochal // een groot gebreck, gewaer
worden, hetwelcke, soo veel // te quaeder is omkennen, als het schijnsel,
des goet // grooter is, daer het onder is schuijlende, en soo veel te /
schaedelijcker, als de schalcke nature, dat 8 bedeckte- //
12г (23) lijcker is besittende, want sij sal beüinden, hoedat den geest // christi,
al wast saecken, dat hij personelijck, met de godtheijt // vereenight
was, ende selüe vanden, eersten oogenblick // sijnder ontfangenisse,9
was aenschaüwende, alsoo claer- // lijck, en wensentlijck, als hij nu is
doende, aende rechtehant // sijns vaders, ende in hem haddij ontfangen, de volheijt aller // gaeüen, en gratiën, nochtans, vandese
allegaeder, inde // goddelyc^e vereeninge, ende claer aenschaüwen,
altoos, soo // ledigh, en ontbloot, stont, dat hij 1 0 daer niet een haer //
breedt, daer van was ontreckende, maer hem gedürigh, // voor de
selüe goddéiijcke tegenwoordigheijt,11 was ontvallende // in sijnen niet,
1
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en was seggende, met den propheet, mijn // wesen is als niet, in vwe
tegenwordigheijdt, ende dése // sijne almogende godtheijdt, vercregen
saligheijdt, ende // rechtueerdigheijdt, ganschelijck vergetende, laet
hem soo // schandelijck hangen, tusschen twee moordenaers, als //
eenen prince der selüer, iae is den seinen sijnen geest, // voor sijn doodt,
noch al beuelende, inde handen van // sijnen hemelschen vader, gelijck
of hem die vercregen // saligheijdt, noch stont, te verwachten', inder
voegen // dat hij van alle dingen, soo los, en ledigh stont, dat hij //
nieuers in, het sijne was soeckende, ofte meijnende, maer // eijnkelijck,
de eere, en glorie,1 sijn vaders, dit neerstelijck // aenmerckt hebbende,
soo sal de minnende siele, haer // keeren, op haer seluen, en aensien
haeren gront, ende // ick en twijffele niet, ofte sij sal terstont bekennen,
hoe // verre den seinen, noch al van christus, ongelijck is, //
i2v(24) den welcken, in plaetse, van teenemael, los en vrij // te wesen, van
alle aencleüentheijt, en eijgenschap // en gesuijvert, van alle ongelijckheijt, ter contrarie // noch ganschelijck, is vervult, en beseten, met 2
sijn selue«, // en sij can hier door, claerelijck sien, dat daer hij hem //
te vooren, was besittende, en sijn rüste soeckende, inde // creaturen
büijten hem seluen, daer naer in de gaeuen // godts, binnen hem, soo
hem geene vandese, nu meer en // mach gebeuren, is hem selüe, en
sijn ruste nu soeckende, // boüen hem, te weten in godt selüer, het
welcke claere- // lijck, sijn getüijgende, den on vrede, endie ongedürighe // begeerte, daer de siele, nu mede wort gedreüen, tot godt, //
die haer te vooren, waeren drijüende, tot de vijtwendige // creaturen,
ofte inwendige gaeuen godts, maer hier // van mocht de siele, wel
verwondert wesen, ende // düncken, hoe dat 3 dese ruste, die sij nu
in godt, is soecken- // de dus grootelijckx, saüde mogen hinderen,
daer de selüe 4 // niet alleenelijck en schijnt, georloft te wesen, maer
oock // nootsaeckelijck, aengesien dese het eenigh eijnde is,6 // daer
sij toe geschaepen is, om godt eeüwighlijck te besitten, // ende te
genieten, soo ist nochtans, dat sij hier grootelijckx // is faillierende,
doende het selüe, niet soo pürelijck, en // volmaecktelijck, alst moet
geschieden, want haeren // geest, nu alleen, willende rusten, in godt,
is de ruste 6 nu // daer soeckende, meer om hem seluen, dan om godt,
soo // dat hij syns selfs eijnde is, daer ter contraríen, godt // alleen,
het eijnde moet wesen, alsoo dat al is het saecke, // hij niet en mist, in
het goet dat hij wilt besitten, hij is //
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13 г (25) nochtans missende, in het eijnde, daer hij hetselüe 1 wilt // om besitten, en soo lanck als de siele, haer van dit // verborgen gebreck,
niet en onslaet,2 en salsenoijt // tot de waerachtige, vereeninge,
connen geraecken, // waer om wij haer sullen, gaen onderwijsen, hoe
dat // sij haeren geest, van dit verborgen gebreck, sal mogen //
reijnigen, ende in haer volmaecken, dese tegenwordige // gesteltenisse,
om haeren hemelschen bruijdegom, // tegenwoordigh, te mogen
vinden, soo hij van haer inden // geest, en inde waerheijt geüonden,
wilt wesen, soo // wanneer, dan dat de siele, den voorschreüen, gees- //
telijcken honger en dorst in haer is geüoelende, soo // en can sij niet
beter doen als den inwendigen, brant // daer sij mede gedreüen wort,
tot godt, in alle stilte // en vrede tot het eijnde toe vijt te lijden, laetende
een- // vaüdighlijck haer brandige begeerte en virige affectie // vloien
in hem, het welcke op datsij te beter saüde // mogen doen sal haer met
een pure meijninge, кеегеи // tot godt en protesteeren vijt den gront 3
des herten, dat // sij die versaeckinge, aller creaturen, en oüer- //
geüinge haers selfs, anders nieüers om, en heeft, ge- // daen, noch en
wilt doen, dan pürelijck,4 om godt, en om- // dat hij dat alleen, weerdigh is, en soo grootelijckx, aen // haer verdient heeft, noch begeerende,
noch soeckende // voor dese haere getrauwe liefde, geenen anderen
loon // ofte vergeldinge in tijdt, noch in eeüwigheijdt, als // alleen,
sijn enckel eere, en glorie, die sij nü voortaen // in al haere wercken,
eenichlijck, is soeckende, ende niet // haer eijgen baete, ofte profijt,
selüer oock niet, het onder //
i3v(26) vinden, sijnder tegenwordigheijdt, de welcke sij oock niet // meer, en
wilt gewaer worden, alst hem en belieft, jae // dat sij het selue, geeren
inden tijdt, en eeüwigheijt, sal // ontbeeren, ist saecken, dat sijnen
goddelijcken wille, en glorie- // sülckx, waer vereijsschende, en al ist
dat dit, de siele // seer bitter, en swaer 5 valt, om te doen, connende
haer // daer toe, seer quaelijck, resolüeren, vreesende, datsij // gans
verloren saüde gaen, waert dat sij haeren geest, // soo ganschelijck,
waere berooüende, van alle steünsel // en seckerheijt, niet wetende,
wat van haer commen // mochte, nochtans, sij sal haer niet tegenstaende, dier- // gelijcke vreese, cloeckelijck waegen, haer verlaetende //
op de getraüwigheijt, van haeren bruijdegom, die noijt // jmant, en
verstoot, die waerachtighlijck, de sijne wilt // wesen, ende haer
1
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ganschelijck werpende, inden schoot // van haeren beminden, sal
altijdt, vastelijck, in hem hopen // hoe en op wat maniere, dat met
haer gaet, inwendigh // ofte vijtwendigh, hoedaenigh het sij, en hoe
stilder, en 1 // grondelijcker sij, dit is doende, hoe meer, en meer sij sal //
gewaer worden, dat de driftige begeerten, daer sij haer tot // godt, mede
vontgedreüen, sullen allijnskens, worden ge- // stilt, soo dat den
ongedürigen brant, ten lesten, sal // veranderen, in een soete stille 2
liefde, met de welcke // sij godt, gestaedighlijck, sal connen omhelsen,
gelijck // gethüijght, den H : bemaerdüs, want sij niet meer mijnen- //
de, haer eijgen baete, ofte profijt, is te vreden, voortaen te // leñen,
naer sijnen goddelii/càe« wille,3 soo dat haer alleen ghe- // noecht,4
dat hem is belieüende, ouer haer te verhengen, // hetsij dat hij haer is,
besoeckende, en troostende, hetsij // dat hij haer is, verlaetende, en
hem verbergende, wesende //
H г (27) genoech getroost, door dien sij weet, dat hem, dat alsoo, is // behaegende, buijten het welcke, sij anders niet, en meijnt, // ofte en
saüde willen soecken, inder eeüwigheijdt, // waer om sij hem oock,
door dese pure meeninge, van // als nu in haer seinen, moet commen
te smaecken, // en te genieten, gelijck den H: aügüstinüs, secht, //
frui est etc', wesende, door dese godtformige, meij- // ninge, seer
innichlijck, met hem vereenicht, van // welcke vereeninge, en graet
der liefde, spreekt de // mistike theologie //
het 6 capp, dat de siele, niet en mach voorsgaen // int verüolgen, van
dese oeffeninge, voor dat sij heeft // de voor gaende stucken, in haer
waerachtighlijck // vercregen //
siet dit is, den eenigen middel, door welcke de godt // soeckende
siele,5 wort gebrocht, tot de inwendige // süijveringe, en bereijdinge,
die in haer, moet β vooren // gaen, op dat sij, door de selüe, in haer,
aende goddelijcke // inwerckinge, saüde plaetse 7 geüen, door de welcke
// godt, haer soo veel temeer, en te crachtiger, sai come« // besitten,
als sij de selüe süijveringe, te grondiger, en // volmaeckter, sal hebben
vercregen, jae en sal // hemgeensins wesentlijck, in 8 hem becommen,
ten // sij dat sij de selüe, in haer waerachtighlijck, enop // het volmaeckste, heeft vercregen, waer op sij wel // moet letten, want inder
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waerheijt, van het beginsel, // voortganck, en * volmaecktheijdt, van
dese stucken, // is hangende, het fondament, den voorganck, ende //
I4v(28)

ende volcomentheijdt, deser oeffeninge, dat sij dan niet // en peijse,
haer tot de selüe te connen begeüen, en // met dit geestelijck baüsel,
voort te gaen voor dat // dit fondament, waerachtighlijck geleijt is,
sonder het // welcke, het selüe baüsel, niet en saüde connen // blüijven
staen, aengaende, de volcomentheijdt, // der selüe, die hier in gelegen
is, dat 2 dan niet al- // leen, den geest, sigh büijghe, onder godt, maer
dat // oock het lichaem, ofte het lichaemelijck deel, // in al het
selüe, hem volmaecktélijck, onderwerpen // onder den geest, sonder
eenige wederspanningheijdt // dese moet sij allenskens, door het gestaedigh, ver- // volgh deser oeffeninge, in haer vercrijgen, tot het //
welcke, sij haer fallen stonden, mach begeüen // bij soo verre sij, dese
voorgaende stücken, naer den // geest, en het opperste deel, heeft
becommen, maer // sij en moet niet, lichtelijck gelooüen, die vercregen // te hebben, om dat sij hier in dickwils, can bedrogen // worden,
meijnende alle dingen verlaeten, en haer // selüen in alles, volcomtlijck,
verloogent, te hebben, // ende dat hij pürelijck 3 is meijnende, daer
sij ter contra- // rie, in haeren gront, als 4 noch met haer selüen, //
ende creaturen, beseten is, ende dat om dat dit // soo onsecker is, te
onderkennen, soo waert wel // van noode, dat wij haer alhier saüden
geüen, eeni- // ge teeckenen, door de welcke sij mogen seckerlijck //
weten, wanneer sij de selüe stücken, waerelijck, in // haer heeft vercregen, ende alhoewel, wij haer hier //

is г (29) toe veel teeckenen, tot elck stück, int besonder, saüde connen, // geüen,
soo ist nochtans, om de corthéijt wille, haer hier // alleen, sullen geüen
een tecken, int generael, dat haer // tot die alle gaeder sal connen dienen, soo wanneer // dan, als de siele, seckerlijck, sal willen weten, oft
sij // de voorgaende stücken, in haer, waerelijck heeft gecregen, //
ofte niet, soo sal sij neerstelijck, gaede slaen, in wat // maniere, sij
haer is draegende, tot al het gonne dat haer // dagelijckx, oüercomt,
te weten, of sij 5 haer met verdriet // en tegentheijt, haer is keerende,
tot al het gonne haer // nature, medegaet, en ter contrarie, of sij met
vermaeck, // en blijtschap, ontfanckt, het gonne de selüe tegen is, //
bij exempel aengaende, het eerste point, als sij wilt // kennen, of sij
inder waerheijt afgescheijden is, van alle // aencleüentheijt der creaturen, soo sal sij mereken, als haer jet oüercomt // het welcke sinnelijck,
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en vermaeckelijck is, aen het // lichaem, of sij daer van eenen afkeer,
of walginge is // hebbende,1 en ter contrarie, als haer iet pijnelijckx //
oüercomt, ofte doene staet, of sij dat met alle mogelijcke // blijtschap,2
des herten, is omhelsende, wel wetende // dat het is door tribülatien,
dat sij moet worden ge- // sift, en gescheijden, van al het gonne, in
haer tot de // goddelijcke vereeninge,3 ombequaem is, gelijck oock
dien // vingen martelaer, wel wiste, als hij hoorende het // briesschen
der leeuwen, door de welcke hij dadelijck // moeste,4 verscheurt worden,
was seggende . . . en als // dan magh sij gelooüen, dat sij dese deüght,
in haer // waerachtighlijck, heeft vercregen, desgelijckx,5 wilt // sij
weten, of sij inder waerheijt, oock is onbloot, van al // eijgen wille
en verkiesinge, soo moet sij neerstelijck //
is ν (30) aenmercken, hoe sij haer vint, als de dingen gaen // naer haeren wille,
en hoe sij gestelt is, als die geschie- // den, tegen den selüen, want ist
dat sij in het eerste // vint, een misnoegen, en int ander heeft groot
behaegen, // soo magh sij seeker sijn, dat sij dese deüght, waerelijck //
is besittende, op de selüe maniere, wilt sij weten, of // haer meijninge
pur godt is, soo moet sij aensien, ofte // al het gonne, dat sij voor
godt, is doende, ofte laetende, // haer geeft een verdriet, als het de
nature medegaet, // en alst, de selüe tegen is, een vermaeck, en
blijtschap, // want het níet anders en can wesen, ofte den mensch, //
als hij eenige deüght, in hem waerelijck, heeft vercregen,//moet vijt de
vijtwerekinge, der selüer, scheppen, een // groóte blijtschap, ende
hebben, eenen grooten afkeer, // en misnoegen, van al het gonne, dat
niet purelijck // godt en is, dit tecken 6 sal wesen, den oprechten, toet- //
steen, om de oprechtigheijdt, van haere inwendighe // gesteltenisse,
te beproeüen, ende het loot, van // haeren gront, seckerlijck te sonderen, ende bij soo // verre de siele,7 dese voorschreüen teekens, in
haer niet // en geüoelde, soo ist te vreesen, dat sij de voorschreüen, //
deüghden, inder waerheijt, in haer noch niet en heeft 8 // maer, om
dat sij de selüe 9 te beterder, en seckerder, // saüde mogen achterhaelen, soo moet sij haer, met // alle mogelijcke neerstigheijdt, dagh,
ende nacht, // met dese werekinge, ofte acten, van versaeckinge, //
verloogeninge, en pure liefde, besieh handen, en daer // van maecken,
1
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al haer oeffeninge, 1 en ghebedt, soo lanck // sij het selüe tecken, niet
gewaer en wort, sij en kan als //
ібг (31) dan geen beter bereijdinge doen, en te wercke stellen, // om profijtelijck
te nütten het H : sacrament des autaers // en oock met geen beqüaemer,
dancksegginge, christüs // in haer omhelsen, naer dat sij hem ontfangen heeft als hem door // dese ackten jnnighlijck jn haer te onderhaüden want gelijck // den Apostel 2 paülüs seght; jesús christüs is //
voor ons gestorüen, op dat wij in hem alleen saüden // leüen, en gemerckt hij noch allen dagh voor ons is // sterüende, door dit H :
Sacrament, soo en kan se // sijne ¡doodt, niet beter beantwoorden, als
door de gestae- // dige, oeffeninge, deser acten, door de welcke sij
ten // lesten, eeüwighlijck, sal commen te leüen, in godt, // jae dese
acten, van versaeckinge, oüergeüinge, en // pure liefde godts, sal sij
te meer poogen te doen, // als sij haer sal presenteren, aen dese hemelsche taeffel, // en boüen al, als sij christüs, nu dadelijck, in haer 3 //
heeft ontfangen, om dat sij door den seinen, als dan // besonderlijck,
can worden begaeft, met dese deüghden // ende oock door de dadelijcke,
en goddelijcke cracht, des H : // sacrament, gesüijvert, van die genegelijckheijt, die sij // naer den ondersten mensch, in haer noch al is
geüoelende, // tot de creaturen, en sonden, en gereijnight, van haere //
verborgen cranckheden, ende onüolmaeckheden, des /'/ geest, die
noch in haer macht niet en sijn te kennen // en veel min, te verwinnen,
en vijt 4 te roijen, ende daer, // om, sal sij den tijdt, 5 in den welcken,
sij hem tegenwor- // digh heeft, onder de gedaente, des H : sacramens,
neers- // telijck waememen, ende haer seer innighlijck, 8 gekeert //
haüden, en door een eenvaüdige, inwendige vertooninge, //
іб (32) hem bidden, dat hem belieüe, door sijn goddelijcke cracht // dit in
haer te wercken, en hem in haer te bereijden, een // eeuwige woonplaetse, wetende, dat sij niet meer en can // doen, als zij nü gedaen
heeft, te weten, haeren geest, 7 // ganschelijck te trecken, van al
datter geschaepen is, // ende hem eenichlijck te onderworpen, en de
dat alleen, 8 // omdat hij dat weerdigh is, het welcke christüs, sonder //
twijffel, niet en sal laeten te doen, want hij daerom // dese H : speijse,
heeft ingestelt, om de voorseijde en ander // ontallijcke vrüghten, door
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de natürelijcke cracht, van // sijn goddélijck vleesch, te beter inden
mensch, te moghen // wercken, en den selüen alsoo, op het hooghste,
beqüaem // te maecken, tot de gansche vereeninge, met hem, ende //
goddélijcke ouervorminge, ende of het nu soo waere, dat sij // dese
deüghden, in haer volcomentheijt, terstont, in // haer niet en qüaeme,
te beuinden, jae ter contrarie, // geüoelde, dat de wederspannigheijdt,
des onderste deel, // dagelijckx in haer is wassende, en vermeederende,//
gelijck het int beginsel, 1 gemeijnelijck gheschiet, sij en // sal daerom,
den moet niet verlooren geüen, nochte // int minste wijeken, van haere
voorseijden, gesteltenisse, // van het opperste deel, met de welcke sij
hier voldoet, // draegende, haar voors, niet met allen meer aen, wat //
op haer vallen, ofte commen mocht, inwendigh, ofte // vijtwendigh,
laetende eenichlijck, voortaen haeren // salichmaecker, met haer
doen, dat hem belieft, en sal // vastelijck, in hem hopen, en betraüwen,
dat hij het al // sal stieren, tot sijn meeste eere, en haer saligheijdt //
gedijnckende de lesse, die den apostel ons geeft, godt die//is getraüwe,
die u, niet en sal laeten tenteren, boüen //
17 г (33) dat gij vermocht, maer hij sal oock de tentatien een vijt // comen
geüen, op dat gij 2 se, saut connen verdraegen, jae // sal haer ter
contraríen, grootelijckx verblijden, wel // wetende, het groot profijt,
dat inde tentatien gelegen // is, gelijck haer vermaent, den apostel,
jacobus, orane // gaudium, gemerekt oock, dat de tentatien, en tegenstrijt // des ondersten mensch, gemeenelijck sijn, de vruchten // des
H : sacraments, want gelijck secht, eenen seckeren // Heijligen, 3
gelijck de nature, niet can verdraegen, datijdel // is, niet meer en can
oock de gratie, des H : sacraments, // ledigh liggen, die als dan aldermeest is werekende, als // den mensch, het aldercranste, schijnt te
wesen //
het 7 cappittel, dat de siele, de voorgaende // stücken, in haer waerachtighlijck, vercregen // hebbende, met godt naer den geest, sonder
middel // is vereenicht, ende hoe sorghvüldighlijck, sij // de selüe
moet bewaeren //
wij hebben boüen int, 3. capp geseyt, dat soo wan- // neer, dat in den
mensch, de creaturen, wegh ge- // nomen sijn, dat in hem niet anders
en is, oüer- // blüijvende, als godt alleen, waer vijt 4 volght, dat // de
godt soeckende siele, waerachtelijck, is verniet // en met godt sonder
middel, naer den geest, 5 is, ver -// eenight, als sij dese voorgaende
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stucken, in haer // heeft vercregen, want alsoo de selüe stücken,1 //
vijt haer hebben geweest, al het gonne, dat niet pur // godt en is,
soo en is in haer nootsaeckelijck, niet //
i7v(34) anders, resterende, als hij alleen, den welcken, sij oüer- // sülckx, in
haer, soo veel, als in haer is plaetse, // gemaeckt heeft, en de macht
gegeüen, om haer dage -// lijckx meer en meer te besitten, ende
voortaen, door sijn // goddélijcke cracht, in haer te beginnen, en te
volmaecken, // sijn wonderlijcke wercken, haer voors süijverende, en //
reijnigende, van al het gonne, hem noch al contrarie is // en daer naer
verlichtende, en optogende, inde weelden // sijnder glorie, het welcke
hij sonder twijffel, niet en // sal laeten te doen, ist dat sij 2 maer
neerstelijck, dese // inwendige gesteltenisse, en gelijckheijdt, christi,
naer // siele, en lichaem, en geest, in haer dagelijckx, siet te volmaec- //
ken, en ongehindert,3 siet te bewaeren, als den apel, van // haer ooge,
want sij anders, hem wederom, vijt haer saüde // verjaegen, waert
saecken, dat sij vande selüe gesteltenisse // eenichsins, qüaeme te
wijeken, die als dan geenen, volcom- // men inganck, in haer en saüde
vinden, ende haer alsoo // niet ganschelijck, en saüde connen besitten,
hetwelcke // nochtans van noode is, om voorder te worden gebrocht, //
en door sijn godtheijt inwendigh, verlicht 4 te worden, om // alsoo ten
lesten, de selüe süijveringe, in haer volmaeck- // telijck, te vercrijgen,
de welcke niet alleen, gelegen en is // inde süijveringe, des opperste
deels, maar oock 5 is sij in volcom- // mentheijdt, verheijschende, de
verbeteringe, en süijveringhe, // van het lichamelijck deel, want om
godt, waerachtighlijck // te genieten, soo en ist niet genoegh, dat de
siele, verniet // sij, naer den geest alleen, maer moet oock de selüe
vernietinge, // naer het ander deel, hebben becommen, soo dat al
haere // sinnen en erachten, soo ontbloot sijn, van alle formen, en //
beelden, en soo ledigh, van alle natürelijcke roeringe, en //
ie г (35) eijgen werckelijckheijdt, dat den geheelen mensch, naer alle // sijn
leüendigheijdt, en natürelijck vermogen, gestaedelijck // sij gestelt,
in een vergetentheijdt, en verloorentheijt, sijns // selfs, en aller dingen,
en dit moet nu voortaen wesen // haere oeffeninge, dese haere gesteltenisse, aldus te volmaeckew // tot het welcke, haer oock van boüen,
β
geen cleijne hülpe, en // sal worden gegeüen, want wesende soo seer
met // godt vereenight, dat er geenen middel, tüsschen godt, // en
1
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haeren geest, en wort geûonden, soo can sij nu lichte- // lijck geûoelen, den brant 1 der liefde, nu soo naer gecomen // het welcke haer
dagelijckx meer, en meer, sal onstecken, // ende ten lesten, oock
teenemael, in hem seinen verander- // ren, want gelijck den H:
bemaerdüs, secht, als men // het was stelt, bij het vier, soo com het
te smilten // en soo wanneer men het worpt, int vier, soo wort 2 // het
oock vier, soo oock den mensch als hij naer // den geest godts, is
naeckende, soo comt hij dagelijckx, // meer, en meer, te smilten, en te
verdüijnen, in sijn // selüen, en de ten lesten, worpende, ende Verliesen- // de hem seinen, teenemael in hem,3 en alsoo hem // verandert,
en oüervoremi 4 vint, door gratie, het // gonne dat godt is, door
nature, ende alhoewel, de // godtsoeckende siele, nu vootaen, alle
mogelijcke // neerstigheijt, moet doen, om tot de selue volcoment- //
heijt, en vernietinge, naer den geheelen mensch // te geraecken, volgens de leeringe, die wij haer nu // sullen geüen, soo lange nochtans,
als sij deselüe, // niet en sal hebben vercregen, soo moet sij altijdt //
grondelijck te vreden wesen, en haer vertroosten //
18 v(36) met de vereeninge, die sij met godt, naer den geest, door de // voor
seijde, stucken heeft vercregen, wel wetende dat al hoe // hoe wel om
de wederspannigheijdt, en tegenstrijdt, van haer // onverstorüen
nature de tegenwordigheijdt, van godt // almachtigh, naer de volheijt,
haer der begeerten in haer // terstont, niet en comt te entdecken, daer
sij nochtans // op het naeste bij hem is, en van hem geensins, en wort //
gescheijden, door haere verstroijtheijt, vergetentheijt // ofte ander
natürelijcke cranckheijt, soo lange sij, dese // gesteltenisse, naer den
geest, ungehindert, in haer // is behaüdende, waer om sij alle neerstigheijt, doen sal, // om de selüe, in haer gestaedelijck, te bewaeren, en //
waer te nemen, haeren gront, haüdende, daer gedürigh- // lijck de
wacht, en daer niet het minste laetende // incommen, het welcke niet
pur godt is, en en doodende // terstont, al het gonne, daer de onüerstoruen nature, // haer in soeckt te vinden, hoe cleijn dat oock het sij, //
al en waert maer, een wordeken 5 te hooren, te sien // te éten, ofte
drincken, daer de nature treek, toe heeft, // sonder noot, en reden, en
hondert, ander diergelijcke β // gebrecken, die cleijn scheijnen, en ons
nochtans, soo // een groot goet, als godt is, sijn benemende, en soo
wan- // neer, sij hier in al haere neestigheijt, en cloeckheijdt // is te
1
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werck stellende, ende terstont, die cleijne, spruijtiews // vanden
aüden adam, is verplettende, enteniet doende, // aenden steen, die
christüs is, volgens de leeringe, die // WÍJ haer in de voorgaende capp :
hebben gegeüen, soo en // moet sij geen groóte swaerigheijt maecken,
al en heeft // sij godt niet terstont tegenwoordigh, gelijck sij wel saüde,//
begeeren, maer sal altijdt, gerüstblijüen, engetroost, met // dese
haere inwendige, gesteltenisse, hoe dat het met // haer gaet, geloouende vastelijck, dat sij met hem, naer //
i9r(36)
'S1C)'

den geest, sonder middel vereenicht is, alhoewel sij 1 de onbe- //
quaemigheijt, de beüindelijcke kennisse, der selüe vereeninge // noch
moet derüen, ende hier op moet de siele, wel letten, // en dies volgens,
niet achten, alle onüerstorüentheijdt, // verstroitheijt, vergetentheijt,
en cranckheijt, daer sij // dickwils, door den dagh, onbedachtehjck,
tegen haeren // wille, in comt te vallen, want ist dat sij, maar en wilt //
aenmercken, haeren tegenwordigen staet, soo sal sij // claerehjck sien,
dat het niet anders en can sijn, of sij // moet godt, dickwils, door
haer onüerstorüentheijt, ende // natürehjcke, vergetentheijt, commen
te missen, wiens // vijtwerckmge, sij nu voortaen, in haer moet lijden,
alle // eijgen werck, gedürigh ledigh staende, en verrijdende, // in
welck, alsoo sij geen ander, steünsel en heeft, 2 als het // bloot gelooüe,
en dat dit 3 alleen, is lichtende, en sijn // plaetse handende, m apice
anime, in het operste der // siele/ soo blijüen al ander erachter, en
sinnen, sonder // voorworp, en onderhaüt, soo dat het niet te verwonderen // en is, dat sij de siele hier ontshbberen, en ontloopen, heb- //
bende, noch al geen sterekte, ofte habitude gecregen, om die te //
haüden, in een gedurige geüangemsse, gelijck alhier van noode // is,
daer en boüen, soo is er noch een ander reden, nopende dese // ongestaedigheijt, de welcke is dat godt, haer hier is leijdende // door eenen
verborgen düijsteren wegh, van den wekken haer // sinnen, en natürehjcke erachten, geen kennisse en connen // hebben, ofte voldoemnge,
waer om het geen wonder en is, dat // sij die op een ander willen gaen
soecken, ende alhoewel // wij hier van veel sauden 4 willen seggen,
en nochtans, om // de cortheijts wille, de siele alleen, gewaerschaüt
hebben, op // dat sij als sülckx, in haer sal geschieden, den moet niet
ver- // loren en geeft, maer haer teenemael waeghen, in godt, en
alleen // saüde steunen, op sijn goddélijcke voorsichtigheijt, die haer
op sijnen //

1
53v 20 door haere
« 54r 1 ot als
3
54r 1 geloof
4
54r 16 connen segghen soo ist nochtans dat wij om de cortheijts wille de ziele hiervan hebben
willen waerschaûwen, opdat sij als sij sülckx in haer sal beümden geschieden, den moet alsdan met
en soüde laeten smeken, maer haer teenemael waegen en laeten m godt '-chelick alleen soude
blijüen steunen
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19 ν (37) tijdt, sal trecken, en verlossen, vijt de macht, der düijstemisse, en //
stellen in volle licht, en claerheijt, soo dat sij alle swaerigheijt, // in
haer te niet gedaen 1 sijnde, den wegh, der vemietinge, die aen //
düijsent millioenen, menschen, soo onbekent is, en verborghen //
seckerlijck sal 2 vinden, en gestaedelijck bewandelen //
het 8 capp, van de verlichtinge, en hoe de süijver siele, haer // tot
de godtheijt keeren moet, om de selue verlichtinge, waerach- // telijck
te vercrijgen //
Maer saüde de siele nu voorder geraecken, en comen tot de in- //
wendighe verlichtinge, gelijck sij gecommen is tot de süijveringe, //
soo moet sij haer, hier anders tot godt gaen draegen, als sij tot noch //
toe heeft gedaen, sij heeft tot noch toe gehandelt met hem, gelijck //
sij gewent was, tehandelen, met de creaturen, 3 haer verstant //
werckelijck, tot hem keerende, hem met worden, aenspreckende, //
met veel Versuchungen toegeestingen, begeeríen, virige affectien //
met spanninge, en gewelt des hoofts, en ander diergelijcke onvol- //
maeckte, oeffeningen, en werckinge, des geest,4 niet wetende, dat //
het hier al anders moet gaen, saüde sij die oüer edele godtheijdt, //
naer haer vijtnemende, weerdigheijt, en excellentie, commen // te
onthaelen, en volmaecktelijck aen te hangen, inden geest // en inde
waerheijt, gelijck hij wilt5 dat dat se waerachtige, aenbid-, // ders met 6
hem sauden handelen, sij is al eüen eens, als eenen boer, // die wesende,
inde tegenwordigheijdt, van den coninck, hem aldaer // niet anders
en weet te draegen, als volgens, sijn 7 plompe botte // maniere, die hij
büijten achter de koijen, heeft geleert, en met de // welcke hij gewent is,
hem te draegen, met sijns gelijcke, saüde // hij den coninck, reüerentie
doen, saüde hij hem aensprecken, en // soo voors, siet eens hoe dat hij
daer mede te wercke gaet, hoe // bot, 8 en plomp, dat al sijn actiën sijn,
hoe luttel dat sij oüer // een commen, met de hofsche trecken, en
maniere, der hoüe- // lingen, hoe slechtelijck, dat hij beantwoort, de
edele tegen- // wordigheijt, en gemeenschap, vanden coninck, op
deselüe // maniere, gaet het 9 hier, met de siele, die haer niet anders, en //
20г (38) weet te draegen met godt, als op die maniere daer sij haer medeghe- //
1
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went is te keeren, tot de creaturen, sonder te aensien, dat godt is, //
eenen puren geest, ende oüersülckx, volgens sijne vijtnemende //
edelheijt, en weerdigheijt, noet onthaelt worden, vandengeest // - de
welcken hebbende, noch lichaem, noch vlees, noch beenderen // - al
op een ander en edelder maniere, moet onthaelt worden, // en onder
hauden, als wel de menschen, doen aen haersgelijcke // iae het geschiet
hier, geheel contrarie, want als sij wilt gaen // tot de menschen, dat
en geschiet niet, als door voeringe des // lichaems, en veranderinge
der plaetse, maer tot godt, moet // sij gaen rusten, en stilblijüende,
om de menschen aen te spree- // ken, moet sij gebrüijcken, veel
worden, met getier, en gelüijdt, // maer als sij met godt wilt sprecken,
soo moet sij swijgen, en // stom blijüen.deesgelijckx als sij godt wilt,
waerachtelijck, sien // soo moet sij niet sien, als sij aldermeest, tot
hem wercken wilt, // soo moet sij ledigh sijn, als sij voor hem alleen,
wilt wesen, en // leñen, soo moet sij niet wesen, en doodt sijn, en
dat om dat // hij is boüen alle gesicht, boüen alle natürelijck begrijp,
en // kennisse, en oüer sülckx, niet meer 1 worden gekent, als hij //
hem selüen, te kennen en geeft, maer dese maniere van // hanteringe,
is wel wat vrems, voor haer, en sij en weet niet, // hoe sij haer daer
toe, moet schicken, hebbende sülckx, noijt, ge- // practiseert, ofte te
wercke gestelt, waer van de oorsaecke, is // dat sij soo luttel, ofte
noijt,2 en heeft verkeert, in het hof, vandese // oneijndelijcke3
majestijdt, alwaer, waert dat sij haer dickmaels // liet vinden, sij saüde
sonder twijffel, metter tijdt, dese hofsche // trecken, en heüsche
manieren 4 leeren, gelijck den voorseijden // boer, en ist dat sij bij
aüontüre, oock niet, en weet, waer het // hof, vandesen grooten
coninck, te vinden is, dat sij dat vraege // aen haeren lijtsman, die
sij tot noch toe heeft geüolcht, die // haer dat terstont, sal wijsen,
seggende, het rijcke godts, is bin- // nen ü Lieden, is dit soo, soo moet
daer oock wesen, sijn 5 palleijs, // inder voegen, dat sij niet verre, en
moet gaen, om dat te soeckew // en te vinden,6 door sijn onuermiddelde,
tegenwordigheijt, onerai, // door de welcke, hij wesentlijck, tegenwordigh is, in alle dingen //
20v(39) soo dat sij hun eijgen wesen, in hem, en door hem, allegaeder sijn //
ontfangende, en sonder de selüe, sijne 7 tegenwordigheijt, noch sij, //
noch eenich ander dinck, in wesen, saüde connen blijüen, // al daer
ι 55r 29 kan
2
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3
55v S en onbegrijpelicke
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55v 7 comen t e leeren gelijck oock soüde doen den voorseijden boer, waert dat hij dickmaels
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is 1 hij, op een besonder maniere, al noch te vinden // met de welcke
hij niet en is, in ander creaturen, vijtgenomen // de engelen, te weten,
door den inüloet der gratie, door de // welcke, hij in haer is woonende,
en rüstende, als in haeren // throon, haüdende sijn sitplaetse, intbinnenste, van haerew // gront, van waer hij, haer is roerende, ende in
haer werckende, // alle haer wercken, stierende, al haer doen, en laeten,
tot // sijn meeste eere en glorie, aldaer is hij te vinden, door den //
bant der liefde, door welcke sij meer vereeninge, methem // heeft
vercreghen, alser is tüsschen het gloijende ijser, en het // vier, aldaer
is hij ten leste te vinden, door het nütten, // van sijn heijligh sacrament,2 sijns eijgen lichaem, ende // bloedt, door het welcke sij niet
alleen, door gelooüe, en liefde // maer op een veel hooger, en 3 vijtspreckelijcke maniere, en // goddélijcke wijse, blijft in hem, en hij in
haer, volgens de worden, // christi, die mijn vlees eet, en mijn bloet
drinckt, die blijft in // mij, en ick in haer, waer om sij voortaen, hem
moet gaen // soecken van binnen, die sij tot noch toe, van büijten,
niet // en heeft connen vinden, maer al heeft sij nu geüonden, // het
hof,4 den inganck, is haer nochtans, nochal verborgen, // en en weet
de deüre, daer sij moet ingaen, noch niet te vinden // de welcke is,
eenen werckelijken inkeer, die sij moet doen // in haer selüen, den
welcken haer int beginsel, van noode // is, om int hof, en vervolgens,
tot godt, te geraecken, niet om // dat godt, meer is binnen haer,
als büijten haer, maer om dat sij // van binnen, gekeert wesende,
meer verüremt is, vande // werckelijkheijdt, en aenüechtingen,
haerder sinnen, en // vande selüe aldaer, veel eer wort verlost // maer
al heeft nu de siele geüonden, het hof, ende deüre, die // sij moet
passeren, om daer in te gaen, sij en heeft bij aüon- //
21 г (40) ture, den sleutel niet, omde б deüre, open te doen, en is alsoo gedwon- //
gen, büijten te blijüen,6 sij moet weten, dat den sleutel is, het // bloot
gelooüe, daer sij nu voortaen, moet ingaen wandelen, // volgens de
leeringe, die wij haer nu sullen, gaen geüen, // dit gelooüe is, den
gaüdel sleutel, met den welcken sij // allen oogenblick, als sij begeert,
mach commen int hof, // en aldaer haer presenteren, voor den coninck,
vanden welcke« // sij dickwils, minnelijck onthaelt, en feestelijck
1
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ontfangen // sal worden, en vanden seinen onderwesen, en geleert, //
de hofsehe, en majestueuse maniere, die sij voortaen, sal // moeten
volgen, om met hem 1 weerdelijck, te tracteeren, // soo wanneer dan,
de siele, haer wilt laeten vinden, inhet // pallijs, van haeren hemelschen
brüijdegom, hetwelcke // sij selüe is, soo 2 sal sij vooral doen, eenen
ackt, des geloofs,//dat hij haer onüermiddelt, tegenwordigh is, volgens,
de reden // boüen gegeuen, waeraen sij geensins, en mach twij fielen, //
en staende, in een pure lauter meijninge, daer wij boüen // int 6 capp
van gesprocken hebben, de welcke inhaer, we- // sentlijck besluijt,
de 2 ander acten, van versaeckinge, en // oüergeüinge, 3 sij sal haer
voortaen keeren, in haer seinen // en godt aldaer, door het voorseijde,
bloot gelooue, tegen- // wordigh nemen, ende alhoewel sij, tot noch toe,
vandese // sijne waerachtighe, tegenwordigheijdt, geen ondervindinge //
ofte beüindelijcke, kennisse, en heeft gehadt, sal daer // nochtans,
niet aen twijffelen, maer vastelijck steunende // op de steen rotse, des
geloofs, sal haer, in haer selüen, tot // die gekeert handen, sonder haer
eenighsins, de selüe, godt-// heijdt, te verbeelden, maer bietende,4
inhaer alle beelden // vallen, en stülende in haer, alle eijgen werekingen,
en // roeringe, haerder sinnen, en erachten, sal haer van die alle- //
gaeder ontblooten, en ledigh maecken, en dat niet door // gewelt, ofte
werckelijcke, tegenstrijden, door hetwelcke // sij die meer saude
vestigen, in haeren geest, maer door lijden //
2iv(4i) en stille staen, dat is sij sal door een grondige,5 onderworpent- //
heijdt, geheel haer selüen, en al daer haeren geest, mede // bekomert,
en verbeelt is, ontsincken, en ontüallen, voor // de goddélijeke
tegenwoordigheijdt, en sal haer erachten, stille- // kens laeten sincken,
in θ haeren gront, totdat sij gestilt 7 // vint, alle menichvüldigheijt, der
gedachten, en vijtloopinge« // haer aldaer can haüden, met versaemde
sinnen, ende // erachten, in een stilswijgen, van alle gepeijsen, en op- //
hauden, van alle werckelijckheijt, en alsoo aenhooren, // het verborgen woort, dat godt, in haer wilt sprecken, // hetwelcke is, eenen
onüijtspreckelijcken vrede, en // hemelsche rüste, in haeren geest, met
een lieüelijcke // stille neijginge, tot hem, door de welcke sij, seer
innichlijck // en sonder eenige beroerte, al stilswijgende, is aenroepende // den afgront, van liefde, en van weelden, om door den // selüen,
geheel verslonden, en te niet gebracht te // worden, maer het sal de 8
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siele, menigen süren arebeijt, // en inwendige smerte costen, eer sij
tot dese stilte, en // vrede inwendigh, sal moghen comen, want het
de nature // int beginsel, al te swaer, en te bitter sal vallen, haer //
aldus, te laeten dooden, en sal haer menighen vromen // strijt leüeren,
om haer vals leüen, en wesen te behauden // den düijvel ende weerelt,
sullen oock hun beste doen, // om haer dit groot goet, te beletten,
alsoo dat sij menigen // swaeren 1 aenstoot, en opval, moet verwachten,
die haer van // dese gesworen vijanden, sullen veroorsaeckt worden,
sij // en sal nochtans, den moet niet verlooren geüen, want // ist dat
sij, met een sterck betraüwen, is steunende, op de // cracht, van
haeren beminden, den wekken, is bindende // de macht, der düijsternisse, en haer onbewegelijck, is handen- // de, aende steenrotse, des
geloofs, ende daer het selüe ouertüijght // aende werckelijckheijt,
haerder sinnen, en erachten, dewelcke //
22 г (42) naer dat hun, niet meer geoorloft en is, indesen inkeer hun te // bekomeren, met de creaturen, hun als dan willende keeren // tot godt,
ofte het goddekyc&e licht, hetwelcke, indese inwendighe // ruste, een
stilte, inde siele, wort gestort, enhet selüe, door // hun natürelijck
begrijp, en kennisse smaecken, en geüoelen // maeckende, soo van het
selüe licht, als vangodt, veel // diüersche sorten, van beelden, engedachten, waermede // sij dit licht, geheel natürelijck maeckten, en
verstooren, den // inwendigen vrede, der sielen, en beletten, haer
vernietinge // maer aenmerekende, dat godt is, een oneijndigh, onbegrijpe- // lijck wesen, het welcke niet en heeft, dat met de creaturen //
ouereen comt, en oüersülckx, van geen natürelijck verstant // can
worden bekent, ofte begrepen, maer dat de kennisse // dieme daer van
can hebben, moet wesen, oüematürelijck // en comen, van boüen,2
sij sal soo eer corten tijdt, sonder // twijffel, al haer vijanden, onder
de voeten crijghen, door // hülpe vanhaeren beminden, den wekken
door sijne, // waerachtige, tegenwoordigheijt, de selüe allenskens, sal //
comen te verjaegen, want de süijver siele, blijüende, aldus- // гпwendigh afgekeert, van alle creaturen, en oock van // haer selüen, en
gekeert, tot haeren brüijdegom, alle ten- // tatien, passien, tegenstrijt,
verstroijtheijdt, verbeeldingen // en werckelijckheijt, haerder sinnen,
en erachten, en alle // onüolmaeckte, roeringe des geest, sullen van
deen sijde // dagelijckx, meer comen te verminderen, en ten lesten //
teenemael, te verdüijnen, en vandander sijde, dese oneijn- // delijcke
goetheijt, sal haer selüen, soo wonderlijck, aende //siele vertoonen, haer
besittende, en aenlockende, omhelsen- // de en met hem vereenighende,
in sülcker wijse, dat sij haer//dickwils, sal vinden, verslonden, en
1
2
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verlooren, in desen // afgront, waer door haeren geest, allenskens, sal
worden // gestilt, in een gestaedige, ledigheijt, nietheijt, engoddelijcke //
claerheijt, en worden bestraelt, met een godtformigh licht //
22 ν (43) het welcke sal scheijnen, inde düijstemissen, dat is inde // donckerheijt,
van haeren geest, den welcken, door het selue // licht, dagelijckx
meer en meer, sal worden ontbloot, van // alle J- werckelijckheijt, en
begaeft, met de boüennatürelijcke // werckinge, des goddelijcken
geest, die sij in haer alleen, lijdelijck, // moet ontfangen, en haer moet
beqüaem maecken om, 2 // boüen natürelijck alleen, van den selüen
beurocht te // worden, welck licht, haer oock te saemen, sal onstecken // en verwermen, maer soo een vaüdelijck, dat het geen //
beroerte, inde siele, en sal verwecken, waer door haeren // vrede, en
stilligheijt, eenichsins, saude worden gestoort, // maer ter contrarie,
sij sal door het selue, soo sübitelijck // gedrcüen, en soo soetelijck,
worden geüangen, dat haer // voorseijde stilligheijdt, en inwendigen
vrede, dagelijckx // meer sal comen te wassen, en te vermeederen,
en sij // te smelten, en te verduijnen, in haer selûen, en haer // te Verliesen ingodt. //
het 9 capp hoe de verlichte siele, haer sal draegen // in haer vijtwendige wercken, 3 om inde seine, het goddekycfe // licht, gestaedelijck,
te blij Oen genieten //
Aldus, sal de minnende siele, haer bereijden, tot de in- // wendighe
verlichtinge, en optoginge, als sij haer, in eenig- // heijt, 4 wilt begeüen,
tot het ghebedt, en sal door desen // middel, op corten tijdt, grooten
voortganck, in haer // gewaer worden, soo dat haer menichvüldige,
vijtloo- // pingen, en verbeeldingen, allenskens, 5 comen te // minderen,
die groüe werckelijckheijt, der sinnen, en // erachten, en wederspannigheijt, van de nature, sullen // dagelijckx, meer worden gestilt, waer
om sij haer dees // te neerstiger, tot desen gelückigen, inkeer sal //
begeüen, 6 niet alleenelijck, die uren, die sij gewoonelijck //
23 г (44) tot het ghebedt, is bestedende, maer oock al den tijdt, die sij // büijten
haer noodige, vijtwendige wercken, bekomen can, // want hoe sij
hier toe, haer meer is begeüende, hoe eer sij, tot // haer pretensie,
sal mogen geraecken, en op dat sij in haer // noodige, vijtwendige
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becomemisse, en werckelijckheijt, niet // en comme te Verliesen, het
gonne sij in haer gebedt, met // grooten arebeijt, mocht hebben vercreghen, ende op dat // sij de selue wercken, niet alleen, met geen schaede, maer // oock met grooten voortganck, en profijt der sielen, magh //
volbringen, als sij haer tot de selue, nootsaeckelijck, // moet begeüen,
soo sal sij staende, inden grondigen afkeer, // tot godt, haer geensins
keeren, in haer seinen, gelijck // wij nü hebben geseijt, dat sij doen
moet, wesende, in haer // eenigheijt, want sij hier nootsaeckelijck,
tot het getrauw // volbringen, van het werck, vijt gekeert, moet
wesen, noch // en sal haer oock niet keeren, büijten de goddélijcke
tegenwor- // digheijt, die sij nu inwendigh, begonst heeft, te entdecken // en soo wel büijten, als binnen haer, can geüonden worden //
maer blijüende, gestaedelijck steunen, op dese waerheijdt, // dater
niet en is, als godt, want alle wesen, bij hem verge- // lecken, en is
gelijck geen wesen, 1 sij sal haer gedürigh // handen, indesen afgront,
en dat door een ontvallen, en geschaepen // vernieten, 2 daer niet en is
ingelegen, dat sij haer eijgen wesen, // en het wesen, van alle creaturen,
saüde dooden, en te // niet doen, want dat in haer macht, niet en is,
maer // dat sij door het licht, ende het een vaüdigh gedencken, //
sijnder tegenwordigheijt, haer selue, en al ander dinghen, // soo
comme te vergeten, gelijck of sij allegaeder, geen wesen // ter weerelt,
en waeren hebbende, en dat sij niet meer en // weet, van haer selüen,
en alle creaturen, als sij en dede, // doen sij noch niet geschaepen en
was, gelijck sij in dese haer // oeffeninge, oock somtijts selue, door
experientie, beüonden //
23 ν (45) can hebben, dat sij noijt naerder godt en is, dan als sij aider- // verst
is, van de creaturen, en hoe sij min heeft, van de ere- // aturen, hoe 3
meer sij van godt heeft, jae godt ist, in haer // al, als de creaturen, in
4
haer g a n s , te niet sijn, te weten//naerbekentenisse, en ongeordineerde
liefde, want hun // eijgen natürelijck wesen, en can door de siele, niet //
worden, te niet gedaen, maer wel het valsch wesen, // dat sij in haer
sijn hebbende, als sij met de selüe verbeelt // is, ende die als iet, is
achtende, ende alsoo door de selüe // haer van godt, is 5 vermiddelende,
den welcken sij ter // contrarie, moest bekennen, het wesen, het
eenigh, // oneijndigh goet, hetwelcke alleen, waerachtigh wesere // is
hebbende, en de haer en alle geschaepen dinghen // in sijn afgrondighcijdt, is verslindende, en oüersülckx // alleen weerdigh is, om van
haer bekent, bemint, ghe- // socht, en genoten, te worden, maer om
1
3
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dieswille, dat // de godt naeckende siele, in vijtwendige, noodige,
wercken, // de creaturen, nootsaeckelijck, in haer moet toe laeten, //
en met formen, en beelden,1 naer de sinnen, belemmert // wesen, soo 2
moet sij als dan, een seeker behendigheijdt // gebrüijcken, om vijt haer
vernietinge, naer den geest, niet // te vallen,3 sij sal haer in deselüe
draegen, al of sij en // alle dingen, niet en waeren, gelijck sij oock niet
en sijn // wel wetende, dat sij vergelecken, bij het 4 wesen godts, sij //
geen wesen, ter weerelt, en connen hebben, en al // scheijnen sij, eenich
wesen, te hebben, soo sal sij noch // tans, vastelijck gelooüen, dat haer
duijstemisse, daer // van oorsaecke is, door de welcke sij haer, tot die
comt // te keeren, en als iet te achten, waerom sij vastelijck moet //
blijuen steunen, op dese voorseijde waerheijt, // dater niet en is, als
godt, niet tegenstaende, het weder // strijden, der sinnen, door de
welcke, haer dünckt, de //
24г (46) dinghen, iet te wesen, en sal haer inde selüe draeghen, gelijck // of sij
waere, in haer eenigheijt, ofte ghebedt, niet dat sij moet // laeten
vaeren, de gedaente der dinghen, want sij totde // selüe moet gekeert
blijuen, voor soo veel als het getraüw // volbringen, des wercks, is
verheijschende, maer sal haer tot // de selüe keeren, en die aenschaüwen, met, en in dit licht // het welcke haer getüijght, dater niet
en is, als godt // ende aldus, sal 5 in haeren geest, niet oüerblijüen, als godtaileen, // want sij alsoo waerachtelijck, naer den geest,
is vernietende // de saecken, die haer sinnen begrijpen, jae sij is β in
haeren // geest, selüe alle kennisse, werekingen, en wesen, vijtwen- //
digh, en inwendigh, oock alsoo vernietende, ende is met // soo groóte
seckerheijt, en rüste des geest, met godt, inde // siele blijüende, vereenight, als sij is inden voorschreüen // inkeer, soo wanneer sij van
die naer de sinnen, oock gans // ontbloot is, want alsoo, als sij hoort,
en hoorse niet, als // sij siet, en siet se niet, als sij formen, en beelden
heeft, en // heeft sij die niet, leüende, in een gedurige doodt, en ster- //
üende, in een eeuwigh leüen, en aldus wesende, waere - // lijck
met christo, begraeüen in godt, en dit noemen de // mistike leeraers,
een werckelijcke vernietinge, tot // onderscheijt, van de voorgaende,
daer sij 7 haer lijdelijck, // in desen goddëlijcken afgront laet, te niet
bringen, want sij // daer niet met allen, van haerent wege, en is doende,
dan // alleen, in haer lijdelijck, ontfangen, het inwercken godts, //
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maer alhier, is sij noch al te werck stellende, haeren eijgen // geest,
den welcke, soo door het natürelijck, als 1 boüen natu- // relijck licht,
kennende, alle dingen, daer de sinnen, en // erachten, mede becomert
sijn, niet te wesen, inde teghen- // wordigheijt godts, is den seinen
boüen die al 2 eenichlijck beschaüwewde // niet tegenstaende, dat de
creaturen, en sinnen, contrarie // scheijnen, te gethüijgen, maer hier
staet te mercken, al 3 //
24v(48) ¿st saecken, dese vemietinge, aile wercken der siele // te niete doet,
soo en mach sij haer,4 in de selüe, niet зоескеи, // maer sij moet die
pürelijck, en volmaecktelijck sien, te // doen, want anders stelt sij
haer, in perijckel, niet alleen // van te vallen, vijt dese haere vemietinge,
maer oock te // Verliesen, de süijveringe, die sij door de acten, van ver-//
saeckinge, oüergeuingen, en pure liefde, in haer heeft // verkregen,
want aengaende, de vernietinge, die moet // sij lichtelijck, commen te
Verliesen, om dat haere passies, // en affectie, haer benemen, het
licht, door de welcke, de // selüe wort gepractiseert, ende als dan,
nieüers toe en // is dienende, als ad 5 exeüsandus, de süijveringe, en
can // sij oock niet behaüden, die tot haere volmaecktheijdt // büijten
sluijt, a l β dat niet pürelijck godt en is, // het selüe is oock te
verstaen, als sij haer selüen soeckt, // ende laet sonder wettelijcke
reden, te doen, het werck, dat // haer door obligatie, gehoorsaemheijt,
charitate, ofte 7 dat // haer door oprechte bescheidentheijt, te doen
staet, het welcke // meer is, een 8 rechte ledigheijt, en soo veel te
sorgelijcker // als sij gemaskeert is, met het decksel, van contemplatie, //
ofte van haer te begeüen, tot den geest, maer om dat θ aen // dit point,
hanght, al den voortganck, der siele, laet ons // hier int cort, bij
voegen de conditien, die verheijst worden // inde siele, om haer wercken
pürelijck, en volmaecktelijck, te // volbringen,10 ten eersten, soo en
magh het werck niet // alleen, niet ongeorloft sijn, ondeüghdelijck,
t,.
ofte ijdel, maer // oock al is het goed, soo moet sij dat doen, vijt pure
\ν
meijninge // tot godt, ten 2 als hem een ander werck, dat beter //
\
en volmaeckter is, saüde presenteren, al ist, dat het eerste // goet is,
\ en vijt pure meijninge gedaen, soo moet sij nochtans // kiesen het
wolmaeckste, // het 3 al is het werck volmaeckt,11 vijt sijn nature, als
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oock // vijt de meijninge, soo moet sij dat behoorelijck, volbringhen, //
25г (49) ofte anders, valt sij soo wel, vijt haere pürheijdt, dan als sij // val doet,
in het verkiesen, ofte rechten, der meijninge, en // dit is soo waerachtighlijck, dat me niet alleen, en verstaet // dat het werck, getrauwelijck, moet worden volbroght, // nopende, alle sijn omstandigheden, maer oock aengaende // de behoorelijcke gesteltenissen, des
lichaems, soo dat sij // niet alleen, en mis doet, tegen de vernietinge,
door eenige // cleijne passien, ofte ongeregelde affectien, die sij is
volgende // maer oock de ongeschicktijdt, van eenigh vijtwendighlitmaei // ten 4 soo moet de siele, haer sinnen, en geheel het neder- //
ste deel haüden, in een gedurige geüangenisse, soo lanck // het werck is
durende, soo dat al ist saecken, dat het // werck in hem selüen goet is,
en met goede maniere // en goede meijninge begonst, door dit gebreck,
moet de // siele, worden beschaedight, in haer vernietinge, en con- //
templatie, de siele dan sal purelijck, in al haer were- // ken godt,
alleen soecken, en meijnen, en het gonne 1 sij // purelijck, om godt
is doende, dat sal sij met alle moge- // lijeke stilte, volbringen, 2 inden
vrede des geest, ende ge- // dürige geüangenisse, des onderste deel,
wesende ver- // vremt, van haer selüen, en alle creaturen, dat sij //
haer selve, niet meer inde selüe, en comt te soeckew, // ofte vinden,
dan of sij en alle dingen, niet en waerew, // en boüen al moet sij haer
wachten, van alle hooüeer- // digheijt, en ijdel glorie, en geworfelt
wesen, inden // gront, der oodtmoedigheijt, want niet en is er, soo, 3
strij- // dende, met de dadelijcke, versmaedinge, en vergetinge //
haer selfs, en aller dingen, inde welcke sij hier ge- // staedelijck, moet
leüen, 4 ende soo 5 wanneer de siele // dese conditien, in haer werck, 6
al te mael is, vindende, // soo mach sij gerüstelijck, den wech, der
vemietinghe //
25v(50) verüolghen, ende en sal geensins wandelen, inde düijs- // temissen,
maer gestaedelijck, wesen, intlicht, inde // welcke, de waerachtige,
pratijeke, soo van dese wereke- // lijeke, als van de lijdelijcke, vernietinge, gelegen is // en wort gedeelt, in twee stucken, te weten, in
het licht // ende gedinckenisse, om ons eenvaüdelijck 7 op te rechten //
als wij daer sijn afgeüallen, door het licht, verstaen wij // een pur
simpel bloot, gestaedigh gelooüe, door het // welcke, de siele, godt
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alom, tegenwoordigh is, vindende 1 // sijn inspraecke, inlichtinge, ofte
goddelijcken tück, die de // siele, is ontweckende, en slaende snelder,
als eenen // blixem, haer thoonende, waer sij is, te weten, verslonde« //
indengoddelijkenafgront, soo wanneer sij, schijnt te // slaepen, en vijt
het licht, in de düijtemisse, geüalle« // te wesen, door ongestaedigheijt,
ofte vergetentheijt,2 // dit licht, sal de siele, in haer neerstelijck waernemew // soo in haere inwendige, als vijtwendighe oeffeningew //
want sij door het selüe, moet worden ghebrocht, totde // godtformige
wijse, die haer sal verheffen, tot het claer // aenschaüwen, vande
goddeUyc&e tegenwordigheijdt, in haer, // en deselüe doen omhelsen,
en genieten, op een 3 hemel- // sehe maniere, naer dat de oüer edele
godtheijt, dat is // verheijsschende, waer om sij het selüe,4 in haer
wesent- // lijck, moet sien te bekommen, eer sij haer mach begeüe« //
tot het aenschaüwen, van de goddelz/cAe tegenwordigheijt // want sij
het nieüers anders door, in haer en can ver- // crijgen, volmaecken,
en behauden, dese goddebycAe gestehe- // nisse, daer sij gestaedelijck,
in moet blijüen, omgodt 5 op // het volmaeckste, in haer te vinden,6
door het welcke // hij haer soo sal reijnighen, van alle ongelijckheijt, //
en oüergieten, met soo veel claerheijt, dat sij haer ten//lesten, sal
verslonden vinden, en gans 7 verteert, // in haeren hemelschen
brüijdegom //
26 г (5i) het io сарр vande claere aenschaüwinge, ende // hoe de siele, haer
moet draegen, om door dit inwendigh // licht, de goddehyefo tegenwordigheijt, in haer te entdecken //
Maer wanneer, dat het tijdt wesen sal, dat sij haer // tot het aenschaüwen, der goddelijcke tegenwordigheijdt // in haer saüde moghen
verheffen, al hoewel dat sij dat // mettertijdt, beter sal comen te beüinden, door het ghe- // staedigh, waememen, van dit goddeUycA
licht in haer, // dan wij haer dit met worden saüden, connen vijtsprecken // soo sal sij nochtans, het selüe in haer claerelijck, // connen
mereken, vijt de naer volgende teckens, // jnden eersten, dat het
goddcky'cÄ licht, in het welcke // sij tot noch toe, met soo groot vermaeck, des herten // en rüste des geest, heeft geleeft, haer niet meer //
soo ten vollen 8 en voldoet, vindende haer genoot, // tot een meerder
naerheijt, en volmaeckte, vereeninge // met godt, en dat door een
1
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brandende, en innige begeerte, // om teenemael, in hem verslonden,
en oüervoremt // te worden, want alhoewel sij, door het genieten des //
goddélijcken lichts, van alle creaturen, volcomentlijck, // is afgescheijden, soo 1 en staet, sij nochtans niet, in een // vergetentheijt,
haerselfs, en aller dingen, soo dat // sij haer seinen, en aller dinghen,
niet anders en // is missende, als dat sij daer dadelijck, niet en is
letten- // de, en daerom keert sij, noch lichtelijck weder om, tot haer //
seinen, en oüersülckx, soo dünckt haer, dater noch // jets beters
te vinden is, als dit goddélijck licht, om daer // voortaen, in te rusten,
en te leuen, door het welcke // sij niet alleen, en wort gestelt, in een
vergetentheijt // maer oock 2 in verlorentheijt, haer selfs, enaller
dingen //
26v(S2) ende oorsaecke, hier van is, dat sij van deen zijde, inwen- // digh, tot
meerder gelijckheijdt, met godt gecomen is, ende // van d'ander zijde,
haer vint genoot, om hoogher, en dieper // te dimmen, in godt, maer
hoe sij dat doen moet, is haer onbe- // kent, want soo dit seer eenvaüdelijck, en innichlijck, moet // geschieden, en dat sij noijt soo bloot,
en 3 los,4 en heeft gestaen, // als hier en wort verheijst, soo en weet sij
niet, 5 op wat maniere // sij dit doen, ofte beginnen6 sal, en al ist saecken
dat sij den // wegh, eenichsins, open siet, door het goddeli/cÄ licht,7
dat haer // ganschelijck, door vloijende, en door straelende, haeren //
gront, begint te openen,8 waerdoor sij eenichsins, mereken // can, hoe
sij haer voorder tot godt, moet voeghen, en welck // de eijgen werekinge
is, die sij daer toe gebrüijcken moet, // en 9 dat sij de selüe voortbringen moet,10 door een lijdende //cracht ofte moijelijckheijdt,11 die
sij gewaer wort, in het diepste // van haeren gront, en siet claerelijck,
dat sij door het goddélijck // licht, geholpen wesende, haer met de
selüe, tot godt // keeren moet, en dat dit aen dese cracht, soo eijghen
en//naturelijck is, 12 hem te verheffen, en te rusten in godt, // soo
lange sij geen beletsel, en heeft, als het eijgen is, // aen het vier te
dimmen, inde locht, en aende voeten // op de aerde te staen, soo dat
sij daer in niet meer, en // moet worden onderwesen, als de ooghen,
hoe sij sien // sullen, ofte de voeten, hoe dat sij gaen sullen, sij en //
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weet nochtans niet, hoe sij de selüe hier toe gebruijcke« 1 // sal, en te
werck stellen moet, wesende hier in // gelijck, aen eenen mensch, die
door sieckten,2 boijen,8 en // banden, oft andersins, belet wesende, sijn
voeten, noijt // en heeft gebrüijckt, om te gaen, want alhoewel, soo- //
daenigen mensch, vande sieckte genesen 4 is, ofte van // de banden,
en boijen, verlost, wesende, sterckte ge- // noegh heeft, om te gaen,
en dat hij siet, en kent 8 dat //
27г (53) het door de voeten moet geschieden, soo moet sij nochtans, int //
beginsel, worden geleijt,6 soo gaet het hier oock, met de // siele, die
noijt de inwendighe erachten, tot godt en heeft // gebrüijckt, want al
hoe wel sij nu ganschelijck, is verlost // van de banden, der creaturen,
en ontslaeghen, der inder- // nissen, en door de hulpe vant goddélijck
licht, nu eenichsins // in haer gemerekt,7 dat sij haer door dese edel
cracht, in godt // keeren moet, en nu daer toe sterckte, genoech heeft,
vercre- // ghen, soo wort sij nochtans, door haer 8 ongeoefentheijdt //
belet, en daer om moet sij 9 tot godt geleijt, often minsten // gewesen
worden, en a l 1 0 ist qüaelijck mogelijck, dese inwen- // dighe gesteltenisse, der sielen, voorder met worden, te be- // dieden, soo dat sij nu
gestelt sijnde, inde schole selüe // der eeuwige waerheijt, bouen alle
natürelijcke wijsen // en regels gecomen is, soo dat haer alhier de
menschelijcke // leeringe, ofte onderwijsinge, luttel meer connen
helpen // wij sullen nochtans, alnoch ons beste doen, om haer hier //
in te verüoorderen, is het niet soo veel als de weer- // digheijt, en
verheüentheijt, van een soo goddélijeke saecke, // is verheijschende,
ten minsten, voor soo veel als wij // sullen connen, en van bouen hier
toe sullen geholpen // worden, soo wanneer dan, als dese verlichte en
godt // naeckende siele, de bouen gemelde teeckenen, in haer is //
vindende, soo is het tijt, dat sij haer voortaen keere, ende // verheffe, tot godt, maer dat moet geschieden, door een // seer innige,
werekinge, die pur inden geest sij, 11 want de//selüe moet soo een
vaüdigh wesen, dat sij gansch // onticht sij, en onüeranderlijck, soo
dat van haer niet // af12 of toegedaen, en can wesen, ofte sij is anders,
teenemael // onbeqüaem, om godt te vinden // daer en bouen, soo moet
1
62v32o/sal
2 63r 2 door
3
63r 2 of
4
63r 5 ot is
11
63r 8 dat het is door de voeten dat
9
63r 20 ofte en sonde anders niet connen gaen, alsoo oock ist alhier
7
63r 17 dat het is door dese cracht
8
63r 20 ongewoonte
9
63r 22 al noch geholpen en
ю 63r 24 is
11
63v 9 en soodanich dat noeijt püerder noch innicher heeft gedaen of soüde connen doen
12
63v 13 noch
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sij weten, dat als sij haer dadelijck // tot godt keeren wilt, dat dit
alleen geüoegelijck, ende //
27 ν (53) profijtelijck, can geschieden, int operste, ofte nederste, // haer selfs,
ende niet int midden, haer selfs, omdat sij // aldaer noijt, van de
moijelijckheijt, haerder sinnen, кал // ontslaegen wesen, door het
operste verstaen wij, het // sop des voorhoofts, alwaer de siele, met
haer verstant is // werckende, en door het nederste, het diepste des
borst, al // waer sij het lichaem, het leñen geeft, want sij haer met //
haer wesen, büijten het lichaem, niet en can stellen, ende // alsoo haer
verheffende, niet hooger, in het lichaem, en can // climen, als tot het
operste des hoofs, nochte oock haer // inkeerende,1 niet leeger, en can
daelen, als tot het nederste // des borst, soo sal sij haer terstont, sonder
tijdt te Verliesen, // als sij haer wilt keeren, tot godt, ofte wel haer
aldaer // verheffen, boüen al haer erachten, en geschaepentheijt //
ofte wel de selüe, teenenael 2 ontsincken in godt, tot het // welcke,
de siele, die aldus verregecomen is, aleñen beqñaem // is en bereijt,
ende is deen, en d'ander, alsoo machtigh // als haer lichaemelijcke
hoogen, operwaers te keeren, naer // den hemel, ofte nederwaers te
slaen, naar de aerde // dit verheffen,3 en ontsincken, moet soo eenvaüdelijck // geschieden, dat sij geen beelt,4 noch gedaente, noch //
wijse, en maeckt,5 meer als sij te vooren en hadde, noch // soo vanden
toekeer, die sij doet, als vande goddélijeke tegenwor- // digheijt, daer
sij haer toekeert, niet tegenstaende, dat // sij haer hier inder waerheijt,
werckelijck tot eenen voor- // worp, is voegende, tenopsichte, van het
gonne, dat // sij doet, als sij het goddélijeke licht, alleen, in lijdender //
wijse, in haer is ontfangende,8 ende staende, in blootheijt // en ledigheijt, haer selfs, sal haer blindelijck, en stom- // melijck keeren, tot
godt, en dat met soo groot en inwendi- // gen vrede, en ruste, gelijck
of sij godt, volgens haer begeerte,// dadelijck hadde vercreghen,7 en
dit sal sij nü lichtelijck,8 // connen doen, door dien dat sij het goddelijcke licht, gestae- //
28г (54) delijck is genietende, door 9 de welcke sij, in de ontblootinge aller //
geschaepen dingen, en ledigheijt, haerder sinnen, en erachte« //
geñestight, ende haer selfs, ende des goddélijeken licht, eenichsins10 //
1
2
3
4
5
6

7
β
8
10

63v 29 niet
63v 34 ontvallen en
64r 5 nochtans
64r 5 noch wesen
64r 8 nochte en hebbe meer als sij te огев en dede ofte en
64r 15 oversülckx
64r 19 oft immers niet en kost gemissen
64r 20 en gemackelick
64r 22 het welcke
64r 25 ot ontvanckbaer ende
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ontfanckbaer, en machtigh geworden sijnde, daer op weder- // om
valt, en rust, soo lanck sij de goddeli/cße tegenwordigheijt // in haer
niet en heeft achterhaelt, ende naer dat sij haer // aldus operwaers, 1
en nederwaers, sal hebben ghekeert, soo // sal sij aldaer ontmoeten,
een groóte düij st émisse, dewelc- // ke haer sal scheinen, te willen
verslinden, enganschehjck // in haer te veranderen, het welcke oock
dadehjck geschieden // sal, want sij sal met de selue düijstemisse, soo
seer // worden becleet, en oüerlomert, dat sij ten lesten, // tüsschen
haer, ende selue geen 2 onderscheijt, meer // en s a l commen te vinden,
waerom wesende, geheel // verborgen, in donckerheijt, d e r 3 düijternisse, sal al // daer, iet goddelycAs gewaer worden, en bekennen, dat
het // bouen maeten, 4 veel edelder, en weerdiger is, als het // voorschreüen, goddélijck licht, en 5 sal geüoelen, dat het // haer tot hem
wilt trecken, en sal daer van ten lesten // soo sterckelijck worden,
omvangen, en crachtehjck // worden beseten, dat sij gedreüen sal
worden, te ont- // geesten, te smilten, en teenemaele, te verduijnen,
waer // toe oock in het diepste, der seiner düijstemisse, sal // op
staen, een godt formigh licht, het welcke haer // sübitehjek, als eenen
bhxem, doorgaende, sal openew 6 // en verclaeren, geheel haer wesen,
en geschaepent- // heijt, ende haer aldaer entdecken, een oüeredel
oneij« // digh goet, maer dit geschiet, düijsentmael snelder // als in
eenen bliek, 7 en al is hem dat terstont verber- // gende, soo blijft
nochtans, de siele, door dese snelle 8 // aenraeckinge beürüght, met
ontalhjcke goddelijcke // vruchten, eene vande principaelste, is een
seer // innich getüijgen, en seckerheijdt, die sij vindt, 9 ir haer //
28 ν (55) binnenste, dat al i s t 1 0 dat sij dat ongeschaepen goet, niet // soo oüer
natürelijck, en comt te ontdecken, dat het // selüe haer nochtans,
innichhjek tegenwordigh is, //jae inniger, 11 als sij haer selüen, en haut
de ooge haers // gemoets, gestaedehjek, tot het selüe gekeert, maer //
niet werekehjek, 12 maer haer selüen, naer alle moge- // hjeke ontfancki2 64r 29 tot godt

64v 3 middel of
64v 5 selüen
64v 7 ot veel
5
64v 9 geüoelen dat het selüe haer in dese düijstemisse
6
64v 17 ende ontlûijcken
7
64v 21 soo dat sij haer alsoo haest wederom vint geüallen in die düijstemisse, als sij haer
vindt verheüen door die oüerwerelicke claerheijt ende comt dat oüeredel goedt alsoo hart wederom
te Verliesen als sij dat hadde vercreghen ende weet niet waer d a t dit snel licht henen geüaeren
is ofte hoe sij wederom soude moghen becomen maer al ist saecke d a t dit hcht hem wederom
terstont is verberghende
8
64v 30 corte
9
64v 31 onder de welcke
10
65r 1 dat al ist saecke
11
65r 5 en naerder als sij en is
12
65r 7 ofte met opset naer alle mogehckheijt ende ontfanckbaerheijt
8
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baerheijt, inwendigh, ganschelijck, ver- // brijdende, en vijtstreckende,
in de tegenwordigheijt, des // selfs, verwachtende, aldaer lanckmoedighlijck, om // van het selüe teenemael, oüervoremt te worden,
en // verslonden, ofte andersins, v e r a n d e r t 1 te worden, naer // sijn
welbehaegen, de eenige werckinge der siele, al // hier, is haer selüe 2
te presenteren, en gekeert te haüden, // voor het goddelijck aenschijn,
het welcke alst hem belie- // üen sal, aende siele, wederom, 3 hem sal
openbaeren // met diergelijcke, corte snelligheijt, naer dat het hem //
goet dunckt, hebbende, haer door düsdaenige, korte ofte // lange
besoeckinge, teenemael hemels, en goddelijck ghe- // maeckt, en sal
haer ten lesten, soo crachtelijck // trecken, in hem seinen, en voeren
inde weelden // sijnder glorie, dat sij haer eijgen beelt, ganschelijck //
verloren hebbende, in desegeweldige beke, der hemel- // sehe wellusten, onüindelijck, sal liggen versoncken // inder voegen, dat sij
den 4 bruijdegom, sal vinden, en // hem aenschauwen, naer de volheijt,
haerder begeerten // sinde hem, in den vollen middagh, niet 5 als
wesende // binnen haer, 6 buijten haer, en bouen of onder haer //
maer als gans een, met haer, hoe dat hij in haer // is woonende, als in
sijn paleijs, bestierende in haer // alle wereken, met eenen soo grooten
vijtganck, die // alle geschaepen verstant, te bouen gaet, maer bij
auon- // ture, de siele die na, met moijses, inde goddélijeke doncker- //
29 г (56) heijdt getreden is, inde verborgen godtheijt, op de voorseijde //
een vaüdige maniere, is keerende, geen besonder ver- // thoninge, ofte
openbaeringe, gewaer en wist, soo heeft // sij daer nochtans, eenen
oüerweselijcken, voorworp, die // alle verstant, en natürelijcke kennisse,
oneijndigh is // ontwijekende, door de welcke sij op een, ongeüoelijcke
ma- // niere, wort vervult, met hemelsche begeerten, goddélijeke //
deüghden, en genaede, en 7 wort grondelijck gereijnight, // van alle
gebrecken, geschaepen liefde, en affectien, // geilende haer te smaecken,
en tegenieten, door gratie // den seluen geest, ende leüen, dat ingodtis,
door nature // gheluckigh is de siele, die door sülckeen oüerweselijcke //
kennisse, 8 verlicht, en verheüen, tot het ouernatürelijck // genieten,
1

65r 14 en geschickt alsoo dat
65r 17 naer alle haer mogelickheijt
3
65r 20 aen de siele sal verthoonen en veropenbaeren met diergelicke corte snelle inlichtinghe
hem seluen wederom terstont verborgende gelijck wij nü hebben geseijt ofte wel door eenen
längeren gestadighen opghanck haer tegenwoordigh blijüende naer dat het hun goed dunckt en
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en wesen
4
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5
65v 5 alleen
* 65v 6 oft eenichsins verscheijden van haer, maer als gansch een met haer geüoelende, hoe
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van haeren hemelschen brüijdegom, soo dat // sij hem niet door
haer seluen, ofte eijgen naturelijcke // werckinge, maer door de inwerckinge godts, als met // haer 1 op het aldereenichste, vereenight,
en de in haer // tegenwordigh, comt claerelijck te sien, soetelijck te //
smaecken, en lieuelijck te onhelsen, geluckigh is sij // voor waer, want
sij hier op der aerden, in eenen voorsmaeck // is 2 der salighe, wesende
met christo, geclomen op den // bergh, van thabor, en aenschaiiwende
aldaer, met de // apostelen, de rijckdommen, sijner glorie, en met
paulo // geüoert, inden derden hemel, al waer sij 3 haer is // spiegelende,
in de glorie des heeren, wort in het selüe // beelt, oüer voremt, van
claerheijt, tot claerheijt, als // van den geest, des heeren, maer al hoe
wel sij hier 4 // wel saüde willen blijüen, en met petrus, aen christo //
daer maecken, een tabernaeckel, soo moet sij noch // al dickwils,
met christo, wederom daelen, vanden // bergh, en met hem gaen, naer
de stadt van Jerusalem, //
29v(57) dat is tot de vijtwendige wercken,5 die de obligatie, van // haer
verheijsschen, waerom sij oock dickmaels, de ver- // eeninge, van
haeren brüijdegom, sal moeten derüen // wesende, al te groóte conste,
den seluen in haere vijt- // wendige wercken, te behauden, iae bijnaer
onmogelijck // om de groóte vernietinge, in de welcke de siele, haer
ghe- // staedelijck, moet vinden, om de tegenwordigheijt godts // in
haer volcomentlijck, plaetse te geüen, door de welcke // sij niet alleen,
van haer eijgen seluen, maer oock vant // beelt des werels, moet
wesen ontbloot, en alsoo 6 ver- // heüen, tot haere oüematürelijcke
genietinge // maer 7 al is dit swaer, en onmogelijck om doen,
aen een // onuerstorüen, en ongeoeffent mensch,8 dat hij in sijn //
vijtwendige wercken, godt geen beletsel, en stelle, // dit is nochtans,
licht om doen, aende gonne, die sijn // tegenwordigheijt, aldus heeft
becommen, want hier // door is hij geraeckt, tot kennisse, vande
innige, wercking, // door de welcke hij de selüe, moet vinden, en
behauden // en oüersülckx, voecht 9 hem soo seer als hij can, in sijne //
vijtwendige wercken, tot soo danige inwendige ghe- // steltenisse, als
1

66r 2 eemchlick
66r 5 gesalicht
66r 9 met ongedecten aensicht spiegelende
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hij in sijn eenigheijt, heeft beuonden // noodigh te wesen, om de voorseijde werckinge, of toekeer // te vercrijgen, maer * bij auontüre de
siele, in haer gebedt // en eenigheijt, de selüe noch niet te recht, en
hadde // ondervonden, laet ons 2 dit gaen verclaeren //
het ii capp hoe de siele, godt moet vinden, in haer//vijtwendige
wercken 3 //
hoe 4 sal sij haer tot de vijtwendige dingen, die haer // tegenwordigh
sijn, dadelijck gaen begeüen, en nochtans //
30 r (56) haer sinnen, in slaep haüden, soo dat sij daer van niet ghe- // waeren
worde, ofte in en trecke, dat is wel een groóte // conste, die bij naer
onmogelijck is, want het is al soo veel // als te seggen, dat de siele, te
saemen op eenen tijdt, blint // moet wesen, en nochtans sien, doodt,
en nochtans, Ie- // üende, niet sijn, en wat sijn, dése conste moet sij
noch- // tans, nootsaeckelijck leeren, is het saecken, dat sij niet //
en wilt comen te Verliesen, hetgonne sij nu in haer // heeft vercregen,
en oock alle oogenblicken, in dese // haere inwendige gesteltenisse, wilt
comen te verüoor- // deren, en dieper in godt te dimmen, sij moet dan
weten // dat de inwendige gesteltenisse der siele, gelegen is, // in een
gansche vemietinge haers selfs, in eenen // eenuaüdigen toekeer, tot
godt, en de in een gestaedigh // sterüen, of in sien in hem, ende sij
moet dese drij stückew // in haer volcomentheijt, behauden, in haer
vijtwendige // wercken, wilt sij in de selüe, de goddelijcke tegenwordigheijt // genieten, gelijck sij die is genietende, intghebedt, dat sij //
doet in afgescheijdentheijt, want hij allom niet anders // als op een
maniere gesocht, en geüonden can worden, // soo ist jnden eersten,
van noode, dat sij groóte neerstigheijt // doet, om haer vernietinge,
te bewaeren, endat sij behände // hetselüe gemoet, en blijüe bij den
inwendigen vrede // en gelaetentheijt, ingodt, sonder intminste, daer
afte // wijeken, ofte andersins, saüde sij het goddelijcke licht, vijt //
haer veriaegen, en vervolgens de goddelijcke waerheijdt, // en tegenwordigheijt, die het selüe onüermiddelt is // volgende, siet hier boüen
int 9 capp //
het 12 capp, 5 het welcke de gesteltenisse der siele, is // volgens dese
1

66v 21 ofte
66v 24 bijsonderlick verclaeren hoe dat sij haer behoorelick in haer wercken tot desen eijnde
dragen en schicken sal
3
66v 28 volgens de voorgaende leeringhe
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oeffeninge, in de menichvûldige wercken // en hoe sij in de selue
verheuen staet, in godt //
30 ν (57) maer 1 om dat haer dit eenvaüdigh, doen 2 des wercks, // tot soodaenigen toekeer, 3 saûde mogen dienen, soo moet // sij het seine, seer
eenvaüdelijck doen, soo dat al het // gonne, dat sij vijtwendigh roert,
of siet, of doet, als in lij- // derder wijse, ontfangende sij, 4 hier op moet
de siele, wel // letten, want 6 waert dat sij haer, met de minste wercke- //
hjckheijt, daer toe keerde, sij saüde, met dat vijtwen- // digh werck,
verheelt, en verstroijt, worden, door dien, dat // sij dat in hem selüen
aensien saüde, en inwendigh // vijt haer vemietinge vallen, en alsoo
detegenwordighej^ // godts, moeten derüen, maer al ist β dat dit
letten des // wercks, 7 soo een vaüdigh moet geschieden, sij en mach //
nochtans, niet min doen, als de nature des wercks, en // verheijst, om
getraüwelijck, gedaen te wesen, want 8 dat // gaet voor het inwendigh,
aendacht der siele, soo dat // het selüe, oock moet worden gelaeten,
als het werck // daer door saü schaede lijden, 9 wilt de siele in haere //
vijtwendige, eenvaüdighe wercken, de tegenwordigheijt // godts,
volmaecktehjck 1 0 ontdecken, soo moet sij haer werck // geheel goddelijck volbrmgen, in eenen volcomen, inwendi- // gen vrede, met
behoorehjcke vijtwendige versterüinge, // en voor als dan achterlaetende, allen inwendigen toekeer // verheffmge, 11 tot godt, en sien 1 2
soo eenvaüdigh, en getraü- // welijck, te wercken, dat het doen, 1 3
en letten, op het werck // haer dient, eenen toekeer, tot godt, ende als
dan al // haer aendachtigheijt, en werckinge, sij tot hem, den //
wekken soo wel is büijten, boüen, en ront om haer, als // binnen
haer, 1 4 in dat eenvaüdigh letten, ofte gesichte//moet sij gestaedelijck
volherden, en daer 1 5 door tot godt//worden gekeert, 16 soo wel als in
1
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3
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β
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72v 9 soo wanneer dan
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72v 11 wilt
11
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12
72v 17 met sülck een getraüwicheijt stilhcheijt püerheijt eenvoüdicheijt en gelaetenheijt
3
1 72v 23 selüe
ι« 72v 24 ende
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72v 24 innichlijck tot godt wesen
l e
72v 25 soo dat sij ten tijde van het werck het selüe cenüoüdich letten met meer en magh
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godt teegenwoordich is genietende dit moet nochtans geschieden op de maniere voorseijt te weten
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haer gebedt, de innige // werckinge, door de welcke sij godt is ge
nietende //
31 г (58) dit moet nochtans, geschieden losselijck, en ledighlijck // ende of het
verstant, en de sinnen, 1 hün daer toe te seer // keercn wilde, ofte
wel dat beelt des wercks, te seer // intrecken, maer oft soo waere, dat
in soodaenigh // eenvaüdigh werck, ter seiner tijt, op verscheijde
dinge«, // te letten waere, soo en sal de siele, maer eene van die //
gebrüijcken, om haer op de voorseijde maniere, tot godt // te verheffen, en d'ander laeten, ongemerckt, voor bij - // gaen, ende alsoo
sal de siele, haer eenvaüdelijck Ьойеи // den vijtwendigen, voorworp
des wercks, ende haere // inwendige erachten, comen te verheffen, en
naer // het operste deel, te behauden, een vredsaemigh, // insien in
godt, door het welcke sij hem niet min, en // sal genieten, als in haer
inwendigh ghebedt, en // sal hem daer wel tegenwordigh vinden, als
in haer // eenigheijt, en afgescheijdentheijt, ende alhoewel sij //
haer als dan, soo wel niet en can ontlüijcken, en // vijtstrecken, gelijck
sij doet in haer eenigheijt, maer // niet tegenstaende, soo geniet sij
godt, daer waerach- // telijck, wesende, met alle haer ontfanckbaerheijt, tot // hem gekeert, beqüaem om sijn inspraecke, te ontfangew //
iae hebbende, ten lesten, door eenen gestaedigen, toekeer // tot hem,
een volle possessie, in haer genomen, treckt // verheeft, haer op,
gelijck den hamber, het stroij, oft den // seijlsteen het ijser, en voert,
en treckt haer, inde hoogh- // eijt, sijnder glorie, en als eenen vloet,
de weelden, haer // ingestort sijnde, doet haer smaecken, hoe soet dat
den // heere is, en de versaet, vervult, en maeckt haer dronckew //
in sülcker voegen, dat sij in haer selüen, gans gesmolten // en te niet
wesende, enal haer geestelijcke en lichame- // lijeke erachten, godt
alleen volle eerschapije, ойег // haer is hebbende, in geest, en lichaem,
verweckende, //
3i v(59) endrijüende haer, sonder tegen seggen, tot alle goet en vol- // brenge
in haer, en door haer, al haere wereken, gelijckme // verhaelt, vanden
goeden koek van groenendaele, den // wekken inde keücken, besieh
wesende, met koeken // en den vlees pot, of den vis te schüijmen,
dickwils // stont boüen sijn selüen getoghen, met het vispaen // inde
hant, dit is geseijt, aengaende de eenvaüdighe // wereken, maer als
de wereken, menichvuldigh sijn, // soo dat sij een besonder aendacht,
des verstans verheijsche« // om getraüwelijck gedaen te wesen, soo
moet de siele haer // genoegen, met de gebruijekinge des goddelijcken
lichts, volgens // dater int 9 cap. geseijt is, soo wanneer dan als de //
1
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siele int midden, der menichvüldige wercken, naer // al haer cracht,
en sinnen, in de genietinge, des // goddélijcken lichts, is volherdende,
soo is sij int midden // der menichvüldigheijt, in sülcke een ruste haer //
werck doende, al of sij en al dat büijten haer is, // niet en waere, waer
om haer oock altoos, antwort // eenselfde claerheijt, des goddélijcken
lichts, want door // den afkeer, aller dingen, staet sij in een gedurige //
ontfanckbaerheijt, de welcke het goddel¿/'c¿e licht // vervult, door
wiens hulpe, sij oock inde ontblootinge, // en eenigheijt des geest, is
volherdende, niet dat // het selve licht, van binnen, in haar is op
gaende, // en haer door scheinende, gelijck ten tijde, van haer
// stil gebedt, maer is van bouen, in haer lichtende // ende
siele, en keert haer niet werckelijck tot het // light,1 maer in met en
door het selüe, vijtewaers // siende, en haer keerende, tot het werck,
sonder door // het selüe verstroijt, ofte verheelt te worden, om dat //
sij dat sonder eijgenschap doet, met al haere liefde //
32r(60) begeerte en meijninge, dadelijck gekeert tot godt, iae nade // mael,
dat het werck, pürelijck omgodt, met volcomen // gelaetentheijt,
wordt gedaen, soo dient dat vijtwen- // digh 2 werck, om in de genietinge godts, te volheiden, // niet dat sij aldaer is gekeert, tot het
licht, gelijck // sij alhier is gekeert tot godt, want sij dit niet en //
vermach, ofte en can doen,3 om haerwerck, getrau- // welijck te, volbringen, maer al dat de siele doet, // is dat sij staende, in inwendige
pürheijt, en gelae- // tentheijt, in godt, vijtwendelijck, behoorelijck, //
en pürelijck, om godt is werckende, en 4 dat het goddebycÄ // licht,
geen belet, in haer en is vindende, en in haer // scheijne, gelijck of sij
van alle dingen, ledich, en af- // gescheijde waere, en de siele, is het
selüe in haer // behaüdende, door den vijtwendighen toekeer, die //
sij heeft tot het werck, inder voegen, dat dese inwen- // dige gesteltenisse, der sielen, seer verscheijden // is, van de gonne, daer sij in
staet, soo wanneer sij int // gebedt, ofte in de vijtwendige, eenvaüdige
wercke« // gekeert is, in godt, want sij is aldaer, met een geheel- //
heijt, haer selfs, naer al haer mogelijckheijt, ende // ontfanckbaerheijt,
op gerecht, en verheüen ingodt, // hem eenichlijck aendachtigh, en
met dadelijcke // beschaüwinge, op hem lettende, maer al hier is sij //
bouen de sinnen, en erachten, verheüen, ingodt, // soo en is sij nochtans, aldus tot hem niet 5 vijt // gespannen, tot den ontfanck, der
1
75r 6 nochte en is hetselue met opset aenschaüwende al heeft sij dat dadelick in haer, maer
is in door en met . . . het werck . . . en aencleventheijt doet blijüende
2
75r 15 gesicht ofte letten dat sij heeft op het werck voor een middel om dit licht int opperste
haers geest te behauden gelijck het eenvoüdich letten ten tijde der eenvoudige wercken haer is
dienende om
3
75r 21 doordien sij anders de aendachticheijt tot haer üijtwendich werck niet en soude connen
geheelick en gestadelick gebrüijcken, hetwelck nochtans van noode is om
4
75r 29 enckelick alleen
5
75v 11 gekeert noch
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goddeìijcke invloijnge // noch oock, in beschauwender wijse, aendachtig // maer sij staet alleen, naer der affectien, ineenen // gestaedigen afkeer, van haer seinen, ende aldat //
32v(62) godt niet en is, en door middel, van het goddeUycu licht, is // sij haer
hauwende, inde goddeìijcke eenigheijt, het welcke // soo sij daer
eenighen toekeer, beschaüwinge ofte eeni- // ge ander werckinge, iet en
vermach,1 in haer te hauden // als sij niet dadelijck,2 tot godt en is
ghekeert, soo // is sij door een groóte cloeckheijt, leüendigheijt, ende //
inwendighe sterckheijt, des geloofs, de inwendige // afghescheijden
cracht, met de welcke sij haerinhaer // stil gebedt, en eenvaüdige
vijtwendige wercken, // is ontsinckende, en haer verheffende, in godt,
ЬоОеи // alle menichvüldigheijt, en werckelijckheijt, haerder // sinnen,
en erachten, en geheel haer geschaepent- // heijt, snellelijck, in het
goddeli/cÄ licht, werpende, lae- // tende de selüe, daer rusten, en als
verloren ligge« // in godt, en 3 door haer voorgaende oeffeningen, nu //
macht vercregen hebbende, soetelijck bouen alle // menichvüldigheden,
rustende, in haeren oorspronck // jae dese cracht, selüe int beginsel
haers wereks // noch van alle voorworpen, ontslaegen 4 wesende, //
ende soo licht, als eenen vonck viers, opewaers, is // vliegende, volbringht, in haer dese verheffinge // soo dat daer toe geen besonder
aendacht,5 des verstans // noodigh en is, als haer aendachtigheijt is,
tot het // gonne, sij vijtewaers werekt, nochtans, als tot iet // goddelijcks en met godt vereenicht, want dat vijtwen- // digh werek, en
alle β creaturen, verthoonen, hun // van buijten, aen de siele, in een
goddeìijcke gedaente, // niet gelijck sij sijn, in hün selüen, buijten
godt, maer // gelijck sij vijt godt gevloten, engedurigh van hem //
hangende 7 sijn, soo dat sij door dat vijtwendigh //
33 г (62) gesicht, oock naer al haer erachten, meer in godt, wort // geûestight,
tot wiens dadelijcke aenschaüwinge, sij // oock al oogenblicken, haer
sonder moijte, can verheffen // om dat sij sonder middel, onder godt
staet, soo wanneer // het vijtwendigh werek, dat toelaet haer snellijck,
op // eenen oogenblick, int midden, der menichvüldigheijt // ontlüijckende, en op rechtende, tot de genietinge, der // goddeìijcke
tegenwordigheijt, en oock 8 alst van noode is, // gans in een vergaede1
2
3
4
6

6
7
β

75v 20 of en kan in haer behouden
75v 21 door het selüe
75 ν 31 alsoo
76r 3 en in haer seinen versaemt en vereenicht wesende
76r 6 oí bemerekinghe des verstants van noode wesende
76r 11 andere
76r 15 ot sijn
76r 24 ende oock wederom
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ren, en worpende, in het goddeb^'c^ licht // en door het selue rüstende
in godt, // maer het is gans onmogelijck, dat de siele, boüende //
menichvûldigheijt, der vijtwendiger dingen, aldus // in godt sal
blijüen verheüen, die haer te vooren in // afgescheijdentheijt, en
eenigheijt, tot godt, niet redelijck // en heeft geoeffent, en in de
verloogeninge, gelaetent- // heijt, en pure liefde, en bloot gelooüe,
niet eenen // goeden voorganck, en heeft gedaen, volgens de onder- //
wijsinge hier boüen gegeüen, gelijck het oock wel // reden is, dat sij
eerst int afwesen, der creaturen, de // selue leere vergeten, eer sij die
in haere tegenwordigAeï)ï, // pooge te vergeten, en te vooren eerst bij haer
seinen // in haer eenigheijt, haer en geest, vande sinnen, leere //
scheijden, eer sij dat in de vijtwendige,1 menichvüldigheyi // vermeet
te doen, ende oock eerst godt, in haer geüonden // hebbende, door de
vernietinge, der creaturen, büijten // haer eer sij godt meijnt te vinden,
en te behaüden, is het saecke, // dan, dat de godtminnende
siele, in haer stil gebedt // de tegenwordigheijt godts, nü in haer heeft
becomen // en wederom, in haere vijtwendige wercken, niet en wilt //
Verliesen, het gonne sij van hem, aldaer heeft vercregen //
33v(63) soo moet sij door getraüwe oeffeningen, dese verbor- // gen wijse,
ende verheffinge des geest, soo inde een // vaüdige, als menichvüldige
wercken, alsoo wesent- // lijck, in haer maecken, te vercrijgen, dat sij
daer // door godt, soo seker,2 in haer gemoet behaüde, inalle // tijden,
plaetsen, en wercken, gelijck oft haer nature // waere, godt altoos,
tegenwordigh te hebben, en // dat het haer soo licht sij, en gemaeckelijck, haer // van het genieten godts, te stellen, in de vereeninge //
en wederom, vijt de vereeninge, tot de genietinge // te verheffen, naer
dathaer vijtwendige wercken, dat // verheijschen, als sij haer oogen,
open en toe doet // operwaers, of nederwaers keert, // hiertoe
en can sij nieüers door, meer wordengehol- // pen, als door
getraüwelijck, waer te nemen // den tijdt van haer eenigheijt, en
afgescheijdentheijt // haer inden selüen, door den inwendighen,
inkeer // daer wij boüen van hebben gesprocken, tegrondiger // en
volcomender ingodt, versinckende en ver- // liesende, want hier door
sal haeren geest, dage- // lijcks, meer en meer, vande sinnen, en alander //
creaturen, worden afgescheijden, en ingodt op // gerecht, en geüestight,
en beqüaem, om op de beste // maniere,3 in godt, vereenicht te blijüen,
staen, // want de selue is eijgentlijck, een vrüght, ende // vijtwerckinge,
vande voorgaende oeffeninge, in stilte // en eenicheijt, door de welcke,
sij gestelt wort, inde // schole, der eeuwige waerheijt, om daer van de
1
2
3
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selüe // dies aengaende geleert te worden, en onderwesen // ende ten
lesten, in dése verborgen conste, en //
34г (64) hemelsche wetenschap, meesterse te passeren, want gelijck // de siele
aldaer, boüen al haer sinnen, erachten, ende // geschaepentheijt,
wordt verheuen, in een, eenvaüdigheijt // des geest, soo moet sij naederhant, door de selüe, alle // vijtwendige menichvüldigheijt, oüercomen,
soo dat // sij meer moet letten, op haer eijgen ondervindinge, als //
op dese tegenwordige leeringe, en sal het claerder // in haer beuinden,
als wij haer dat met worden, saüden // connen bedieden // inder voegen,
dat hoe meer sij haer t o t 1 de voorseijde // oeffeninge, in afgescheijdentheijt, sal begeuen, hoe // sij dagelijckx, oock meer der eenigheijt, des
geest, in // haer vijtwendige wereken, sal gewaer worden, ende //
ist saecken, dat sij getraüwelijck volhert, sal ten les- // ten, soo verre
comen ,dat sij niet machtigh, en sal // wesen, büijten de voorseijde,
eenicheijt des geest, haer // wereken te volbringen, en alsoo sal inderwaerheijt // in haer volbrocht worden, het gonne den apostel, // is
seggende, dat den gönnen die godt, aenhanckt, // wort eenen geest,
met hem, dat wij aldus mogen // worden, en door waerachtige vereeninge, in ons onder- // vinden, het gonne dat godt is, dat bidden wij
hem // die hier om is geworden, hetgonne dat wij sijn, tot // sijnder
eere en glorie Amen //
op den inhaut van dit boeexken //
soo wie in godt gans geworden sal //
moet in hem seinen ontworden al //
als dan sal hij verstaen seer diep //
dat hij noijt rasser tot godt en liep //
en hem noijt claerder enaensach //
dan als hij stil stont, en nieten sach 2 //
34v(6S)

als godt verlicht het herte fijn //
soo can de siele sonder pijn //
hem vinden boüen tijdt en stont //
in haeren on üerbeelden gront //
en hem aenschaüwen dagh en nacht //
boüen haer eijgen werek en cracht //
vijt taülerus //
den geest siende, dat de engelen, en heijligen, den // lof en liefde, die

1
2

77v 5 voorgaende of
78r 1 Een Ander
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godt weerdigh is, niet en connen // geuen, als dat aen den geest, verthoont wort, en // dat hij comt inde kennisse, vande grootheijtgodts //
hoe hij meer ontsinckt, in sijnselfs, en aider crea- // turen clijnheijt,
en nietheijt, ende aldaer niet // connende sij selüen haüden, in sij
selüen, stort // hem heel vijt, ende versinckt hem, inden afgront //
der godtheijt, alwaer hij om soo te seggen, sij зеійеи, // verliest, en
rust in godt alleen, in al sülcken 1 // eenen edelen geest, looft dan godt
sijn eijgen selüe, // bemint, engeniet, sijn eijgen selüen //
Capittel ii uit hs В
67 г
wij hebben nu de siele gethoont hoedat sij door // het goddelick licht de teghenwoordicheijt godts in // afgescheijdentheijt aider geschaepen dinghen in haer //
soüde mogen entdecken, wij hebben haer nu gebrocht // tot het gene sij soo
grootelickx was begeerende en // gesteW voor het goddelijck aenschijn in het
binnenste // van sijn paleijs in het diepste van sijn slaepcamer // en haer gewesen
hoe sij aldaer behoorelick en // weerdehek moet handelen volgens de üijtnemende // edelheijt van eene soo groóte maiesteijt maer ghe- // merekt dat de
selüe niet alleen en is binnen haer in het diepste der afgescheijdentheijt maer
oock büij- // ten haer int midden van alle uijtwendige werek- // elickheijt en
menichvüldicheijt, en dat sij alsoo wel tegenwoordich kan worden geüonden en
alsoo // soveel is haer selüen te verthoonen aen haer en // mede te deelen in het
een als in het ander, soo ist // wel reden dat wij nu haer besonderlich oock gaen //
onderwijsen hoe sij godt in haer üijtwendige wercken // soo wel sal mogen vinden
als in haer inwendich // gebedt aengesien sij haer dickwils door den dagh tot //
de selüe volgens sijnen goddelicken wille en ordonna- // ntien moet begeüen
ende dat het haer oock groóte- // licks beschadigen soüde in dese haere inwendighe // gesteltenisse die sij door de voorgaende offeninghe in // haer heeft
vercreghen want sij alsdan noodtsakelick // wederom soüde moeten Verliesen
hetgene sij in haer // eenicheijt soüde vercregen hebben, omdat sij de // doodt
en vemietinge haers selfs oock ten tijde // van haer gebedt oock niet en soüde
können //
67 ν

1
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behouden waer het sake dat sij in de üijtwendig // wercken haer beste
oock niet en dede om haer // sinnen te houden in een gedeürige geüangeniji //
en haeren geest alsoo getraüwelick tot godt te // keeren, als sij doet in afgescheijdentheijt, want // dat soüde opentlick wesen teghen de grondighe //
verloocheninge volcomen oüergeüinge en pure // liefde hiervoor en üijtgeseijt,
sonder de welcke // daer geen waerachtighe vemietinge inder siele // en is te
vinden ende oüersülckx om hier in // oock te moghen helpen soo moet sij weten
dat al // ist saecke dat het seer moijelick en swaer om doew // is godt in de
üijtwendighe wercken soo volmackte- // lick teghenwoordich te vinden en te
behouden als // in eenicheijt dat hij nochtans aldaer niet wereke- // licker noch
sorghvüldelicker gesocht of behouden // moet wesen, als alhier ende t'gene dat
genoegh // is om hem hier te vinden en te behouden, daer oocA // voldoet alsoo
dat alle de moeijte en swaricheijt die // wij geseijt hebben dat aen hem heeft
godt in de // üijtwendige wercken te behouden, niet en is om // dat men daer
meer moet doen als in het gebedt in // afgescheijdentheijt, maer om de groóte
vlijticheijt en // neersticheijt dieder van noode is om de inwendigAe // blootheijt
en ledicheijt in de siele te bewaeren inde // menighvüldicheijt tegen den ge78r 19 oí eneen

deûngen stnjdt en // aenvechtmghe der sinnen en des nederste deel // die sij
alhier gemeenehck meer onderworpen is // als aldaer, want ist saecke dat het
haer soo //
68 г

suer en swaer geüallen is m afgescheijdent- // heijt aller creaturen de verborghen godts // teghenwoordicheijt m haer te ontdecken, om dat // het soo
moijehck en qüaet om doen ins haer selüen // van alle beelden te ontblooten,
en alle eijghen // werck ledich te staen wat moeijte en arbeijt en // salt haer niet
costen de voorseijde teghenwoordic- // heijt m haere üijtwendige wercken te
behouden // alwaer sij haer tot de creaturen moet keeren die // aen sien hooren
raecken handelen en begrijpen // en nochtans al noch blijüen in de vergetentheijt // derselüen, alsoo bloot ledich en stil in haer sel- // üen, als ofte sij geen
creaturen en kende ende // haer dat niet meer aen en treckt en niet meer //
gevoilens daer van en hebbe als ofte sij en alle dingen / met en waeren, daer
en boüen is het saecke dat // de siele inwendich soo hchtelick wort beroirt be- //
weeght onstelt en verduijstert met tegenstaende // dat sij aldaer door stüstaen
en rusten haeren // geest wilt ontslaen vande vermingelinghe haerder // sinnen
en erachten, en dat dit stille staen haer soo moijehck is geweest gehjek sij beproeft heeft hoe // moijehck en salt hier met vallen te sien te // gaen te spreken
te wercken met de sinnen en crach- // ten en daer en tûsschen noch stille te
blijüen sonder // leüers door beweeght oft beroert te worden ofte de // sinnen
met den geest te vermengelen // ten anderen in sooverre dat de siele haer
soo // qüalick haer kan houden in slapenderwijse //

68 ν

en laeten passeren de verbeeldingen gepeijs // bewegingen van dingen die
haer met teghenwor- // dich en sijn sonder die aen te trecken, en haer // tot
die te keeren hoe sal sij haer tot die ver- // beeldingen gepeijsen en uijtwendighe dinghen di« // haer teghenwoordich sijn, sonder die aen te treckew //
en haer tot die te keeren, hoe sal sij haer tot die // verbeeldingen gepeijsen en
üijtwendighe dingew // die haer tegenwoordich sijn dadehjek gaen be- // geüen,
en nochtans niet tegenstaende haer sin- // nen in slaep houden, soo dat sij daer
van niet ge- // waer en worde ofte in en trecke, alsoo dat // het wel een groóte
konstc is, die bij naer onmoge- // lick schijnt te wesen, want het is al soo veel //
als te zegghen dat de siele t'saemen op eenen // tijt blindt moet wesen en nochtans sien doodt // en nochtans leüen niet sijn en nochtans wat // sijn dese
konste nochtans moet sij nootsakehcA // leeren ist saecke dat sij met en wilt
comen // te verhesen het gene sij nu in haer heeft // vercregen ende oock alle
oogenbheken in de // haere inwendige gesteltemsse wilt comen te // vervoordered
en dieper in godt te clemmen // en aengesien de selüe konste hier in gelegen //
is dat sij in haere üijtwendige wercken int minste met // en wijeke vande inwendige gesteltemsse die sij // nu in haer gebedt door de voorgaende offenmge
in, haer heeft // vercregen, laet ons nu eens // gaen sien waer in dat sij te beter
magh kennen // wat sij doen moet om de selüe in haere uijtwen- // dighe wercken
ongehindert te bewaeren sij // sij moet dan weten dat haere voorseijde //

69 г

mwendighe gesteltemsse bestaet in een gansche // vemietinge des geheelen
mensch door de welcke // sij geheel ontbloot wesende van alle beelden // en
ledich van alle eijgen werekehekeheijt en // teenemael gelaeten m godt hem
selüen vint // gestelt in eene inmghe ruste en vrede des geest // ende in een
gestadich genieten gebrüijcken des // goddeheken lichts het welcke allenskens
is // bereijdende en ten lesten verheffende tot het aen- // schauwen van
het goddehek wesen, ende dat door // eenen eenvoüdighen toekeer des
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geest met den // welcken by hem selüen door hülpe van het selüe //
goddelick licht inwendich comt te keeren tot godt // en te behouden
een gestadigh vreedsaemich insien // гп hem, volgens de leennge van
het voorgaende // capittel, inder voegen dat de inwendige gestelte- //
msse der sielen gelegen is m een gansche verme- // tinge haers selfs in eenen
eenvoüdighen toekeer // tot godt, ende in een gestadich sterüen of insien //
m hem, ende oüersulcks dat sij dese dnj stücken // in haer volcomentheijt oock
moet behouden ш haere // üijtwendige wercken wilt sij in de selüe de godde- //
bcke teghenwoordicheijt waerachtelick comen te // genieten gelijck sij die is
genietende m het gebedt // dat sij doet in afgescheijdentheijt want sij alomme //
niet anders als op een maniere kan gesocht en // geüonden worden, waerom
soo ist in den eersten // van noode dat sij groóte neersticheijt doet om // haere
vemietinge te bewaren, en dat sij behoude // het selüe gemoet en bhjüe bij
den inwendighen // vrede en gelatentheijt m godt sonder m t'mmste // daervan
te wij eken ofte anders soüde sij het //
69 ν

goddelick licht üijt haer venaegen en vervolgens // de goddelicke waerheijt
en tegenwoordicheijt die // het selue onvermiddelt is volgende tot welcken eijnde // sij dese naervolgende conditien m haer üijtwendige //
wercken neerstehek moet sien te onderhouden // ende al hoe wel wij
haer die boüen // boüen int' 9 capitel al noch hebben voor ooghen // gehouden om te weten wanneer sij haer verme- // tinge is verlatende het
goddehek licht in haer // verstoorende soo willen wij de selüe nochtans // alhier
noch claerder bedieden op dat sij beter // weten mach wanneer sij van haer
tegenwoor- // dighe gesteltenisse inwendich is wijekende sonder // de welcke sij
nochtans het goddelick licht noch // godts tegenwoordicheijt in haer kan behouden // maer is noodtsaeckehek d'een en d'ander üijt haer // venaegende als
sij in eemge van dese conditien // is onbrekende door dien sij alsdan comt te
verla- // ten haere vemietinge die haer alleen des godde- // heken lichts en godts
ontfanckbaer kan maken, // in den eersten dan soo en magh het werck met //
alleen ongeoorloft ondeüghdehck ofte idei sijn ende // met rechte meijnmge
begonst, maer oock niet // onnoodich ofte oüervloedigh, het welcke met alleen //
en is te verstaen van het werck selüe maer oock // van alle het gene dat sij gedeürende het selüe // werck is doende t'sij Sitten gaen staen spreken sien //
hooren en generahek al het gene daer sij üijtwen- // dehek en inwendelick mede
besieh is // ten 2 als daer op eenen tijt verscheijden wercken // moeten gedaen
worden, soo moet sij het noodichste // en het profijtichste doen sonder te aensien
haer // eijghen bate troost of gemaeck ten waere dat de // rechte bescheijdentheijt
anders verheijschte //
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ten 3 soo moet sij haer oock wachten tgene haei // te doen staet rasscher oft lichter te oüerloopen, // als het selüe en verheijscht ofte dat
maer ten // halfüen of onvolmaecktehck te doen op preteart // van haere
inwendige vrede en vemietinge te // bewaeren, maer sij moet het selüe soo
volmaeckte- // lick en getraüwehck volbrengen als de reden en // haer consientie
getuijgen dat godt van haer is // begeerende, nochte sij en magh oock voor het
eijnde // des wereks besorgh sijn, maer sal dat aen godt // ganschehek beüelen
en doen hetgene dat sij kan een parehek verworpende alle diergehcke sorghen //
als andere verstroijende gedachten, daer en boüen // al en kan sij om haere
cranckheijtswille het werck // met godt niet volbrengen sij en magh dat noch- //
tans geensints schaüwen, wetende dat het den // wille godts is dat sij het selüe
doet ofte haer dat te // lichter qüijtmaken om daer door inwendigh geen //
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schade te lijden, maer sij moet alsdan blijdelick godt // om godt laeten, die niet
tegenstaende haere cranck heijt // dat werck van haer gedaen wilt hebben ende
oüersulcks de // de inwendigh onblijüinge haer tot geene schuit en sal // rekenen //
sij en vermagh oock niet haere meijninge werckelick // te rechten, want daer
door soude sij het werck bedeck- // telick nemen als een belet van godt en
soude haer noot- // sakelick een beletsel wesen, maer hebbende een eenvoudige //
kennisse dat het den wille godts is sal haer met alle // vrede en ruste tot het
selüe begeüen selüe geen wesen // of gedaente aen het werck geüende en alleen
inwen- // dich neerstelick te sien dat haere meijninge niet //
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tot den innigen toekeer verheüen te worden als // door eenige eijghen
werckelickheijt, met de welcke // sij den geest meer soude verdüijsteren en met de // sinnen vermengelen, ende oüersülckx sal sij haer //
in haere wercken tot godt niet soecken te keeren // of te verheffen maer
sij sal enckelick alle affectien // en passien bewegingen verbeeldingen en
beroerten // eenvoüdelick ontvallen, ende haer alsoo loffelick // en ledelick inwendich houden als t' haer mogelick // is, 'het werck üijtwendich getraüwelick vol brengen // veel min sal sij volgen de maniere die wij haer hier //
boüen hebben gegeüen aengaende den inkeer, want // soo sij alhier haeren geest
en aendacht büijtten // haer tot het werck getraüwelick moet besteden // soo
en is haer niet georloft den selüen alsdan te // deelen en eensdeels tot het werck
en eensdeels // tot godt gekeert te houden, want alsoo godt niet // anders als
door een geheel vergadert gemoet en // kan worden getreft, soo en magh hij
oock büijtten // het werck geensins worden gesocht maer men moet // hem
aldaer in en door het werck selüer sien te // becomen, waer üijt volght datdesen
toekeer alleen // in eenvoudige wercken, en niet die menichvul- // dich sij η kan
worden verkregen door de eenvoudige // wercken verstaen wij die luttel aendachts of becom- // meringe des verstants verheijschen, maer worden // meestendeel volbrocht door de leden ofte roeringe // des lichaems, de menighvüldige sijn
die niet en können // worden gedaen als door groóte aendachticheijt oft //
met wercken des verstants gelijck sijn discoüreren // studeren spreken schrijüen
en diergelijcke // ende de reden waerom dat godt alleen in eenvoudige // wercken
aldus oüematürelick kan worden genoten // is om dat den mensch in de selüe
alleen beqüaem // is om hem aldus eenvoüdelick tot godt te keeren, // want
gelijck wij noch dickwils hebben geseijdt dat //
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en kan niet geschieden als door een vereenicht en af- // gescheijden
gemoet dat los en vrij is van alle dingen // het welcke in de menichvüldighe wercken, al te seer // verspreijt en tot de selüe te werckelick
gekeert // wesende hem soo loffelick en ledelick niet en kan // vergadert houden als tot den dadelicken toekeer van // noode is tot den welcken
geheel den geest wort ver- // heijscht door dien dat godt met stücken oft
brocken // geensins en can worden gevoüden // hier üijt is oock claerelick
bUjckende dat den toch eew // oft aendacht tot godt, als het werck eenvoüdich
is // alsoo wel moet voorscomen üijt het inwendich letten // hetwelcke de siele
daer heeft tot het werck als üijt // haere inwendige gesteltenisse, want sij anders
soüde // gedeelt sijn, willende met een ander gedacht op godt // letten als sij
dadelick heeft tot het werck alsoo dat // het üijtwendigh letten selüe op het
werck maer en moet // dienen tot eenen toekeer, ende haer wesen een vermae- //
ninghe godts soo lange sij behoorelijck en pürelick om // godt is werekende, niet
dat dit letten selüer van // sijn nature wege de macht heeft haer tot godt te //
vermaenen of te verheffen maer om dat sij nu het // goddelick licht niet alleen
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van binnen in haer is ont- // fangende gelick sij doet als sij is in haer eenicheijt //
maer is haer oock met het selüe van büijtten tot den // voorworp des wercks
keerende waer door het werck selüe // als iet hemels en goddelick is verthoonende
ende oüermits // dat het selüe gedaen wort met eene soo groóte püerheijt //
en eenvoüdicheijt des geest, den welcken altoos tot // godt neijgende is en hem
oock dadelick verheffende soo // verre hij van sijne passien en nederste beweginghen // en werckelicheijt der sinnen en erachten niet en // wort wederhouden en nademael hij nü inwendigh // vande sinnen en erachten en hem
selüen teenemael //
71 ν

büijten godt en keere, noch int beginsel ofte oock ge- // deürende het
werck geen affectie bewegingen oft beroir- // ten in haer op en staen
ten minsten van haesticheijt // drifticheijt en diergelicke, houdende haer
daer alsoo ledich // van gelick oft sij het selüe niet en dede als oock alle // andere
die in haer souden mogen opstaen als verdriet // pijne moijelicheijt qüellicheijt
en soo voorts eenvoüdelick // üijtlijden, dese stücken sal de siele in haer wereken
on- // derhoüden doende haer beste om aldaer naer de sinnen // affectien en
geüoelen, soo verre te sijn van hetgene sij // doet als oft sij in haer gebedt en
eenicheijt waere, be- // geuende haer daer toe blijdelick en gewillichlick als //
tot godt selüe sonder eenige werse ofte afkeer // daer van te hebben, want
anders doet sij tegen de // pure liefde en verUest haere vernietinge en moet //
godt derüen den welcken sij sonder volcomen vernie- // tinge haers selfs niet
kan vercrijghen veel min be- // houden // nu aengaende den toekeer die sij alhier
oock moet hebben // tot godt soo moet sij weten als sij den selüen dadelick //
niet en heeft, dat sij dien niet werckelick en moet sien // te doen, want sij alhier
veel min met opset moet worden // voorts gebrocht, als in haer stil gebedt,
maer moet encke- // lick sprüijten en voorscomen üijt haere inwendige bloot -//
heijt en ledicheijt, sonder dat sij daer iet van het haere // toedoet houdende
haer alsdan te vreden met den inwendi- // ghen vrede en eenvoüdicheijt des
gemoets, en sal haer // met de selüe laeten genoegen want sij daer door alleen //
tot godt geraken moet en niet door een werckelick // naer staen met het welcke
sij hier meer van godt soüde // vervremden als hem in haer vervoorderen, door
dien // dat sij door den inwendige vrede ende eenvoüdicheijt // haers geest meer
ontslagen wort van de werckelick -// heijt haerder sinnen en erachten, en
beqüamer om //
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is gescheijden en dat hij daer en boüen in dese ge- // steltenisse de selüe
eenvoudige wereken doende door // die niet en wort belet soo kan sij lichtelick boüen // den uijtwendigen voorworp des wercks in het geniet- // ten
der goddelicke tegenwoordicheijt volherden ofte // wel tot de selüe hem verheffen als hij die niet dade- // lick en schaüdt sonder voorsbeelt of verstroeijt
te wor- // den door het eenvoüdigh gesicht of vooren der leden //
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sinnen hun daer toe te seer keeren wilde ofte // wel dat inwendigh beelt des
wercks te seer intree- // ken oft wel de nederste bewegingen en passien als //
weese van niet wel te doen drifticheijt int wereken // ofte hasticheijt om gedaen
te hebben ofte andere dier- // gelicke hun daennede qüaemen te mengelen dat //
sal de siele eenvoüdelick lijden, noch min, noch meer // als sij moet doen alle
andere tentatien invallende // verstroijtheden en gedachten // maer oft soo
waere dat in soodanich eenvoudig werck // ter selüer tijt op verscheijden dingen
te letten waere // soo en sal de siele maer een van die gebruijeken // om haer
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op die maniere voorseijt tot godt te verheffen // en d'ander laeten ongemerckt
voor bij gaen ist saecke // nochtans dat het werck dit toelaet, want gehjck //
sij ten tijde van haer gebedt het welck sij doet m // afgescheijdentheijt maer een
eenvoudige werckmge // moet hebben om haer tot godt te keeren, alsoo en //
mach sij gedeürende haere mjtwendige eenvoudige // wercken maer een opmerckinge hebben in haere // aendachticheijt die haer aldaer in de plaetse der
selüer // inwendighe wercken dienen moet // ende alsoo sal de ziele haer eenvoüdehck boüen den // üijtwendighen voorworp des wercks ende haere inwen- //
dighe erachten comen te verheffen en naer het opper- // ste deel te behouden
een gestadich vreedsamich insien // in godt, door het welcke sij hem met min en
sal ge- // nieten, als in haer inwendigh gebedt ende sal hem met // alsoo groóte
voldoeninge aldaer tegenwoordich vinden // als int' diepste van haere eemcheijt
en afgescheij- // dentheijt, ende alhoewel sij haer alsdan in godt //
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met en kan ontlüijcken verbreijden en üijtstreck- // en gehjck sij doet in
haer eemcheijt, om dat sij daer // in door het eenvoüdich letten op het
werck belet wort // het welcke al ist dat teenemael eenvoüdehck // geschiet is nochtans oorsake dat sij met gansch haer // selfs en is ende
alsoo haer aldaer in godt met en kan // openen en verbreijden als in
haer eemcheijt, maer // met tegenstaende soo geniet sij godt daer waerach- // tehek wesende met alle haere ontfanckbaerheijt tot // hem gekeert, beqüaem om sijne insprake te hooren // en te ontfanghem alle het
gene hem belieft in haer // te storten, iae hebbende ten lesten door eenen
soo // gestadighen toekeer tot hem, een volle geheele // en vreedsamighe
possessie in haer genomen treckt // lockt verheft en nemt haer op gehjck den
amber het // stroij, ofte den seijlsteen het iser en voort en treckt // haer inde
hoocheijt sijnder glorie, ende als eenen // vloedt der welden haer gestort en
gegoten wesende // doet haer smaecken metter daet hoe soet dat den heer // is,
ende versaet vervult en maeckt haer daer droncke // in sülcker voeghen dat
sij in haer selüen gansch ge- // smolten en te met geworden wesende, en verloren // hebbende al haer geesteheke en lichaemehcke // erachten godt alleen volle
heerschappie oüer haer is // hebbende in geest en hchaem vorwerekende en
dnjüen- // de haer sonder alle tegen segghen tot alle goet, en // volbrenge in haer
door haer en met haer alle haer//wercken, gehjck men verhaelt van den goeden
koek // van groenendael den welcken in de keücken besieh // wesende met koken
en het vleeschsop of den vis te // schüijmen dickwils stondt boüen hem selüen //
getogen met het vischspaen m de handt // maer dit is geseijt aengaende de
eenvoudige were- // ken, maer als de wercken memchvüldich sijn //
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soo dat sij een bij sonder aendacht en merckinge des ver- // stants verheij sehen om
getraüwehck gedaen te worden // soo moet de siele haer aldaer genoegen met de
gebrüijc- // kinge des goddeheken lichts volgens de leennghe // boüen int'
9 capittel gegeüen, want sij alsdan met // beqüaem en is om godt te genieten en
met sülck // eene eenvoüdicheijt des gemoets en versaeminghe // haerder erachten
op hem lettende boüen den üijt- // wendighen voorworp en haer selüen, in godt
op- // gerecht te wesen gehjck wij nu geseijt hebben // ende oüersülcks en moet
sij haer niet pooghen // m soodamghe wercken godt door eenen toekeer // ofte
inwendighe wercken tegenwoordich te behouden // hoe innich hoe geestehek
die oock souden schijnen // te wesen, want van d'een sijde dese wercken van //
haeren tweghe alle ofte den meestendeel de aendach- // ticheijt der siele verheijschen, en van d'ander sijde // godt en laet geen twee voorworpen op eenen
tijt toe // soo dat sij dan alle werckehckheijt inwendich moet // laeten vaeren
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en haer alleen te vreden houden met // de vemietmge haers selfs en de dadehcke
vereeninghe // godts tot de welcke geenen toekeer of besonder aendacht //
der sielen van noode is, dan alleen een volcomen ver- // loocheninge en gelatentheijt haers selfs in godt ende // al ist saken dat wij bonen int 9. capittel, hebben //
geseijt dat de vemietmge wort te wercke gestelt // door een eenvoudige gedenckemsse godts soo is dit // nochtans met te verstaen dat de siele godt soude //
gedencken of op hem peijsen gehjck sij doet op andere // creaturen, want dat
waere geheel grof en wercke- // hek maer de gedenckemsse waer van wij hier
spreken // moet meer van selfs üijt de eenvoüdighe inwen- // dige gesteltemsse
der sielen sprüijtten, als door haer // met opset oft eemch haer mede wereken
wesen //
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voortgebracht gehjck wij boüen oock hebben geseijt dat // wesen moet
den toekeer daer sij godt in haer eenvoü- // dighe wereken mede is aenschaüwende, want sij noch // d'een noch d'ander büijtten het werek behoorhek
kan // volbrengen maer moet dat in en door het werek sel- // üer sien te becomen
iae het üijtwendich gesicht of // letten dat sij daer heeft op het werek dienen
haer // hiervoor eenen middel om m de gemetinge des- // goddeheken lichts te
volherden gehjck aldaer het // eenvoüdich letten op het werek is dienende voor
eene // toekeer die sij aldaer moet hebben om godt in haer te // behouden maer
want dit een saecke is soo innich en // verborghen, en iet soo geestehek en
afgescheijden // van de sinnen en erachten dat luttel menschen het // selüe
connen achterhaelen laet ons alhier met corte // worden al noch bedieden
welcke de waerachtighe // gesteltemsse is der siele als sij aldus het goddehek //
hcht in haer memchvüldige wereken is genietende // soo wanneer dan als de
siele m het midden der // memchvüldige wereken in de gemetinge des goddehc- //
ks lichts is volherdende soo is sij in het midden der // memchvüldicheijt naer
alle haere erachten en sinnen // in sülck een ruste, ontblootinge en ledicheijt
haer // werek doende al ofte sij en al het gene dat büijtten // haer is niet en waere,
soo dat sij int minste met // en wort gestoort, noch door de werckelickheijt
haerder // erachten noch door de memchte der beelden, maer sij // siet hoort
spreekt en werekt in sülck een stilte ge- // hjck of sij ganschehek afgescheijden
en ledich // waere waer om haer oock altoos antwoort eene selfde // claerheijt
des goddeheken lichts, want door den // voorseijden afkeer aider dmgen staet
sij m eene // gedeünge ontfanckbaerheijt, de welcke het godde- // lick hcht
vervullende is door wiens hülpe sij //
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Seer Schoone, ende geestelijcke leermge,2 voor alle de // sielen, die
gheleijt worden, tot de mwendighe veree- // ninge met godt, inden
geest en waerheijt, ghetrocken // vijt de H : vaderen, den H : dionisiüs,
areopagita, den H : // augüstmüs, den H : bemaerdüs, den H. thomas
den H: // bonaüentüra, de H. theresia, Joannes a crüse, en veel //
ander geestelijcke leeraers, ghemaeckt door ρ : bottens //
eerst voor al, om dat niemant, hem dese leermghen // en saüde aen-

1
2

118r 1 al voor jesü
118r 7 ende andere leeraers, de h theresia den Saligen Joannes a cruce, thomas a jesús,
carmeliten discalcen en veel andere geestelijcke schnj üers, is gemaeckt door Eerw pater bottens
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trecken, diese niet toe en commen//ofte niet dienstigh en sijn, soo ist
dat ick егсіаеге // dat sij maer en sijn, 1 voor een siele, die begint te //
commen, ofte staen, in eenen bouen natürelijcke« // staet, 2 boüen het
wercken, van haer natürelijcke // erachten, principaelijck, het verstant,
ende in // haeren gront, entdeckt heeft, een goet dat alhoe- // wel,
in een soete düijstemisse, van haer een vaü- // delijck, in haer beschaut, en genoten wort, het // gonne haer inwendighlijck, soetiens,
met een // minnelijcke, doordringentheijt, bestraelt, door vloijt //
en penetreert, gelijck, verdoouende.alle voorighe // saecken.door middel,
vande werckende crachtew // ende haer gelijck thoonende, dat het in
vaüdigh // bloot, en lauter besitten, van dit in wendigh // entdeckt
goet, het welcke geschiet, 3 door een in- // wendigh suijver stille, en
innige, en crachtige // liefde, meer ingestort, als verweckt, int operste //
deel, der redelijcke erachten, ofte inden geest, // ende het genoegh
doen, aen sijnen inwendige, // treek, in sigh besluijt, het heijnde, waertoe al // het wercken, vande craghten, in voorgaende, // inwendige,
werckelijcke oeffeninge, en medi- // tatien. 4 gedient hebben, engevroght
worden, //
35 ν

1
2
8

4
5

ten 2 moet hier gesüponeert, ofte ghestelt worden, // als een vast
fondament, vande naer volgende leeringe // dat als de siele, van godt
gestelt wort, in sülcke eenen // boüentatürelijcken staet, sij wel toe
moet sien, van // geensins, te corte te blijüen, in getraüwigheijdt,
aenden // goddelijcken invloet, in haeren gront, ofte door haer // te
seer vijt te storten, door te groóte werekehjekheijdt // en de alsoo het
hemels vier, vande goddelijcke werek- // inge, te verdooüen, ofte
versmaghten, onder het ongefon- // deert, op worpen van het haut,
vande noodeloose wereke- // lijekheijdt, ofte door het ontblijüen,
aende noodige bereij- // dinge, van haeren cant, door een soete, eenvaüdighe // en simpel, gedinckinge godts, ende een minnelijcke //
trachtinge, ofte toeganck, tot hem, haeren gront // ofte geest, haer
noghtans handende, in gelijck een // ledigheijdt, vanden cant der
nature, dat is van haer // redelijcke craghten, voor soo veel sij wercken,
op de 5 ghe- // meene maniere, naer hun leeghste deel, omdan de //
begeerige siele, die van godt, met dien bouen natürelijcke, // treek,
godts, in haeren gront, voorcommende is, eenigh // licht te geüen, om
in desen staet, niet te stronckelen // en te cort te blijüen, dat sij eenvaüdigh letten, op de // naer volgende leeringe, ten 3 moet hier gelІ г
118г
118v
118v
118v

14 en dienen
15 dat is voor een ziele die d oor goddelijcke ЬЩре gecomen is
2 het welcke geschiet door een süijver, btille innighe
8 gestiert en gevrocht wort
25 natürehcke en gemeene maniere het welcke is wercken naer het leeghste deel
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noteert // worden, dat die voorseijde siele, dat inwendigh entdeckt //
goet, dat godt selüe is, die dat eeüwigh, oneijndigh 1 goet // is, en
sijne soodaenige voorseijde, besittinge, wettelijck // en behoorelijck,
naer traghtende, om sijnder liefde, om- // helst, gelijck den saligen,
hinricus suso leert, een // seeker sorte, van doodt, soo wanneer sij
haer vijtwendige, // sinnen spent, van edle werckelijckheijdt, ende
haere // inwendige craghten, bestiert, tot de aeremoede, des geest, //
en tot de vemietinge, haer selfs, en van al dat geschaepen // is, en dat
soetelijck, minnelijck, en vreetsaemelijck, sonder // drift, ofte geweit,
om aldus, int heijmelijck, sonder gerüght // sondegesel, en mits de
gratie, soo veel het mogelijck is, //
r

sonder haer seluen, in godt, die haeren 2 center is soo veel te rusten,
alst mogelijck is // door een simpel gelooüe, oodtmoedigh betraüwen,
groóte // eerbiedinge, pure liefde, en grondige gelaetentheijdt, daer //
is oock 3 te noteeren, dat dese doodt moet sijn, vierderleij, ten //
eersten dese boüen nature ghestelde siele, moet 4 wesent- // lijck staen,
boüen haere refleexie, ofte werckelijck lette« // in een grondige doodt,
vanalle creaturen, ten 2 in een // grondige doodt, van haer eijgen
seluen, door een soeten // süijver waegen, van haer gans wesen, aen
desen innige«, // geüonden voorworp, ten 3 in een gans sternen, aen
alle // gaeüen godts, door een süijver en pure liefde, ten 4 oock //
aen het geüoelijck smaecken godts, in de sinnen, en neder- // ste
craghten, door een lauter en bloot gelooüe, van sijn // innige tegenwoordigheijdt, dit wel bemerckt sijnde, soo // dienter, eerst voor al
geseijdt, op wat maniere, dese siele // moet te niet doen, alle oüervloedigh wereken 5 //
Eerst leeringe, op wat maniere, de innige siele, haer // werckelijckheijdt,
versimpelen moet, // het is seeker, dat de innige siele, groot beletsel //
stelt, aenden invloet, en bewereken godts, door // haer ongefondeert
wereken, met haer craghten, soo // dan de siele, als sij in desen boüen
natürelijcken // staet, vanden beminden ghestelt is, moet haer //
wel waghten, van haer te willen verheffen, door // eenige aspiratien,
β
mont gebeden, ofte meditatien, // geschiedende, door haer leeghste
craghten, ofte door // het leghste deel, van haer redelijcke craghten,
maer // sij moet alleen, door een eenvaüdigh gepeijs, en sim- // pel
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119r 5 en opperste
119r 18 eenighen center is te rusten door een simpel
119r 21 hier te noteren dat dese doodt besonderlick
4
119r 23 staen wesentlijck
5
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β 119v 15 beter
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gedincken, van godts tegenwoordigheijdt, in hae- // ren gront, haer
selüen ganschelijck, in dien Verliesen, het // gonne, seer gemackelijck,
om doen is, aen een siele, // die dit seccret, ontdeckt heeft, ende haer
oeffent, int // bloot gelooüe, het welck haer gans, nootsaeckelijck is, //
jae selfs, door * seeker, en soete habitude, als de siele //
36 ν

somtijts, door eenige verstroijtheijdt, ofte andersins, van // haeren
voorworp, afgewecken is, sal sij gewaer worden // dat dit invaüdigh,
gedijncken godts, in haer, engelijck // eenen minnelijcken toekeer,
tot hem, van jet dat in hae- // ren gront verborgen light, sal gelijck
van selfs, voorsge- // broght worden, sonder haer toedoen, ende haer
selüen // weder om, doen Verliesen, in die inwendige soete, en //
goddelijcke düijstemisse, ende haer stellen, in haeren // center, daer
sij vijt gevallen was, ende voorwaer, op dat // dit gedincken, volmaeckt sij, het moet princepaelijck // van de innige craght, büijten
ons toedoen, ofte ten minste, // werckelijcke reflexie, voors gebroght
worden, hier op dit // point, moet wel ge/edt worden, want dit sal een
boüen // natürelijcke siele, seeker in haer bevinden 2 // maer jmant
sal mogen vraegen, is het dat het naer // dit een vaudigh, ghedincken
godts, en gans vijtslüijten // van alle werckelijckheijdt, den gront noch
onbevroght // en 3 dOijster blijft, sonder eenigh genieten, ofte entdecken // godts, wat men als dan doen moet, noteert, dat ick // gesüponeert hebbe, die 4 voorschreüen dooden, ende // gelijck dat eenvaüdigh, gedüncken godts, steunt, op het // bloot gelooüe, dat 4
soo wel in derüen, als int hebben // in düijstemisse, soowel, als int light,
vast seeker // en onf aelbaer is, en genoeghsaem, om een door // oef f ende
siele, in godt gegront, en geüestight, te // haüden, schoon sij inde
nederste craghten,5 niet // goddelijckx, gewaer en 6 worden, nochtans,
tot troost // van een siele, die haer noch soo bloot, niet haüden //
en can, dient geweten, dat als sij naer dit eenvaü- // digh gedincken,
dit doordringende goet, en dien soe- // ten boüen natürelijcken,
voorworp, in haer niet // en ontdeckt, en dat sij noch blijft, in dorrigheijdt // en ongevoelijckheijdt, soo moet sij stillekens, aenvat -// ten,
de 3 doodt te weten, aen alle de gaeüen godts, // dat sij haer gewilligh,
grondigh, en laüterlijcke, oüer- //
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geeft, aen al het derüen, van sijn goddelijcke gaeüen // en het minsaem
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bewercken, in haeren gront, maer // dat sij * hem vijt lauter liefde,
alleen wilt aenhanghen // en gans haer substantie, verteeren, in het
wegh nemew // en weeren, van al het gonne, dat saüde moghen mid- //
del sijn, aen sijn innigh werck, maer siet wel toe, dat // dit niet te
werckelijck, en geschiede,2 ofte andersins // saüde haer de siele, meer
vermiddelen, ende aen // dese gelaetentheijdt, moet haer de siele, dan
vast // hauden, niet anders doende, als haer laetende, aen // dit
inwendigh deruen, en sterüende soo de doodt, // aen de gaeüen
godts, haer beüredigende, met de be- // stieringe, vanden beminden //
2 leeringe hoe de siele, haer moet draegen // tegen de verstroijtheden,
ende inwendige qüellingen // die naesi 3 dese gelaetentheijdt, noch al
blijüen duren // Alle werck, dan gelijck geseijt is, buijten, dit, een- //
vaudigh, ghedincken, ofte bloot gclaeten, aen godt, // is aen de innige
siele te veel, en een beletsel aen // den in vloet, ende bewerekinge godts,
maer het ghe- // schiet dickwils, dat me in dorrigheijdt sijnde, in- //
wendigh, den gront gans, vermenichvüldight, ghe- // voelt, vol van
werckende, ghedaghten, en beelden // van creaturen, ende oock
somtijts, van tentatien // hoe sal dan dese siele, haer hier in draeghen //
noteert, en bemerekt wel, dat den gront wel can // godtformigh sijn,
jae godt genieten, en dat ter sel- // üer stont, de nederste craghten,
en princepael, de // verbeeldende craght, sijn in volle troübelen, en //
woelinge, te weten, soo lange het verstant, 4 daer // op geen reflexie en
neemt, en sigh tot dese niet // en keert, dit moet wel bemerekt worden,
soo dan // dese innige siele, en moet niet anders doen, in dese //
pijnelijcke gesteltenisse, als haer verstant gedurigh, //
37 ν
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stillekens, gebonden hauden, op dat het op dese ver- // stroijtheijdt,
geen reflexie en neemt, en soo geen belet- // sel, en stelle, aenden in
vloijt godts, in den gront, // ende als het verstant, on voorsiens, gestollender wijse, sigh // tot de verstroijde gepeijsen 5 keert, gelijck
het in dese // gesteltenisse, dickwils gebeurt, de siele, en moet //
haer 2 daer in niet verwonderen, maer 7 moet het selüe // wederom,
thuijs roepen, ende haer gestaedigh, eenvaü- // digh versimpelen,

120v 6 üijt laütter liefde hem alleen
120v 7 want schoon dit oock wel een werck is nochtans moet dit werck stillekens en al soettiens
door eenen eenvoüdighen bliek alleen
3
120v 22 dit gcdencken, en gelaetentheijt noch dickwils
4
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5
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β
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7
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ende al gebeurt dit, seer dickmaels // ten tijde, van een qüaertier
hurs, 1 sen moet haer geen- // sins bedroeüen, noch troübleren, maer
gelijck een // vaste, steen rotse, haer haüden, aen dat een vaüdigh //
gedincken godts, door het bloot gelooüe, en lauter // gelaetentheijdt,
in desen tegenwordigen staet, soo // dim, al dat de siele, hier doen
moet, dat is een stil // thüijs roepen,6 en het verstant, gebonden haüden, // en dat niet en achte, als geen beletsel sijnde, aen- // den in
vloet godts, maer die met verdüldigheijdt, // en een vaüdige gelaetentheijt, vijt lijden // de siele moet 3 haer hier wel waghten, van een gebreck // dat seer gemeen is, 4 van eenige acten, meer te verwec- //
ken, want de nature, hier geen steünsel hebbende, // op die grondige
doodt, aende gaeüen godts, noch op de // woelende gepeijsen, mits
de siele, door de soete ge- // laetentheijdt, haer aen het derüen, vande
selüe // grondigh oüergeeft, en door het gedürigh, versimpelen, // van
het verstant, oock de nature doet sterüen, // aen het vermaeck, dat
sij soeckt, in de woelende 5 // gepeijsen, en verstroijtheden, soo traght
sij, door de // eijgen liefde, opgemaeckt sijnde, de siele, te, persüa- //
deeren, tot het verwecken, van β eenige acten, van // liefde, ofte t o t
eenige, aspiratien, ofte conside- // ratien, of beclaeginge, van desen
haeren, 7 miserae- // beien staet, die aende nature, een hart cruijs is,//
maer siet wel toe, godt begeerige siele, d a t gij aen // uw nature, geen
gehoor, en geeft, maer en treet niet, //
38 г

eenen voet, büijten desen wegh, v a n het een vaüdigh // gedincken
godts, ofte bloote gelaetentheijdt, indesen // pijnelijcken staet, en
h a u t ü ' verstant, maer verdooft, // en versimpelt thüijs, ofte als het
vijtgevlogen is, // roept het stillekens, wederom, soo haest als ge het //
merckt, ende ick versecker uw, dat dit het volmaeck- // ste is, dat gij
hier cont doen //
3 leeringe dat de siele, aldus alle werckinge // laetende, niet ledigh
en is, maer hier staet een // vraege op of de siele, haer aldus haüdende,
boüen // alle acten, alleen vast steunende op dit eenvaü- // digh
gedincken godts, 8 terstont beantwort, de inwen- // dige aenraeckinge,
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in den gront, ofte geest der siele, // dan en isser niet dat haer doet
vreesen, mits desen, // boüen natürelijcken tuck sijnen vre¿e en vijtwerck- // sel, mede bringht, maer als desen goddelijcken invloet //
niet en volght, ende siele terstons, niet goddelijcks // in haeren gront
gewaer wort, daer synder dan veel // die vreesen, maer seker ongefondeert, want voorwaer // boüen dat werck, dat sij in haeren, geest doet,
en godt // in haer gelijck hier naer geseijt wort in de 4 en 5 lee-//ringe
het werck, dat sij inden tijdt, 1 des gebedts, mede be- // sigh is, is veel
verheuender, als die acten, die sij als // dan saude connen voors bringen,
want daer die acten // als dan maer en sauden connen sijn, een steun- //
sel, vande nature, soo is het laeten, van dese, // door die voorige,
eenvaüdige acten, van gedinckinge // en gelaetentheijdt, een bitter
doodt, aende nature // maer een soet leuen, aenden geest, soo dan lieüe //
siele, en sijt niet ontrust, dat gij hier ledigh sijt // want dese vreese,
en comt nergens vijt voors, als // vijt d'eijgen liefde, die dese doodt,
van al dat // wercken in wendigh, niet en can verdraegen, // maer
soeckt altijdt, jet daer sij op magh steunen // of rüsten, ende eijlaes,
soo lange alser een haer- // ken steünsel, voor de nature inons is, soo
en iser // in ons, noch geen lauter leuen, des geest, noch bloote //
38 ν

en grondige rüste, en Verliesen ingodt //
4 leeringe op wat maniere de 2 siele, hier besigh is // volgens den H :
bernaerdüs en bonaüentüra, het ver // heüenste werck, dat wij
connen doen, is een // eenvaüdigh op schorsen, van onse werckinge, te //
weten, van die natürelijcke, ordinaire, en eijgenwerckin- // ge des
leeghste deels, van ons verstant, en wille, en // dat bloot haüden, van
onsen gront, aende werckinge // godts, soo dat volgens, dese H:
leeraers, de ledigheijdt // van al eijgen werck, geen ledigheijdt en is,
maer een // heijligh, verheüen werck, maer sij en verstaen dit niet //
gelijck somige meenen, als of het op haüden van were- // ken, en ontblooten, des geest, van alles, alleen door // hun selüen, een soo heijligh
werck waere, maer sij // nemen dit te saemen, met een verheüen
werck, van // toekeer, en verheffinge, der siele tot godt, en vereeninge,
met hem // dat sij met hem, en door hem, doet, en hij in haer en met //
haer, en dat in haeren geest, oft, t'operste, van haer // craghten, een
werck, van vijtnemende liefde, van // beijde de canten // maer om
noch voorder te weten, op wat maniere // de innige siele, is ten tijde,
als sij geen inwerekinge // godts, gewaer en wort, maer haer geüoelt, in
een seeker // woelinge, van gepeijsen, en gelaetentheijdt, op haer eij- //
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122r 16 van dese menigvuldicheijt in hunne verbeeldinghe ten tijde des gebedts mede besieh sijn
122v 4 innighe

gen craghten, soo bemerckt eens, wat dat wij se ghe- // seijt hebben,
hier vooren te weten, dat de siele niet // anders en moet doen, als haer
verstant, thüijs hau- // den, dat het geen reflexie, en neemt, op die
verstroijende // beelden, soo is dan het werck, daer dese siele, me //
besigh is, een gedürigh dooden, en sternen, aen de // nature, en haer
genegentheijdt, die anders niet en // soeckt, als dat het verstant
saüde letten, en sigh // keeren, tot die verstroijtheden, ende hier door
den // wille te trecken, tot een behaegen, inde selüe, maer // de siele
gedürigh, haer verstant, door het eenvaü- //
39 г

digh gedincken godts, ofte gelaetentheijt gebonden // haüdende, ofte
als het haer büijten haere wete, ont- // snapt is, wederom terstont, is
intreckende, doet // gedürigh haer nature te niet, doodt de eijgenliefde//
jae sterft, en vemiet haer, gans wesen, in die // inwendige martelie,
voor godt, siet dan wat ver- // heüentheijdt, van werck, 1 dat dese
innige siele // hier doet, door een gedürigh, versimpelen, en // dooden,
van de wercken, van haer verstant, en // intrecken, alst haer ontvlogen is, waer door sij // haer gedürigh, ontfanckbaer haut, aen den
invloet // en bewerckinge godts, want sij haeren gront, ghe- // dürigh
ontledight, ende ontbloot, van al het gon -// ne, dat middel saüde 2

stellen, aen dese bewerc- // kinge, ende al ist dat de imaginatie, noch
in woe- // linge, en menichvüldigheijt blijft, daer en is niet // aengelegen, soo lanck het verstant, hem daartoe // niet en keert, want
het werck godts, en geschiet // hier niet, in de imaginatie, maer inden
gront, die // hier altijdt bewerckbaer blijft, soo lanck hij // door
vrijwillige reflexie, van het verstant, opjet // büijten godt, niet verdüijstert, noch vermiddelt // en wort, dat dan de innige siele, niet
becomert // en sij, of sij hier niet ledigh en is, want op het voor- //
seijde, wel lettende, sal sij genoegh sien, dat sij // verheüentlijck,
genoegh werckt, want dit gedürigh // gebonden haüden, van het
verstant, dat verheijst, een // wonder nauw letten, van den geest, op
sij selüen 3 // maer hier moet de siele, haer waghten, van haer //
te seer te keeren, tot het letten, of het verstant // verstroijt is, of niet,4
maer sij moet dat simpelijck ge- // dürigh aftrecken, met een soete
behendigheijdt, soo // dickwils, als het van noode is, alwaert oock //
duijsentmael, op een hure, en dit is seer gemacke- // lijck om doen,
voor ijmant, die daer maer eenige //
1
123r 15 datter hier te vinden is boüen dat edelste inwendigh boüen schreüen werck der siele
in godt, ende van godt in haer, te weten alle het werck
2
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3
123v 7 ende een gedeürich aendachtich sijn
4
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pratijcke af en heeft, want 1 soo de siele, haer // keerde, tot dat
letten, op jet, soo keert sij haer // vande versimpelinge, van haer
verstant, en stelt // haer büijten, haere eenvaüdigheijdt, dit dient wel //
gemerckt te sijn, de waerheijdt, sal de siele,2 inwen- // digh, wel
voorder instrueren, als sij maer getrauw en is //
5 leeringe op wat maniere de innige siele, haer // handen moet, ten
tijde van de bewerckinge godts, // wij hebben nu int cort geseijt, op
wat maniere // de innige siele, haer moet ledigh haüden, en op //
wat maniere, eenvaüdigh wercken, ten tijde van // de verstroijtheden,
en dorrigheden, maer nu be // hoort, 3 wel te weten, op wat maniere,
sij haer draegew // moet, als sij van godt beuroght 4 wort, de siele die//
vanden beminden bouen haer nature, verheüen is // ende staet in
de doodt, van alle creaturen, in een // doodt, van haer eijgen seinen,
in de doodt, van alle // gaeuen godts, ofte wel een lijdelijckheijdt,
aende // selüe, door hem alleen, te willen aenhangen, // en te dienen,
vijt een süijver liefde, ende in een // doodt, van alle gevoelen godts,
door een süijver, en // lauter bloot gelooue, wort vanden beminden
dick- // wils,5 in haeren gront, ofte geest minnelijck gecares- // seert,
en soetiens bevroght, door sijn heijlige werck //- inge, die menichvuldigh, en wonderlijck, jae onbe- // grijpelijck is, door welcke hij
de siele, soo doorstraelt // met sijn goddelijck licht, soo ontsteekt, in
sijn liefde // soo verheft, soo treckt, verheft β en verandert in hem, //
dat het al ons verstant, verre te bouen gaet, ende volgens // dat
dese dooden grondiger, en purder sijn, soo veel te // inniger, süijverder,
en lanckdüriger, de bewerckinge is // soo dat gemeenelijck het manckement, ofte onvol- // maecktheijdt, van eenige, van die dooden, is den //
middel, en het wederhauden, van de bewerckinge // en invloijinge
godts, alhoewel dat het somtijts // wel gebeurt, dat ijmant, die dese
doodt, gestorüen is // noch somtijts, met ongeüoelijckheijdt, beproeft
woort, //

г

maer sij is dan soo daenigh, dat sij de siele, noijt intminste // vijt
haeren center, en can trecken, soo dan, die dese dooden // wesentlijck,
nu in sigh 8 besit, oock wesentlijck ingodt // staet //
6 leeringe wat de siele in het bewereken // godts, gemeenelijck,
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7
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gewaerwort, en ! hoe haer moet draegen // De siel, die in haeren
gront, boüen het wercken, en // vrij vijt swieren, van haer erachten,
van godt bevroght // wort, siet dat soo haest, sij haer begeeft, tot het
inwen- // digh ghebedt, dater gelijck, 2 in haer opstaet, van selfs //
een innige cracht, die met een wonderlijcke snellig- // heijdt, op eenen
oogenblick, alle de erachten, vande // siele gelijck, in een treckt, en
stelt, in een wonder // soet Verliesen, van haer macht, 3 haer laetende,
in //haeren grondt, gelijck jet, dat met een soete, eenvaüdi- // ge
versimpelinge, oüer die gelijck heerschapt, en domi- // neert, en die
soo sij wederom, willen wercken, heel // soetiens doodt, en al hun
werek ontvalt, nochtans // dit geschiet, büijten alle reflexien, want
alhier // moet de reflexie, gans doodt sijn, maer die dit eens // geproeft
heeft, sal dit seer wel verstaen, 4 dit is het // eerste werckgodts, nu hier
moet de siele, bemereken // wat sij hier doen moet, sij moet dan stillekens // dat intrecken, der erachten laeten vloijen, en geen- // sins,
haer praemen, om dit te doen wercken, met // danckbaer, te willen
sijn, met verwonderinge te // verwecken, want mits dit met sülck een
groóte // soetigheijdt, geschiet, het dunckt de siele, een // groóte
ongetraüwigheijt te sijn, ist dat dit met eenen // ackt, van danckbaerheijt, niet beantwort en wort // wacht v: van dése, ende al ander
acten, beminde siele // want de beste danckbaerheijdt, die gij bethoonen cont // is dien 5 invloet, en bewerekinge, plaetse te geüen,
en // die in u, het vijtwercksel laeten hebben, dit moet // de siele, wel
notéren, oock moet sij haer wachten //
40 ν

van ergens op, werckelijcke reflexie te β maecken, waer // op het
saüde mogen sijn, oock niet op dit bewereken, jae // oock selüe niet
op godt, want desen 7 bewerekinge ofte // intreck, wort in ü geürocht,
om uwen geest, te bringen // tot eenen lauteren, en süijveren 8 toekeer,
tot godt, ende // een grondigh Verliesen, van ü selüen, in sijne vereenin- // ge, ende als gij jüers op reflexie neemt, soo keert gij // u,
van godt, en stelt middel, aen dese werekinge, ick // segge, oock
niet op godt, want desen intreck, en is // noch den toekeer niet,
maer een gratie, om dien te // becommen, soo dan wilde den toekeer
becommen // soo moet 9 sij dese gratie, in haer laeten wercken, //
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en gij ü. bloot, en lauter haüden, boüen reflexie, dit // is in veel een
groot gebreck, want mits dese intreckin- // ge, en versimpelinge, van
de siele, soo doordringende // en soet is, terstont keert haer de siele,1
tot de selüe // en tot de gaeüe, in plaetse van tot godt, dit is qüaelijck //
wijs te maecken, aen somige maer die van de waer- // heijdt, verlicht
is, sal dit wel onder vinden 2 //
7 leeringe wat het bewereken godts, in de siele // voorder veroorsaeckt //
Als de innige aldus, vergaederde siele, aen dese // werekinge godts,
getraüwe is, en die een vaüdelijck // sonder werckelijck werck, en
reflexie, op volght, soo // wort sij gestelt, gelijck in een diepte, in haeren
gront // ende haer wort, hier gelijck ingestort, ofte beter sij // wort
gelijck doordroncken, en gepenetreert, door een // seer soete seckerheijdt, van de tegenwordigheijdt 3 // godts, hoe wel sij hem niet en
siet, noch gewaer en // wort 4 in een stille donckerheijt, van het
gelooüe, noch- // tans, is dese seckerheijt, ende inwendigh getüijghen //
soo vast, en onfaelbaer, dat het haer gelijck haer selüe, // doet Verliesen, nu dat de siele, hier noteren moet, is, dat // sij dit getüijgen,
en seckerheijt, in haer niet voortbringen //
41 г

1

en can, maer sij moet en can dit alleen lijden, want // dit getüijgen,
schijnt eenighsins, boüen int blootgelooüe // te sijn, hoewel het
gelooüe hier oock wesentlijck geoeffent // wort, om de groóte seckerheijdt, die sij hier geüoelt, jae sij // is dan om soo te seggen, gelijck
den H : apostel t :homas // die 5 saemen geloofde, ende gelijck sagh
en geüoelde, // sijnen verhesen meester, sijnen heere, ende godt hem
tegen- // wordigh, te wesen, soo dan de siele, en moet haer niet //
praemen, om dit inwendigh, getüijgen godts, in haer voors // te
bringen, want dit en is in haer macht niet, ende // hier door saüde sij
haer stellen, vijt haeren center, // dat sij dan dese indrückinge lijde,
en alleen, alle 6 werck // en beletsel, stillekens ontvalle, soo haest als
inde // siele, dese 7 tegenwoordigheijdt godts, op staet, soo wort //
de siele, in haer gewaer, een stil Verliesen, van haer // selüen, indesen 8
haeren, tegenwordigen beminden // engelijck een, soet versincken, in

125r 13 meenende dat het soo moet sijn want sij kent haer
125r 17 dit is dan int korte van dese intreckinge
125r 28 van hearen beminden
4
125r 29 als door dese gekeertheijt
5
125v 9 t'saemen
• 125v 17 beletsel en werck
7
125v 17 soete
8
125ν 21 innighen
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sijne goddelijcke be- // schickinge, dit vloijt gemeenelijck, al vijt desen
inwen- // digen voorworp, te weten, de seckerheijdt, en getüijgen,
vein // dése tegenwoordigheijdt, want de siele, en is hier noch // niet,
tot haeren tegenwoordigen godt gekeert, maer sij // is noch gekeert,
tot dese seckerheijdt, in welcke // sij godt gelijck geniet, en sijn werckinge, in haer lijdt // noteert hier, datter somtij ts, inde siele, dan
opstaen // eenige bewegingen, tot eerbiedinge, aenden beminden 1 //
dese moet de siele lijden, der wijse, laeten vloijen, maer // haer hier
toe niet werckelijck begeüen, dese seckerheijt // ofte tegenwordigheijdt, van den beminden, is de source // van onse volmaecktheijdt,
want hier vijt vloijt // dan dickwils, een indrückinge, van veel waerhede« // die de siele, hier meer can smaecken, als met wordew //
kenbaer maecken, ende haer gelijck doen vergete«, // alles, water is,
büijten haeren beminden, jae oock // haer eijgen selüen, oock een soete 2
gesteltenisse, inden // geest, jaeoock inde nature, en conversatie,
diemen //
4i ν

gemeenelijck, in een verlighte, en van godt bewoch- // te siele, gewaer
wort, als de siele, tot dat Verliesen // en versincken blijft, inde beschickinge godts, door // die soete seckerheijdt, gods bekocht, en
gelijck // soetiens, aengepoort wort, al dat sij hier doen moet // en
magh, is dat verlooren, en versoncken, blijüen, // trachten te behauden,
door middel, van jet dat in // haer sal op staen, en haer gelijck sal
helpen, tot // het verdooüen, en Verliesen, van alles büijten godt,
ende // hier door sal haeren gront, allenskens, verclaert, en // meer
versimpelt worden, om haer op de aldermeeste // pürheijdt, en blootheijdt, tot godt te keeren, en door een // vernieten, en vijt storten,
van haer wesen, laüterlijck, // boüen tijdt, en plaetse, haeren godt,
aen te hanghen, // ende hier sal haer, door de inwendige waerheijdt,
ghe- // noegh ghetoont 3 worden, wat sij van oogenblick,4 doen //
en laeten moet, om vijt haeren godt, niet te vallen 5 //
8 leeringe hoe haer de siele, draeghen moet, naer // het gebedt, door den dagh, om dese bewerekinge godts // niet te hinderen //
naer dat de innige siele, dus daenichlijck, in haer // stil gebedt, van

1
2
3
4
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den beere is beürocht gheweest, soo // siet sij, ofte beter wort sij
gewaer, dat er in haer blijft // een stil soet, eenvaüdigh, een vredsaemigh // ghemoet, het gonne dat hem minsaemheijdt // in stort, in
haeren handel, de siele dan vijt // het gebedt, gaende, en moet geensins,
trachten // die innige versinckinge, in die diepte die in // haer ten tijde,
van het gebedt, is op gestaen, te bewae- // ren, maer sij moet die
stillekens, laeten staen // ende haer alleen haüden, aen dat vredsaemigh // gemoet, en in desen innigen vrede, en soete ruste // eenvaüdelijck trachten, te bewaeren, door haer // seluen, gedürighlijck te
ontrecken, daer de nature //
42 г (43) / haer soeckt, in te voldoen, en dat sij niet van noode // en heeft,
nochtans met een soete en geruste discretie // ende al soo lange, als dit
vredsaemigh gemoet dürt, // en moet de siele, niet veel peijsen, waerin
sij haer // versterüen, en laeten moet, want dese eenvaüdige // gesteltenisse, bringht een licht, met haer het welc- // ke de siele, verlicht,
en van oogenblick, tot oogen- // bliek, thoont, 1 wat er gedaen, en
gelaeten, moet worden // en als de siele, dit maer pointüelijck- en
exactelijck // tracht te volbringen, en te beantworden, dit en //
sal haer 2 niet mancqüeren, oock als de siele // eenigen tijdt, dit eenvaüdigh gemoet, heeft trach- // ten op te volgen, en te bewaeren, sij
sal in dit ont- // decken, een soete tegenwordigheijt, van haeren //
beminden, in het selue, dat haer wonderlijck troostew // en verstereken
sal, maer hier gebeurt het dick- // wils, dater sommige, hier eenen
mislach doen, te // weten, sij vreesen hun te begeüen, tot vijtwendige //
wereken, die hunnen staet, 3 van hun verheijst, // vijt vreese, dat dese
dien een vaüdigen staet, saü- // den vermenichvuldigen, dit is een groot
abüijs, // daer en is niet dat ons van godt,4 can scheijden, en // aftrecken, als de sonde, en ons ongetraüwigheijt // maer ons ampt, en
plicht, te qüijten, en is geen sonde // maer het is het volbringen,
vanden wille godts // dat en can ons dan niet vermiddelen, soo dan //
dese siele, moet met een libertijt, aenvatten // en vijtwereken,
dat haer obligatie is, en als 5 de were- // ken, soo verstroijende
sijn, als is coopen, of vercoopew // of reekenen, etc, al moet sij,
voor dien tijdt, haer ghe- // moet 6 en verstant, en heel haer
seluen, naer het // nederste deel, tot dat keeren, en 't dies
1
2
3
4
6
β

296

126v 19 en aen wijst
126v 22 noeijt
I26v 30 en conditie van hun verheijschen
127r 7 soo en kan ons dan dat
127r 10 soude sijn coopen en vercoopen etc
127r 12 of beter haer

volgens, op // dien tijdt, 1 haeren voorworp,
laeten, //
42 ν

een

vaüdelijck

en alle passien, vijt dese wercken slüijtende, als van drif- ///tigheijdt,
haestigheijdt,2 begeerte, tot winste, vreese van // verlies, etc:, maer
die wercken simpelijck, doen,3 gelijckse // moeten gedaen sijn, en de
siele dit soo doende, sal // sal gewaer worden, dat soo haest, als dese
wercken // gedaen sijn,4 dat haeren beminden, haer terstont, in //
haere siele, sal entdecken, en haeren innigen // vrede, en stil gemoet,
sal weder om van selfs, vloij // en vijt en in sijn source, ende hier op
moet de innige // siele, wel letten, om op soo dacnige maniere, haer //
wercken te doen,5 en dan en sullen, sij haer noijt // hinderen, noch
haeren beminden, ontnemen, al // most sij oock, een leger soldaeten
comanderen, noch- // tans, moet de siele haer wachten van haer
indus- // daenige dingen, lichtveerdigh te stecken, en sonder // noot,
daerom segh ick, in wercken, die haer van // staet, en conditie wege,
te doen sijn, maer sij moet β // altijdt, soo veel als sij can en mach,
altijdt de men- // sehen, en h e t 7 noodelijck converseren, met de selüe, //
als oock alle menichvüldigheijt vlieden, soo veel // als sij can, met een
soete discretie, nochtans 8 // dat sij maer getrauw en is, den geest
godts, ende // liefde tot den eüenaesten, sal haer genoech 9 leere« //
hoe en wanneer, sij haer tot de menichvuldigheijdt//moet begeüen,10//
ее//
eenen brief 1 1 van pater bottens //
christüs spreckende, met het samaritaens vraü- // ken, secht, de
waerachtige aenbidders, sullen // den vader aenbidden, inden geest,

1
127r 14 niet en kan haeren voorworp genieten sij moet alleen dese wercken doen in een stille
vrede en voor dien tijdt haeren voorworp
2
127r 18 genegentheijt
3
127r 20 gehjek die gedaen moeten sijn en ist dat de ziele die op diergehjcke maniere
4
127r 22 dese gedaen sijn dat haeren beminden sich terstont in haeren gront
6
127r 28 ende doet sij dese op sülcke maniere
6
127v 5 ot 2e altijd
' 127v 7 noodeloos
8
127v 9 maer dat sij maer getrouw en sij
• 127v 11 thoonen en
10
127v 13 Dit is dan m 'tkort hoe men sich inde bewerekingen vanden beminden hebben magh
ende oock in het derüen van de selüe, de gene die dese dingen in hunnen gront noeijt gewaer
geworden en hebben, en sullen dit met wel vatten, maer die dit eens geproeft hebben, soo sij dit
sullen lesen, sullen si] hienn de waerheijt terstont entdecken, al waeren sij tegenwordehjek in
düijsternisse ende het sal hun troosten, als sij dit sullen lesen ick slmjte met de slüe intentie
daer ick mee begonst hebbe al voor jesús
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127v 24 geschreüen door pater bottens

297

ende waerheijdt, // niet door het wercken, ofte begrijpen des verstans, //
niet door het onthaüden vande memorie, niet door // veel worden
ofte 1 gepeijsen, daerom seijde seer //
43 г

wel, eenoprechte siele, 8 o jesüs ick versaecke alle vol- // doeninge voor
mij, oock van het gebedt, vreesende de // pure liefde, tot v : t e beletten,
niet door het vijtwercken // van veel geestelijcke wercken, of deüghden,
maer inden // geest, en inde waerheijt, dat is in een geestelijcke //
stilte, sonder de wercken des verstans, der memorie // der tonge, in
een soete onsinckinge, van alle 3 voldoe- // ninge, in de pure liefde,
sonder jets te soecken als het // wel behaegen godts, staende gedürigh,
in alle doen // laeten, en lijden, en ghebrüijcken, ende liefde des //
doodts, ende uwe wercken doende, sonder eijgen vol- // doeninge, of
vw peijnigen, en den H: bemaerdüs, prij- // sende de menschen, die
godt aenbidden, inden geest, // en in de waerheijdt, hij secht, ledigh te
stean voor // godt, in godt, en om godt, en is geen ledigheijt, maer //
een werck, der wercken, dat is 4 het werck van christas // die sijn
selüen, van sijnen hemelschen vader // liet bewercken, begeerde dan
een kint vangodt // te sijn, laet al üw voldoenende wercken, laetüw //
bewercken van christus, laet dit uwen hemel // sijn, en al ü: plesir,
dat gij van godt bevrochtwort, // hetsij in voldoeninge, of versterffinge,
het sij int // geüen der gratiën, ofte berooüinge der selüe, het sij // in
verlichtinge, of 5 düijsternisse, het sij in gesont- // heijdt, ofte sieckte,
voors in alles, laet het ü: een // sijn, hoe dat godt v: regeert, neemt 6
alles van sijn // goddelijcke dispositie, en oordeelt niemant, // en
becomert ü: met geen saecken, als met godt // alleen, laet v: van
godt regeren, als een onoosel // kindeken, in de geestelijcke simpelheijt, engebrüijckt // ü: verstant wille, en memorie, v: vijf sinnen,
tonge, // ende lichaem, met alle dingen, in alle dingen, // v: versterüende, om de pure liefde godts, taülerOs 7 // secht, in dese onblootinge, leertmen wijsheijdt, //
(2 op elkaar geplakte lege bladzijden) //

43 ν

door oodtmoedigheijdt, sprecken, door swijghen, // leüen, door sternen,
weten, door vergeten, wercken // door vernieten, en dan voert hun
den eeuwighen vader, // totde hooge schole des H : geest, inde welcke
sij // terstont 8 leeren, verholentheden, der H : Schrifture // en de 9
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128r 3 veel goede
128r4heere
128r 11 voldoenelijcke wercken
128r 19 een goddelijck werck, het is het
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128r 29 alle saecken
128v 6 segghende
128v 10 geleert
128v 11 lichtende

bloote waerheijdt, de welcke aen alle natu- // relijcke verstanden, ende
hooge meesters, deser // weerelt, onbekent en verborghen is, ende
hün wort // geleert, alle dingen te vermogen, ende een gestae- //
digh, aen sien te hebben op godt, en daer door comt // hun de gaeüe
van sterckheijdt, enden H : geest leert // hun onderhanden, niet alleen
de geboden godts, maer // oock de euangelische raeden, daer ontfangen
sij de // gaeuen des raets, en 1 hij leert hun beuinden, en // smaecken,
de soete gemeijnsaemheijt godts, en hij // geeft hun de gaeüe, vangodts
vrOchtigheijdt, en ver- // stant, en vreese des beeren, die H: is,
durende van // eeuwe, tot eeüwe, dit wort gejont, aende waerachtige //
aenbidders, de welcke bidden, inden geest, gelijck 2 // taülerus, is
seggende, het is een edel conste, godt // te behauden, in het gebedt,
van stilte, maer een // engelsche edelheijdt, en volmaecktheijt, godt te //
behauden, in alle vijtwendige, ghewoelende wercken // soo op de
straete, als in de kercke, maer dit ver- // heest, secht hij, een gedurigh,
nauw waernemen // sijns selfs, eer me tot dese wesentlijcke vereenin- //
ge can commen, den H: Joannes, secht seer wel het // edelste, dat
eenen mensch, in dit leüen doen can // is hem in een ontblootinge te
haüden, ende met // eenen, eenvaudigen simpelen 3 toekeer, ontsincken // ende vernieten, ons selfs, al dat gij meer, of min // doet,
dat doet gij te veel, of te luttel, hij secht, wij //
44г (45) en moeten niet ondersoecken, wat godt in ons werckt, // ofte hoe hij 4
pag. 19 j n o n s w e r c i c t ) want om de aeremoede des // geest te hebben, soo moe
ten wij vrij sijn van alle // willen, en on willen, dat wij niet en mogen
willen, als // dat den wille godts in ons geschiede, die dit vatten //
connen, die vatten godt, jesús geiiet 5 aen die het hem // belieft,
Amen (Amen) //
noch eenen briefvan den selüen pater //
Beminde süster in christo, soo bidde ick ν : dat gij // altijdt, cloeckelijck
door wandelt den wegh, daer // ick v: ingestelt hebbe, het is den
waerachtigen // engen wegh, des hemels, en wilt niet vreesen, // de
siele moet soo in godt sijn, dat in haer niet en // leeft, dan godt den
heere jesús alleen, die de siele // β besit, en dies volgens, moet sij den
heere jesüs // wesentlijck,7 in haer laeten wercken, sonder dat //
1

128v 19 den selüen h. geest
128 ν 25 dienen grooten ende verlichten leermeester van de verborgen theijt godts Joannes
s 129r 6 en minnelijcken
4
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5
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7
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sij jet doet, dan soo veel sij van den heere 1 ge- // roert wort, om te
doen, soo van binnen, als van // büijten, sonder hier af eenigh beelt
te behänden, // de siele soo hoogh verheüen, inden geest van chris/ws //
moet van als bijnaer soo bloot sijn, als sij was, doen // sij noch ingodt
was, met een 2 genieten vant geschae- // pen wesen, en de met een
vergeten, van alle ghe- // schaepen creaturen, ende haer selüen, als de //
siele soo ingodt is, het welcke voorwaer, weleen//dealderpijnelijckste
doodt moet costen, als dan // en mach daer niet eenen treek van leüen,
ofte // jet anders dat godt selüe niet en is, soo verre en // comt me niet
terstont, noch op eenen corten // tijdt, maer allenskens, want naederhant, dat de // siele haer geoeffent heeft, in de 3 liefde godts, hebben //
de alle dingen gedaen, en gelaeten, om datgodt is, //
44 ν

1

die hij is, ende naer dat sij alle dinghen gedaen door // godt, en in
godt, naer sijnen alderliefsten wille, ende // daer en bouen dagh, en
nacht, gewilt, al dat den heere // jesus wilt, ten eersten 4 heeft den
heere jesus, om sijn // liberaelheijdt, te bethoonen aende siele, alle
haere // passien, qüaede genegentheden, door een in vloijende // 5
medecijne, aller gratie, van haer wegh genomen, ten // 2 heeft hij
haer gelijck berooft, van seggelijcke ende // pijnelijcke resingnatie,
waer mede sij als met een dobel // cleet, becleet β was, op dat sij die
hem placht te aenbidde« // geestelijck, door het vlees, inder waerheijt,
nü voortaen // hem aenbidden saüden geestelijck, inden geest, en inde //
waerheijt, tot aldertijdt, dathij sij seinen, door haer aenbid- // den
saude, hebbende nu vijt genaede, de siele heel bin- // nen geleijt,
ten 3, van geüoelijcke deüotie, ten 4, van // haer grondigh weselijck
willen, waer door sij al wilt, dat // 7 jesus wilt, ende sij door het toe
doen,8 der operste crachtew // der siele, die gelijck die verlooren heeft,
met haeren // geschaepen wille, in de liefde vanden heere jesus, als //
dan, aenbidt, den heere jesus, sij selüen,9 in haer ende // als dan, is de
siele eerst, daer sij wesen moet, ende // blijüen sal, ist bij aldien, dat
sij haer willeken, niet // meer en wilt gebruijeken, naer het welcke sij
altijdt, // ende allen oogenblicken, naer de leeringe,10 vande H: //
schrifture, want dit heeft godtalmachtigh, claerlijck // geleert, int
aüde testament, int boeck, der cantijeken // aen het i en 2 саррг/te/,
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seggende, ick besweere uw, ghij // dochteren v a n Jerusalem, d a t gij
niet en weckt, noch // en doet ontwecken, mijn lief, t o t d a t sij selüer //
wilt, ende als de siele, in godts bestieringe, heel // rust, en slaept, als
d a n is de siele, vijt alle perijckelen // v a n t e sondigen, 1 soo lanck als
sij blijft, in desen goddelijcken //
45 г

slaep, den duijvel, de weerelt, en het vlees, en connen // de siele niet
schaedigen, want sij is nugelijck in // godt verloren, ende is eenen
christüs geworden, // soo waerachtigh, door gratie, als christüs was, 2
door // geboorte, en nature, als de siele soo verre gecommen // is, soo
is sij sonder lief, of leet, en sonder vijt keer, // of inkeer, en sonder
verkiesen, v a n 3 lief of leet // sij laetent den heere jesüs, al selüer doen,
sij is ghe- // dürigh ledigh, behalüen dat sij in alle wercken be- //
haut, een simpel wesentlijcke, medewerckinge, // daer en boüen sij
en let niet, noch en wilt niet // weten,4 wat den heere jesüs, met haer
doet, behal- // ven de voomaemde saecken, licht, ofte düijsternis- //
se, soetigheijt, ofte dorrigheijdt, gedürigen vrede, oft // gedurige
tentatien, eere, ofte versmaetheijdt, gesontheijt // ofte sieckte, t'is
haer heel indifferent, want sij wilt // al dat den heere jesüs 5 wilt,
behaüdende alleen, door // sijn gratie, wesentlijck gedürigh, naer den
heere jesüs // te lüijsteren, dat se alle wercken, ende creaturen, büij- //
ten, ende binnen haer, ende oock haer selüen, heel // vergeet, als de
siele, dese dingen, eens volmaecktelijck // vijtwerckt, dan heeft sij
wel begonst, maer niet anders // want sonder dit en ist niet wel, al θ
hadde de siele, veel // dingen gedaen, vijt liefde tot godt, o dat gij
deüote siele // eens wist, wat er al inde volmaeckte, bestieringe, van //
den heere 7 te vinden is, en te vercrijgen, hondert düijsent // dooden,
saüt gij seer geeren sterüen, om eens door de // gratie godts, soo verre
te mogen comen,8 jck wensche // in v: de gratie, vanden H: geest,
om allenskens, het sel- // üe te becommen
noch leeringe vanden
selüen // laet v: geheel en gans in godt, dat hij door v: en met // v:
doet dat hem belieft, sonder jet te willen, dit of dat //

45ν

en is godt niet, maer de gaeüen, godt is daer al boüen, // haut ν: in
vwen grondigen niet, als godt voldaen is, // sonder ν : voldoeninge, dat
is genoech, gij en moet daer // in niet hebben, want gij en sijt niet, ten
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aensien vangodt // en let oock soo seer niet, op het gonne, dat ν :
geleert // wort, gebruijckt dat als gij niet anders en hebt, ofte // en
cont, keert v: altijdt, in v: seinen, in vwen gront // van uwe siele, met
een bloot gelooue, bekennende dat // godt al is, en gij niet, met dit
bekennen, voldoet gij alle // eere, die gij godt schüldigh sijt, want gij
siet dat godt // soo is boüen al, dat gij cont peijsen, en dat hij sijn sel- //
Oen alleen, can vol doen, in ü:, want dat bekennen // vangodts
alheijt, soo 1 doet de siele al dat godt, van haer // begeert, want wat
can den niet geofferen aendenal, // daer sij vijt gecomen is, met soo
onsen niet te Ьекеииеп // ist al voldaen, ende wij en saflden noijt in
lijden sijn // ofte in dorrigheijdt, als me wel insaege, dat godt al is- //
is het godt diet al doet, en oock op een seeker maniere selüe // al
lijdt, want die niet en is, en can niet lijden, voorwaer // wij en connen
noch en sullen geen volcomen ruste // hebben, ten sij dat wij ons
geschaepen, wesen,2 Verliesen // int ongeschaepen wesen van onsen
oorspronck, dat is ons // selüen waerelijck versterüen, ende leüen
ingodt, een // goddelijck leüen, dan sullen wij verlostsijn, vanallemise- // rien, ende geüoelen ons selfs, nochtans, soo lanckals // wij
leüen, soo en sullen wij naer het onderste deel, boüen // het geüoelen
niet comen, het sal wel in rüste sijn, maer // niet boüen de eerste
beweginge, en beroeringe, die ons oüer- // comen tegen onsen wille,
die geen sonden en sijn ,// draeght ν : gedürigh, volgens dese kennisse,
niet alleen // in v: gebedt, ofte inde kereke, maer op alle plaetsen,
want // wij eüen gelijck in godt sijn, dan als men ledigh is, van //
vijtwendigh werek, soo moet het met meerder stilte ghe- // schieden,
en gij moet 3 ν : dan heel van godt laeten besittew // gebrüijcken, en
genieten, ende gij van gelijcken moet ν : //
г

1

moet met meerder volheijt genieten, niettenopsien van // v: selüen,
maer soo veel als godt datwilt, want al // waert gij gedürigh, als een
steen, sonder vangodt, jet // te geüoelen, soo moet gij v: daer in
gelaeten,4 jae selüe // in onse gebrecken, faüten en cranckheden,
inde welcke // wij dagelijckx vallen, en moeten wij niet willen on- //
slaegen sijn, ons daer in te seer quellende, want wie // weet, wat
godt 5 hier in voorsien heeft, ons laetende in // onse miserie, noch oock
in de deüght te begeeren,6 en // ist ons niet genoegh te sijn, soo ons
godt begeert, godt heeft // alle volmaecktheijdt, in 7 sijn selüe, en wilt
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hij ons dus // niet deelachtigh maecken, van sijn volmaecktheijdt, //
wat gaet ons dat aen, want onse deüghden, en volmaecktheden //
sijn een mede deellinge, van godts volmaecktheden, // en daer om en is
godt niet meer voldaen, of wij sus of soo // sijn, hij is alleen genoech,
aen sijn selüen, geeft hij ons jet // dat is sijn goetheijt, het is ons
genoech, dat wij gedürigh // die volmaecktheden in godt sien, ende
beschauwen, daer // ons in verheugende, en ons van sijn 1 welbehaegen // voldaen vinden, want jet in ons willen, is noch eenen //
afgodt, en godt 2 moet het togh al sijn, en waert dat wij // godt soo
lieten 3 geworden, gelooft mij, wij saüden ons // in soo goddelijcke
ruste vinden, hoe verlaeten, en hoe // veel lijdens, hoe het oock met
ons ginck, alwaert dat // wij oock in gebrecken vielen, dat en saüde
ons niet // ontrusten, niet meer als godt selüe, ontrust en can // sijn,
want is godt ons jet schüldigh te geüen, het // is sijn pure liefde, dat
behoorde ons te niet te doen, // voor godt, te sien, dat godt ons van
niet, soo geschaepen // heeft, ende verheüen tot sijn eijgen selüen, ons
maec- // kende door de gratie, het gonne hij is door nature, soo //
dat alle sijn wellusten, en plesir, is te sijn, met de // kinderen der
menschen, want dat godt ons liet // vallen, in alle boosheijt, soo en
saüde hij ons // geen ongelijck doen, soo sien wij dan wel, dat het //
sijn pure goetheijt is, dat wij niet gedürigh en vallen //
46 ν
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daer en is niet beter, noch daer en can ons niet soo // seer helpen, om
tot godt te commen, als de gelaetent //- heijdt in godt, ende voorsecker, dat sal ons soo afmae- // len, ende nature onder godt bringen,
en doen verster- // üen, meer als alle penitentie, die wij connen doen //
want het is een abüijs, en dollinge, dat wij meijnen // ons selüen, ofte
onse passien te oüerwinnen, door // penitentien, tis godt alleen,
die ons selüen can brenghen // tot hem, want soo saüt scheijnen, dat
wij dat van godt // door onse wercken saüden verdienen, dat hij ons
tot hem // saüde trecken, dat is abüijs, tis pur godts bermertigheijt //
ende goetheijdt, wij en hebben daer niet in, dan alleen // het consent,
van onsen vrijen wille, dat wij ons toelae- // ten aen godt, ende ons
gewillichlijck 4 aen godt geüen met // liefde, ende noch moet godt,
dat eerst geüen, siet dan hoe // luttel, dat wij van ons selüen connen
doen, de peni- // tentie is goet, maer dat oock niet meer, als wij van
godt // daertoe geroert sijn, voor soo veel alst is den wille godts //
want dat wij de deüghden,5 van de Η: β wilden volgen, het // mocht
16 voldoeninghe ende
17 want
18 sijn en
16 t o t
21 ende penitentien
22 willen
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voor ons sonde sijn, want al dat de heijlighen // gedaen hebben, was
door de roeringe 1 vanden H : geest, // jae om beter te seggen het
was godt, die se in h u n dede, en wij // en weten niet, of godt sülckx
van ons begeert, soo moeten // wij ons laeten aen hem, ende
doen soo wij gelooüen, dat // godt wilt, en dan is een disipline, beter als
ioo en iooo // die wij van ons selüen doen, soo doetse godt in ons, ende //
met ons, maer te peijsen dat wij daer door sullen comen // bonen ons
seinen, en ons selüen verwinnen, dat is een // abüijs, wat can ons
beter bringen tot godt, als dien soeten // lifelijcken toekeer, tot den
soeten Jesus, ende door jesüs // tot den vader, wat is er soeter d a n de
liefde, het sijn // de slaeüen, die met hertigheijt, moeten getrocken
worden // maer niet de liefde, de liefde sal ν : wel doen wacht haü- //
den, van v : passien, niet te seer te laeten loopen, sonder // regeringe
van godt, maer de liefde, en het geloof, sullen // v : gedürigh haüden
in godt, en in versterüinge, van uwen //
eijgen selüen, het welck ist dat geschiet, gelijckt 2 behoort // hetis de
meeste martelie, en penitentie, van de weerelt, // te weten sijn nature,
en sijn selüen, te versterüen, en // nü niet meer natürelijck te leüen,
maer boüen natu- // re, ende laeten hem stieren, van den H: geest,
soo // dat godt nü gedürigh, in hem leeft, en secht metden // apostel,3
nü en leüe ick niet meer maer christus, leeft in mij // maer of ν : ijdel
vreese 4 oüer viele, van vwen tijdt te // Verliesen, en dat het een
vermetentheijt is, v: soo // te haüden, al of godt, in ons beliefde te
wercken // ofte wij dat weerdigh waeren, soo en suit gij al 5 // dit niet
achten, want tis beter niet te doen, en te // kennen dat godt,6 soo
groot is, dat hij sijn selüen genoegh // is, endat wij soo oneijndigh van
godtgewecken sijn, // door de sonde, dat wij maer een gedürigh belet,
en sijn // aende goddélijcke 7 werckinge, dat te bekennen, is beter //
als jet te doen, want wij en laeten, ons niet voor en staen // dat wij jet
weerdigh sijn,8 maer wij kennen, ons onweerdig ' // van jet voor
godt te doen, alle dese in vallen, sijn vanden // düijvel, die dese
goddebycße ledigheijdt, soeckt te beletten, // en ons wilt doen gelooüen,
dat wij wat voor godt connen // doen, ten is geen ledigheijdt, gedürigh
voor godt te staen, // t'is een gedürigh werck, maer een goddelijck
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werck, dat // ons gedürigh thoont, onse gelijckheijt, die wij ί moeten
heb- // ben, met het leñen christi, soo naer de godtheijt, als naer //
de menscheijt, maer om hier toe te comen, soo is het // noot saeckelijck,
afgescheijden te sijn, van alle men- // sehen, en creaturen, jae v: eijgen
seinen, want inder // waerheijt, daer suit gij godt vinden, daer gij v :
selüen // en alle creaturen laet, weijnigh sijnder, die hiertoe // comen,
sij hangen noch in jet geschaepens, ofte in hun // selüen, en om dis
wille, dat men soo luttel 2 vint, die // godt beminnen, en genieten,
soo hij hier 3 genoten can // worden, boüen alle gaeüen, wij blijüen al
hangen, in // jet dat vijt godt comt, en niet pur in godt, en soo blijüen //
wij altijdt, onvoldaen, en godt en is in ons oock niet //
47 ν

vol daen, want hij ons niet heel en can besitten, // ende genieten, noch
wij hem ende soo en is er noijt // volcomen rüste, ofte versaetheijt,
diens volgens, geen // volcomen saligheijdt, neen, wij en moeten ons
niet // genoegen, met alle dat ons godt can geüen, tensij // hij ons sij
selüen geeft, gans en geheel, gelijck de H : // in den hemel, 4 maer onse
saligheijdt, moet hier be- // ginnen, wij moeten godt, van in dit leüen
besitten, om // hier naermaels, volcomentlijck te genieten, godt geeft //
hem aen somige sielen, veel j aeren in dit leüen, te // besitten, en te
genieten, en aen de ander inde hüre van // hunne doodt, godt geeft
het daert hem belieft, en als het // hem belieft, wij moeten ons verblijden, als er ijmant is // die godt plaetse geeft, 5 in sijn siele, en godt
laet volle // besit hebben in hem, ten tijde van het gebedt, ofte oock
op // alle plaetsen, tijdt, en stont, moet gij v: altijdt haüden // met
eenen soeten toekeer tot godt, met eenen invaü- // digen soeten in val,
bloot simpel gelooüe, oochmerek β // en reflectie, op godt, met een
kennisse, dat godt is in ν : // siele, en de siele, van üw siele, den gront
center, 7 en // leüen m het wesen van v : siele, en oüersulckx, // dat
gij aen godt geeft, een openinge, en vrije libertijdt, // opsicht, ofte
gedenckenisse op godts, amoureuse aendach- // tigheijdt, is een goet
gebedt, sonder jet te willen doen // ende al ist saeck en, dat wij sijn
verstroijt geweest, // vijt gekeert, en godt vergeten, alleen door
mensche- // lijeke 8 cranckheijdt, soo en moeten wij ons daer in //
niet türberen, noch ons daer in 9 quellen, of droef sijn, // om ons
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ongetraüwigheijt, 1 tegen de goddelijck majestijdt // maer wederom,
met een soet stil 2 gedincken, en bloodt // geloof, ons wederom stellen,
in de 3 tegenwordigheijdt // godts, met oodtmoedigheijt, en soete
dachte, beken- // nende onsen niet, onstan vastigheijt, ende cranckheijt // 4 ende dan daerin soo gerust sijn, aloffer niet geschiet // 5
48 г

en waere, alwaert düijsent mael, op eenen dagh, hetselüe // is oock
te verstaen, van onse faüten, en gebrecken, oock // dorrigheijt, ofte
verstroijtheijt, ons daer inniet turbe- // ren, ofte droef sijn, maer met
een oodtmoedige, stille // resignatie, bekennende, met eenen act van
liefde // te niet doen, en soo gerüstelijck in godt blijüen, al // offer
niet geschiet en waere, en dan ist seeker, dat // wij noijt en sullen
claegen, en die selüer niet // kennen, want het is al godt, als wij
inalles sijne, // wille, sijn volbringende, het is het beginsel der salig- //
heijt, en ons gedürigh te verblijden, int welbehaegen // dat godt, in
sijn selüen heeft, dat hij is, die hij is, want // godt verheugt hem, in sijn
wereken, die hij doet, in ons // ende met ons, maer niet in de wereken,
die wij vijt // ons doen, wij en moeten onsen eüenaesten niet // aensien,
als creaturen, maer gelijck sij eeüwigh, ghe- // weest sijn in godt,
soo hun beminnen als godt, soo al // den dienst, dieme aen hun doet,
moet geschieden met // dat aensien, als aen godt, en soo blijüen wij
in onse, // niet, en laetent godt al sijn, en de soo wij onsen // eüenaesten
anders aensien, ofte met hem compasie // hebben als creaturen, soo
saüde dat connen sonde // wesen, door dat aensien büijten godt, en
soo saüde, // wij dickwils, meer beweght sijn, tot den eenen, als //
tot den anderen, soo moeten wij onsen naesten // beminnen, niet
moeder, süster, of broeder, of wie // dat het is, in godt, en dan en cander
geen passie // van liefde sijn, meer tot d'een, als tot d'ander, al //
hoe wel dat me sijnen vader, of moeder eer helpen // sal, als dander
soo veel alst godt belieft, siet hoe // dat moet verstaen worden, dat
somige seggen, dat // alle beroerten, en passien, vijt de siele, moet
geban- // nen worden, maer daer is een goddelijcke beroerte // blijtschap, en droefheijt, want christüs, is droef, en //
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blijde geweest, en in hem, en cost niet onnütwesen, maer // was al
goddelijck, soo moet het in ons oock wesen, al de // natürelijcke
beroerten, doet godt in ons teniet, en stort daer // in, al dat sijn is,
want in ons, en behoorde niet min te sijn ,// als in christüs, want is in
ons den H : geest, hij iser om te // leüen, en te wereken, gelijck in
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christüs, waert saecken // dat wij hem geen belet en wacren, want
den H: thomas // secht, dat alsoo haest als de siele ghedoopt woort
dat sij niet // alleen en ontfanckt, de gaeûen des H : geest, maer oock //
den H : geest selüe, soo hij is, in sijn goddelijckheijt, // die eenen godt
is met den vader, en den sone, soo dat // hij ontfanckt, de heele H:
drijvüldigheijdt, die in // de siele is woonende, gelijck sij in christus
heeft // gewoont, met de volheijt, van sijn goddelijck wesen // al dat
in chrisíMs is, door nature, is in ons, door de gratie, // die wij ontfangen hebben, door de menschwordinghe // van het eeüwigh wort,,
soo vast gegront is de liefde, // die den H: geest is, soo een als den
vader, en den sone // een sijn, soo dan als wij het leuen christi aensien //
sijn gedaghten, worden, ende wercken, dat is om te // sien, of sij in
ons is gelijck sij in christo waeren // te weten dat hij altijdt te vrede
was, om den wille sijns // vaders, te doen, raeckende het gebedt, als
wij willen // op eenigh misterie düncken, dat 'en moet niet met //
gewelt geschieden, maer soetelijck, met een simpel // aensien, van dat
misterie, met een ooge van gelooüe, // met een openinge van bouen,
om te ontfangen, dat // godt wilt geuen, en soo moeten wij godt sien,
in alles // en alles in godt, en godt in ons, en ons in godt, ende//
laeten godt al sijn, en wercken, soo ist dan, dat wij // niet en sijn,
noch wercken, en willen wij noch jet // sijn, of wercken, soo vallen
wij in de nature, ende // Verliesen, dan de bestieringe vanden H : geest,
hier // vijt sien wij wel, hoe dat een siele, moet bekennen //
49 r

haeren niet, en dat int aensien, en bekennen van // sijnen al, en
oneijndigen godt, ende hem al laeten // wesen, en wercken, gelijck hij
in de waerheijt is, v, // selüen niet met allen toe schrijüen, dandesonde //
dit sal geschieden, met een eenvaudigh gedincken, // vande goddelijcke
tegenwordigheijt, door de bestierin- // ge vanden H : geest, waer op dat
wij altijdt onse ooge // moeten slaen, want onse wercken sijn meer
van // godt, als van ons, dit is een groot beletsel, van de« // geestelijcken voorganck, van veele, de welcke, alsoo // sij mereken, hun
gedürigh vallen, in veel faüten, // engebrecken, en verstroijtheden,
en soo onstan vas- // tigh te sijn, worden terstont cleenmoedigh,
corsel // en geuen den moet verlooren, het is een tecken, dat // sij
hun selüen niet en kennen, de remedie hiertegen // is, de oodtmoedige
gelaetentheijt in godt, ende een gron- // dige resignatie, ende ons geen
dingen aentrecken, // maer met een blijtschap, ende gerüstigheijdt,
weder- // om voortgaen, en godt in ons laeten wercken, alhet // gonne,
dat hem belieft, laeten wij ons maer bestieren // van godt, en ons
ontblooten, van allen eijgen, wille //
hoe dat wij godt moet soecken in onse siele // soo dickwils dat ijmant
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geüoelt afgewecken te sijn, // vande goddelijcke tegenwordigheijdt,
dat hij niet op // en haude noch en rust, totdat hij de selüe noch eens //
geuonden heeft, want het is een groot qüaet, ist datden // mensch
een hüre passeert, inde welcke dathij inwen- // digh, niet en geüoelt,
de goddelijcke tegenwordigheijt, // maer sijn seinen, met de creaturen
becomert, en daer // sijn consolatie in vint, maer als wanneer, dat hij
godt // tegenwordigh heeft, hij gaet seckerlijck, en doet al sijn //
wercken wel, considereert den staet, daer godt v: in //
49 ν

gestelt heeft, dat gij hiemaermaels, sülck een pijne // en torment suit
moeten lijden, voor de verbeeldingen,//enijdel gepeijsen, in de welcke
gij vrijwilligh waert // sijt gebleüen, waer het saecken, dat gij kende,
gij saüt // lieüer berooft worden, van al de plesieren, des wee- //
reis, die geweest sijn, ende noch sullen sijn, dan te // moeten lijden,
den tijdt van een hüre, de vlame des // vageOirs, daer om vervolt v:,
met de liefde godts, en // sijt met hem vereenicht, dat gij v: seluen,
en alle // dingen vergeet, en sucht, met een groóte oodtmoedighef/ift, //
naer dat hemels is Amen //

F . 134 v, 18 - /. 137 υ. 8 uit hs. B.
dan soo gerust daer in sijn, al offer niet geschiet en // waere, al waert düijsentmael, op eenen dagh, ofte ü // t' selüe is oock te verstaen van onse fauten en
gbebrec- // ken, ons daer in niet türberen ofte droef sijn met een // ootmoedighe
stille resignatie in den wille godts, dit // bekennende met en werck van liefde
te niet doen, // soo gerust sijn, en soo gerüstelijck in godt keeren al // offer
niet geschiet en waere - 't selüe is oock te // verstaen in dorricheijt düijsternisse,
ende verstroijthei/í // want wij en moeten noijt de ooghen op ons selüe // slaen
hoe dattet met ons gaet maer op godt en inde // wille godts, die daer sijn behaeghen in heeft, ende daer // dat soo verweckt ende werckt in ons, en of godt
be- // haeghen hadde van ons altijt te sien in dorricheijt der // verlaetentheijt
een geestelijck cruijs altijt in licht //
135 г
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ofte nu sus nu soo, dat moet ons al eens sijn, onbemerckt // wij moeten
allen opsicht hebben op godt en niet op ons // alle ons baehaeghen ende
contentement moet sijn den // wille godts, ende dan ist seeker dat wij
noijt van dor- // richeijt ofte verlatentheijt en sullen weten oft daghen //
iae die selüer niet kennen want t'is al godt, en be- // ginsel der salicheijt
en ons gedüerigh te verblijden en // verheüghen in t'wel behaeghen en voldoeninghe die // godt in sij selüen heeft dat hij is, die hij is, soo goet, is, //
en büijten sij seluen in sijn wercken want godt ver- // heüght hem in sijn wercken
die hij in ons doet, ende // met ons doet, maer niet inde wercken die wij vijt ons //
doen, als vijt ons en niet vijt godt als vijt den wille // godts
aengaende de
liefde die wij onse naesten // moeten draghen is de selüe die wij in godt hebben
want // wij en moeghen onsen naesten niet aensien als crea- // turen maer
gelijck sij eeüwich geweest sijn in godt, en // om te segghen soo beminnen
niet als creaturen maer // als godt mocht men soo segghen t'is nochtans soo al
op // een goddelijcke maniere soo al den dienst die wij hun // doen moet ge-

schieden met dat aensien als aen godt // selue t'sij alle moessen oft iet dat
mach sijn, en // dat oock niet met een opsicht van ons selüen maer // en godt
diet in ons doet, ende soo bhjüen wij m // onsen niet, en laeten godt al sijn, diet
inder waerheijt // al is, te weten t'goet, want qüaet en is hij niet, ten // heeft
geen wesen al dat wesen heeft, dat is goet, en dat // is godt alleene, ist dat wij
onsen naesten andersan- // sien ofte met hem compassie hebben als creaturen
soo // soude dat connen sonde wesen door dat aensien buijten // godt, ende soo
souden wij dickmaels meer beweght // sijn tot den eenen als tot den anderen, tot
onsen vnent // als die ons schijnen tegen te sijn, want memant en is //
135 ν

ons teghen niet meer als godt en belieft te sijn de men- // sehen met t'is godt die
dat soo werekt doer haer en wij // meijnen dat de menschen iet conen soo t '
schijn voor // ons, maer niet voor de menschen, die een in godt sijn, soo //
moeten wij onsen naesten beminnen met moeder suster // oft broeder oft wije
dat is, in godt ist alleen en dan en // can daer geen passie van liefde sijn tot een
meer als // tot d'ander, hoe wel dat men sijn vader moeder helpew // sal als
d'ander soo veel nochtans als godt dat belieft // want beliefde het godt dat wij
de vremste van de wee- // relt dienen, soude, dat moet ons al eüen eens sijn,
com- // passie te hebben met den armen, buijten dat aensien van // godt, dat
can sonde sijn, dat wij iet aensien buijten dese // al - wij moeten de vremde
meer beminnen in godt, en // godt m hün, dan onse vrienden, is t dat in hun
meer // goedt is, want wij en beminnen niet dan het goet in // alle dinghen,
dat goet is, dat is godt, en diesvolghens // noijt meer beweeght sijn, tot ¿Teen
als tot d'ander àie // soo ick segghe, soo veel als godt m d'een meer is, als in //
d'ander, en soo behoor et te sijn, om wel te sijn, want // isser iet anders als
godt, al datter is, is dat met vijt ge -// gecomen, d waerom dan sien wij iet aen,
buijten godt gij II siet dan hoe dat moet verstaen worden, dat somimghew //
segghen dat alle begeerte beroerte droefheijt en bhjdtscAa^ // vijt de siele moeten
sijn, want alle natürehjcke passte« // ende werckelijckheijt, moeten vijt de siele
wesen, maer // daer is een goddehjeke beroerte bhjdtschap en droefheij/ //
want chnstus is droef en blijde geweest, en nochtanis // in hem en cost met
onnut wesen, maer was al goùùélijck // soo moet het in ons oock sijn, al de
natürehjcke beroerten // doet godt in ons te met, en stort daer in al dat sijn \s //
met dat de verandenjnghe beroerte ofte passien in godi // sijn, maer werekt
die in de siele, te weten dat hij droef is // m t'gene dat tegen godts eere is, want
t'is haer eere oocA // en de een bhjtschap in godts glorie, maer al is goddehjcA //

136 r

i'is in ons sonder ons toe doen, dese grondighe versterüinge // en gelaetentheijt
in godt, en is oock vijt ons niet, als vijt // ons, maer is een püere goetheijt en
bermerticheijt godts // die ons tot hem treckt want wij sijn soo verre van godt //
en waere godt ons tot hem geduengh trock en hiel, wij // souden in alle boosheijt
vallen, dat toekeeren en beken- // nen van godt in onsen grondt, is een werek
godts in ons, // wij en hebben daer met in, dan wij connen godt beledï- // gen,
als wij hem geen plaets en geüen in ons, hier vijt // sten wij wel hoe seer ons godt
nootsaeckehjek is, dat wij // geduengh van hem alle onse hülpe moeten verwachten // en geduengh aenhanghen sonder soo veel op de creaturëw // te
betrauwen, want al dat de creaturen ons leeren en // segghen hebben sij van
godt, en dat goet, is godt in hun // aengaende de mistenen van t' leüen chnsti,
ghehjck bij // exempel ick aensien met een simpel ooghe van gheloowe // setóe
dat chnsti geduengh gekeert was tot sijnen hemel- // sehen vader, dat thoont
ende leert mij, hoe dat ick oock al- // toos so behoorde te sijn, want t'aensien
van chnstus is // oen te sien wat wij moeten sijn, want in ons en behoorde //
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iet min te sijn, als in Christus, want is in ons den h. geest // hij isser om te
leuen en te wercken gelijck in christus, // waert saecken dat wij heem geen
beledt en // waeren, want den h" thomaes seght dat al soo de // siele ghedoop
woort, dat sij niet alleen en ontfanght // de gaven des h· geest, maer oock den
h· geest selüe, soo // sij is in sijn goddelijckheijt die cenen godt is, met den //
vader, en den sone, soo dat hij ontfanght de heele h· drij // vüldicheijt, die in
de siele is woonende, geUjck in christo, // is geweest, met de volheijt van sijn
goddelijck wesen, // a/ dat in christo is door nature, is in ons door de gratie
// aie wij ontfangen hebben door de menschwoordinghe van // het eeûwigh woort,
want. godt en is in ons niet, alleen- // elijck inde engelen, maer soo hij is in sijn
goddelijck //
136 ν

wesen maeckt de siele een ende t ' selüe door // de gratie t'geene hij is
door nature, soo vast gegrondt door // liefde die den h' geest is, soo een als
den vader en den // sone een sijn, soo dan als wij t' leuen wercken ende
mijs ¡I teren en deüghden christi aensien sijn gedachten -worden // en wercken
deughden conversatie, is daerom om te si«M // of dat oock soo in ons is, gelijck sij
in christo waeren, te // weten gelijck de siele christi ghedürigh altijts te vre- //
den was, om den wille sijns vaders te doen, soo voorts // in alle deughden ofte
wij aldus gestelt sijn, voorts // raeckende die dingen die godt wilt gedaen hebben,
die ¡J de geene die hij gestelt heeft oüer ons, die moeten wij // vlietelijck, ende
blijdelijck doen, sonder daer veel op te // letten, ofte met gewelt te doen, maer
soo sij gheboden // sijn, sal men die ontfangen als van godt, die dat door // dien
gebiedt, in ons wilt volbrengen en wij en mogen // geen opsicht hebben, ofte
dese is, ofte die is, die t' seght daw // alleen op godt, niet letten wat dat is, en
hoe ofte waer // sülckx te doen ofte te laeten is, ontfanckt het alleen van //
godt en büght ü onder godt, en dat hij het selüer volbrew- // ghe door ü, ende
in ü, soo t hem belieft ende dat met een // soeticheijt, raeckende het gebedt als
wij willen op eew // nich misterie dincken dat en moet niet met gewelt // geschieden, maer soetelijck met een simpel aensien аи // dat misterie, met een
ooghe van gelooüe, en met een // openinghe om te ontfanghen van boüen dat
godt vfil ¡J geüen voor hem seinen, niet voor ons, daer moeten // wij ons van
wachten, niet voor ons te soecken, ende // nemen dat soo simpelijck soo t' comt,
en soo men ge- // voilt dat wegh is, laet het wegh sonder met gheweZi // te
houden, waert dat godt beliefde, hij soudet daer la- //ten t'is genoech dat wij in
alles, sijn gelaeten, wij // moeten godt sien in alles, en alles in godt, büijten //
godt en moeghen wij niet aensien, noch oock ons //
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selüen, maer ons in godt, ende godt in ons, ende l a e t e n / / g o d t al sijn, en
wercken soo ist dan dat wij niet en // sijn, noch wercken, want is t dat wij
noch wellen sijn // ofte wercken, soo vallen wij in onse nature, in ons //
natürelijck wesen, ende wercken oüer sulckx verlisew // t' goddelijck inwercken, te weten de stieringe vanden // h· geest - hier vijt sien wij wel
hoe dat een siele // moet bekennen haeren niet, en dat in t aensien ende
// èekennen vanden grooten al, ende oneijndelijcken godt // in hem, als laeten
wesen en wercken gelijck in de waer- // heijt is, ü selüen niet minste toeschrijüende dan de sonde // en faute, dit sal geschieden met een simpel
eenvoudigh // beschaüwen van de goddelijcke teghenwoordicheijt, // bestieringe
ende werckinghe vanden h· geest, waer // op dat wij onse geestelijcke ooghe
altijt moeten slaen // want onse wercken sijn meer van godt als van ons, en //
al waert saecke dat wij door menschelijcke cranckheijt // onstanvasticheijt oft
verstroijtheijt dit gedüerigh op- // sieht op godt qüame te Verliesen, dat en moet
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ons niet // quellen, benauwen benanxtmacken, droevich, ofte me- // lanckolick
neen maer als wij dat ghewaer worden // dat wij dit opsicht ofte ooghmerck op
godt verlooren // hebben, moeten ons met een gherüsticheijt en liefüe- // leijckea
toekeer, wederom daer in stellen, met een simpel // bloot geloof, sonder ons te
quellen ofte benauwen, // want godt weet beter onse cranckheijt, als wij selüen //
i'is hem aengenaem dat wij oock die grondich bekennen // dit is een groot
beletsel vanden geestelij eken voortganck // van veele, de welcke alsoo sij mereken
hun gedüerigh // vallen, in veel fauten gebrecken en verstroijtheden//ende soo
onstanvastich te sijn, worden terstont cleen- // moedich, korsel, ende geüen de
corasie verloren ende //
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quellen hun selüen, twelck is een teecken datse hün // selüen niet en kennen,
de remedie hier teghen is de oot- // moedicheijt gelaetentheijt in godt, ende
grondige resignare // ende ons geen saecken aentrecken maer met een blijdt// schap ende gerüstheijt wederom voort gaen, sonder te // hebben een
te groóte sorghvüldicheijt, om voorts te gaen j/ want dat moet van godt
commen, als t' hem belieft // sal hij t in ons wereken, alleenelijck laet ons
wij ons // maer laeten bestieren van godt, ende ons ontblooten van // alle
eijgenwille, ende soeckelijckheijt van iet te begeerew //
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De waerachtighe Mistique Theologie, ofte den staet // vande vereeninge, der siele met godt, godt is de liefde, // endie inde liefde blüijft,
die blüijft ingodt, engodtinhem // Joannes het i cap 4 voor alle sielen,
die van godt geroepen // worden, tot den staet der volmaecktheijdt,
voor reden //
Dien lieüen discipel des heeren, den H: joanwes euangelist, // die int
leste aüontmael, rustende op de borst des heeren, // vijt sijn goddelijck
herte, soo oüervloedige liefde gedroncken, // heeft, als hij in sijn
brieüen te kennen geeft, secht in sijnen // eersten brief, int 4 cap deus
charitas est, dat is godtis // de liefde, endie inde liefde blüijft, die blüijft
in godt, en // godt in hem, in dese corte worden, stelt hij ons voor
ooghen, // ten i het beginsel, ende oorspronck, vijt de welcke tot ons //
sijn vloiende, alle die wonderlijcke, vijtwerekingen, sijnder//liefde,
tot ons, ende besonderlijck, door de welcke hij ons tot hem // is
treckende, tot sijne kennisse, tot sijn liefde, en tot die ver-//eeninge
met hem, inden geest, inde welcke bestaet, ons operste // volmaecktheijt, en gelück, dat wij in dit leüen, saüden mogen // wenschen, ten
2 toont hij ons den wegh, en middel, door de // welcke wij tot hem,
en sijn vereeninge, moeten geraecken, // dat is de liefde, ten 3 hoe dat
wij door den selüen wegh, ingodt // moeten commen, en in hem blüijven
woonen, ten 4 hoe dat // godt, door de selüe in ons is woonende, leüende
en werekende // ons in hem, ende met hem vereenigende, en oüervoremende, // dese 4 pointen sullen dienen, voor een onderwijsinge,
bestie- // ringe, en middel, om gelückighlijck, en gerüstelijck te
commen, // tot het eijnde, daer den heere ü is toetreckende, ghe311
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maeckt, // door den Eerweerdigen Pater fulgentius Bottens recollect //
het eerste capitel godt is de liefde, die de siele tot haer // treckt, en
met haer vereenicht, en hoedanigh, dese vereeninge, // is, als sij op
het hooghste is, Deus charitas est // Godt almachtigh, dat goddélijcke
eeuwigh wesen, dat een en drijvül //- digh is, is de liefde, die operste
ongeschaepen, en oneijndige // liefde, die alles bemint, niet met een
toevallende, ofte // accidentele liefde, gelijck wij menschen, maer door
sijn // eijgen wesen, want hij wesentlijck, en substantielijck, sijn //
liefde selüe is, hij is dat operste, en oneijndigh goet, dat vijt // sijn eijgen
nature, ghedreüen en genegen is, om sij seinen // en al dat hij heeft,
mede te deelen, dit siet men ten eersten ad intra // in dat aider verheüenste misterie, vande aider H : drijvül- // digheijdt, want wat is dese anders,
als een eeuwige gedurige // mededeelinge, niet van eenige toeüallende,
ofte accidenteel // goet, maer van dat goddelijck wesen seiner, en van
al dat // hij in sijn seinen is besittende, alle eijgendomen, volmaecktheden // en liefde, etc ; ten 2 ad extra ten opsichte vande creaturen //
ouer de welcke de eeuwige liefde, door haer eijgen goetheijdt // en
genegentheijdt, haer selüen is vijtstortende, in alderhande // weldaeden, hun oock soo veel sij beqüaem sijn, maeckende // deelachtigh,
van de goddélijcke nature, dat is haer instorten // de, dat een en
drijvüldigh goddelijck wesen, in onse siele, door // haer lauter goetheijt, en genegentheijt, soodat wij om dat oneijn-//digh goet te becomen, om die ongeschaepen liefde, te vercrijgen, // soo veel niet en
moeten arebeijden, als veel meijnen, wij // en moeten haer niet loopen
soecken, door wijeken straeten, en // hoecken, die haer maer hertelijck
en begeert, sal haer aen sijn // deüre vinden sitten, Sapienti-6-i5, sij
voorcomt selüe, die // haer begeeren, en in haer vijtwerekinge, verthoont sij haer aen // hun blindelinck, om hun tot haer te trecken,
sij staet aen, // de deüre, van ons herte en clopt, om ingelaeten te
worden, apo- // calip. 3.20 sij secht oock, door den wijseman, рго егЫа8, ЗІ //
mijn vermaeck is te wesen, met de kinderen der menschen, en met //
hun te woonen, hun in mij te trecken, hunnen geest met mij ver- //
eenigende, dit is haeren wille, haer werek, wensch, en plesier, //
ende hoe volmaeckter, die vereeninge is, hoe meer sij haer // behaeght,
daer sijn verscheijde sorten van vereeninge, der // siele, met haeren
godt, de eerste het steünsel en het fondament // vande reste, die oock
noodigh is, tot de saligheijdt, is die, door de // welcke de siele, met
godt vereenicht wort, door middel, vande // rechtüeerdigh maeckende
gratie, en ingestorte habütüele // liefde godts, dese hebben alle goede
christene menschen // die in geen doodtsonde en sijn, de 2 is die door
de geüoelijcke // deüotie, en soetigheijt, in montgebeden, meditatien,

aspira- // tien, vercregen en geoeffent worden, de 3 die wort becomen //
door oeffeninge van geestelijcke affectien, van de wercke- // lijcke
liefde, die noch maer en sijn, in de redelijcke erachten // der siele,
maer noch niet inden geest, van dése al en wil // ick hier niet handelen,
al ist dat sij goet en verdienstigh // sijn, en bereijdingen om te commen,
tot de naer volgende, // te weten, die geest verholen, ofte mistike,
vereeninge, der // siele, met godt, inden geest, die sij verborgen heeft,
voor // de wijse en voorsichtige, deser weerelt, en veropenbaert //
en gegeüen aende cleijne, en sijn liefste kinderen, sij wort // verholen
genaemt, om dat sij door menschelijcke wetenschap // en geleertheijt,
niet verstaen en can worden, noch begrepen // en wort, maer door
onderüindinge, ende dat noch maerten // haluen, en onüolmaecktelijck,
dese gaet de voorseijde verre // te bouen, ende en wort niet vercreghen, door de natürelijcke // erachten der siele, ofte eenige oeffeninge
der selue, oock met // de gemeene gratie, maer wort door extraordinaire gratie, en // j onsten vangodt gegeüen, aende gonne die hij
daer toe weerdigh // vint, ofte weerdigh maeckt, soo dan dese verholen,
vereeninge // der siele, met godt, int operste van haeren geest, is een
gaeue, en // jonste van sijn liefde, door de welcke hij haer verheeft,
verlicht //
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en onsteckt in sijn liefde, soo dat sij door de selue eenen geest // met
hem wort, het welcke geschiet op dus danige maniere, // godt stort
inde siele, een besonder licht, het welcke sij // gemeijnelijck noemen, het
licht vant bloot gelooOe, omdat // het van alle verbeeldinge, en
discoursen, ontbloot is, den // H : Bonauentüra secht, dat het een licht
is, dat is tusschen // het licht, dat alle geloouige christenen hebben,
en het licht // der glorie, door het welcke de salige inden hemel verheüen // worden, versterekt en beqüaem, om godt cZarelijck te aen- //
schauwen, dit licht, dan, verheft de siele, bouen haer selue, // bouen
haere gewoonelijcke maniere, van wereken, en wesen, // dit vergaedert
haere redelijcke erachten, dit vervult // haer memorie, gelijck met een
beuindelijcke tegenwor- // digheijt godts, die sij in haeren gront, door
het selue ge- // waer wort, het verlicht haer verstant, met een verhe- //
üen kennisse godts, die nochtans duijster is, en onbescheij- // delijck,
en dat het principaelste is, onsteckt haeren // wille, met een crachtige
innige en süijver liefde, met // de welcke sij haeren beminden, op een
onüijtspreckelijcke // maniere te gemoet loopende hem willende
omhelsen // wort van hem omhelst, en van sijn liefde omüanghen //
soo dat dese twee liefden, maer een en scheijnen te sijn, // endese 2
geesten, maer eenen geest, hier vijt comt inde siele // een groóte ruste,
en vrede, jae dickwils een versaetheijdt, // als die nu geüonden heeft,
dat sij soo seer gesocht heeft, // en dat haer alleen versaeden can, als
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oock verscheijden // ander vijtwerckinge, die ick om cortheijts wille,
daer laete, // dit sij genoech, voor den eersten trap, van dese goddélijcke
vereeninge, // inden welcken de redelijcke erachten, memorie, verstant, // en wille, noch niet geheel opgeschorst en worden, noch //
berooft, van hün besonder maniere van wereken, soo dat // de siele
te saemen oeffenen can, het werekende, ende //
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beschauwende leuen, want het vijtwendigh, en comt haer nu // soo
niet te vermiddelen, ofte beletten, alwaer sij inde meeste // bekomernisse, als sij haer wel waemeemt, in hooren, sien // en sprecken, etc:
tgaat hier al op een ander maniere, als het // pleght, sonder indrückinge
te doen, inden geest, men can // hier wereken met de sinnen, het
dagelijckx werek, maer // het herte is verre daer af, spreek men met
de menschen, // godt is altijdt inwendigh int gesicht, niet beeldelijck,
oft // werckelijck, maer wesentlijck, inden geest, door het goddélijck //
licht, dat aldaer is scheinende, en hier door wort de suij- // verheijt
bewaert, niet doende, niet seggende, dat aenden // beminden, saüde
mogen mishaegen, hem gedürigh aenhan- // gende, door den soeten
inkeer des herten, den 2 trap deser // vereeninge, begrijpt in hem, al
dat voorseijt is, maer op // een volmaeckter, geestelijcker, inniger, en
ongeüoelijcker // maniere, de redelijcke erachten, worden hier opgeschorst, // en berooft, van hün besonder werekinge, maer nochtans //
niet berooft, van alle werekinge, want sij worden vereenicht // en
wereken, als een cracht, die in haer begrijpt, op een eenvaü- // dige,
en verheüen maniere, de memorie, verstant, en wille, // soo dat sij
van die eenigheijt, niet en connen afgetrocken // worden, sonder groóte
onsteltenisse, en troübel des geest, // en oock pijne onsteltenisse des
lichaems, jae somtijdt, en // can mense niet aftrecken, al ist dat men
wilt, om dat // den beminden, die in hem vereenicht haut, ende sij in
hem // gedürigh blüijft, hem soetelijck aenhangende, engenie- // tende,
in alle tijden, en plaetsen, oock int midden, van // vijtwendige occupatie, tijdelijcke sorgen, en affairens, die // ditsterffelijckleüen, medebrinckt, de welcke al moeten // geschieden, door de leeger erachten,
naer het besitten godts // en van sijn goddelycA licht, sonder den geest,
af te trecken //
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van sijn gedürigh stil aenschaüwen, en genieten godts, // waer toe
een groóte voorsichtigheijt, en getraüwigheijt, van // noode is, in het
gebruijck der vijtwendige erachten, inwiens // licht, en liefde, de siele,
gedürigh verslonden is, al is // sij niet wetende hoe, en op wat maniere,
omdat sij van alle // reflectie des verstans, en al ander werek, daer sij
haer door // haeren wille, en verkiesen, toe begeüen wilt, berooft is, //
door die aldersüij verste, alderstilste, enalder eenüaüdigh // ste
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inwerckinge godts, int operste deel der siele, de welcke // die al ontfangen moet, lijdendenvijse, sonder iet daer af, // ofte aen te doen,
van het haere, laetende haeren al, alles // doende, dat hem belieft, sij
haer altijdt haüdende, in haeren // oüerweselijcken toekeer, en liefde
tot hem, in sijn goddelijck // licht, door het welcke sij vemieüt wort,
inden 3 trap en is // niet alleenelijck, de voorseijde verecninge, op een
veel verhe- // vender maniere, maer sij geschiet hier, met een oüervorminge // der siele, in haeren godt, ende dat door een geheele
vergeting, // en vernietinge haerselfs, en van alles dat godt niet en is, //
van haeren cant, ende van sijnen kant, door een instortinge // van
sijnen geest, van sijn liefde, van sijn leñen, en goddelijck // wesen, de
welcke soo crachtigh is, ende siele soo penetreert // ofte doorgaet,
dat sij van haer selüen, ofte van iet dat geschae- // pen is, geen geüoelen
ofte kennisse en heeft, niet meer dan // of sij en al de reste, noijt
geschaepen en waere, maer al dat // sij geüoelt, smaeckt, verstaet,
ofte gewaer wort, is godt, sijn oneijn- // dige macht, kennisse, goetheijt,
en ander goddeUyc&e volmaeckthedew // die sij in haer geüoelt, gelijck
of sij haer eijgen waere, wordende // door gratie, dat godt is door
nature, en gelijck den H : bernaerdus // secht, den mensch wort hier
op eenen oogenblick gelijck godt, // dit geschiet dickmaels met ontgeestingen, het lichaem verlie- // sende het gebruijck van vijtwerckinge,
der sinnen, wordende // caüt, stijf, en als doodt, // waerdoor den geest
inwendigh, meer comt te leüen, aenden // welcken, hier somtijts, veel
wort gegeüen, te smaecken, tekennew // en genieten, dat sij niet en
begrijpen, en daer naer niet vijt- //
53 r (7)

sprecken en can, somtijts, wort oock het lichaem, op contrarie
maniere // in dese ontgeestinge geheel licht, als een plüijme, vlieght
op // en saüde vanden wint, licht worden, voors gedreüen, connen
worde« // gelijck de woleken, dit en geschiet maer, als de werekinge, //
ende oüervorminge actueel is, ofte metterdaet geschiet, het // welcke
in desen trap, en maniere, soo den H : bernaerdus secht // niet veel en
gebeurt, en luttel dürt, nochtans soodaenige // sielen, blüijven ordineerelijck, indese vereeninge, en oüer- // vorminge, op een habitüele
maniere, en gesteltenisse, // die seer verheüen, geestelijck, en seer
volmaeckt is, en hebbe» // gedürigh de naeste dispositie, tot de voorseijde, actuele, die // in haer dickwils, op eenen oogenblick, vemieüt
wort, // want haeren geest, dat is de cracht, inde welcke dat haere //
drij redelijcke erachten, gelijck versmolten sijn, die wort // so leüendigh, soo snel, en vierigh, dat alsoo haest, als // sij door eenigh besonder
licht, ofte gratie, maer geraeckt // en wort, terstont onstecken, als
een vier, als eenen // blixem, smijt, en worpt, hem, in dat oneijndigh
operste goet, // omhelsende dien grooten al, met de aermen der
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toegeestin- // ge, en wort soo ouervoremt, met het licht sijnder claerheijt // o hoe gelückigh is de siele, als sij daer is, hoe wonderlijck //
en vermaeckehjck ist om sien, oock voor de engelen selüe // hoe
goddélijck dat een siele wort, door dese oüervorminge, in // den beminden, want al dat sij vijt godt ontfangen heeft // schijnt sij, hier
in godt te Verliesen, en geeft het hem al // wederom, als sijne, ende hem
eijgen, voor een geschae-//pen wesen, schijnt sij een ongeschaepen
te ontfangen // voor eenen geschaepen wille, crijght sij eenen ongeschae- // pen, voor haere begeerten, ontfanckt sij de goddélijcke
begeerten // met een wort, sij laet al het geschaepen, en ontfanckt dat //
ongeschaepen goet, sij besit, en geniet, het selüe, sij bemint // godt,
met sijn eijgen liefde, niet sij : maer godt, bemint sijn // selüen in haer,
gelijck den H : bernaerdüs seght, amans seipsww //
53 ν (8)
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spreckende vande seraphinen, secht hij, ardent non // sij branden niet,
door het vier godts, niet door een liefde die // godt in hun stort, maer
door het vier dat godt is, niet dat // hij wilt seggen, dat de liefde door
welcke sij branden // niet en is, een geschaepen liefde, en gaeüe godts,
maer dat // sij soo wonderlijck groot is, dat sij schijnt, meer goddélijck //
als engels te wesen, mij düijnckt, dat ick hier wel saüde // moge
roepen, met den gelücksaligen Broeder Rogeriüs // medegesel van
s* francois, wat meent gij dat het wesen // sal, ist dat godt aider
innichs¿s is, in ü alderbinnenste, van // hoe groóte düijsternissen, tot
hoe groóte claerheden, suit // gij geleijt worden, door sijnen geest, dat
gij kende, die aider // innichste, ofte binnenste verholentheden, die
daer sijn in // dat innichste, ofte binnenste, beschaüwinge, dat gij die //
blinckende verlichtingen, die virige schijnselen, die een- // vaüdige
straelen, dien süijveren glans, dien leüendigh // maeckenden brant,
dien vreetsaemigen smaeck, die aider // vermaeckelijckste soetigheijdt,
dat gij die onbekende, en // onnaemelijcke maer bevindelijcke dingen,
waert besittende // o, mensch, dat gij dit al door onderüindinge kende,
ick meen, // dat gij, gelijck ick, qüalijck saüde connen draegen, de
düijs- // ternissen, van ü leñen, maer wanneer sal het sijn, meent //
gij dat het sijn sal, wanneer, wanneer, het is al vertoeüen // dit vijtstel
is al te beclaegelijck, ach ach wat ben ick, aen // ü, wat sijt gij aen mij,
mijnen godt, maer wat en sijt gij mij // niet, dit sijn worden van stilswijgentheijt, en sij en connen // niet geüonden worden, dan in godt,
want sij elders niet en // sijn, wilt gij dit wel geüoelen, aenmerckt wel,
dat niemant // alsoo ingaet, ten sij dat hij eerst vijtgegaen is, nochte
hij en // gaet niet oüer, ten sij dat hij eerst beswecken is, nochte hij //
en vat het niet, ten sij dat hij eerst oüergegaen is, nochte hij en //
wort niet ouervoremt, ten sij dat hij eerst geüat heeft, nochte // hij
en aenschaüt niet, ten sij dat hij de oüervorminge //

54 г (9)

vercregen heeft, nochte hij en wort, alsoo in dese liefde veruoert, //
ten sij hij seer innich geweest is, nochte hij en wort ¿«dat // salich stilswijgen geüredight, ten sij dat hij die salighe // liefde bekent heeft,
dit sijn aide worden, vandesen exta- // ticken broeder, het 2 capp
die in de liefde bluijft // welcke dat den wegh en middel is, om tot de
goddelijcke // vereeninge te geraecken, die ongeschaepen liefde, die //
godt selüe is, dat oneijndigh en operste goet, vijt sijn eijghen // wesen,
en nature, genegen, en gedreüen, om sijn selüen // en al dat hij heeft,
mede te deelen, aen sijn schepselen, // soeckt van alle kanten, om te
vinden, die hier toe bequaem // en weerdigh sijn, dignos, sap: 6.17,
de goddeUyc¿¿ vereeninge // is een aldergrootste jonste godts, een
veesken en vijtwerek- // inge, van een alderbesonderste liefde godts,
tot den mensch // wie is dese weerdigh, en hiertoe beqüaem, wie is er
meest // weerdigh, om alsoo bemint te worden, vanden hemelschen //
vader, en van christüs selüe, hij secht ons, joan, І4 : 2i: // te weten,
die hem bemint, qui diligit me, die mij bemint // secht hij, die sal van
mijnen vader bemint worden, en ick // sal hem beminnen, tis de liefde
dan, die den mensch // tot dese jonste bequaem, en weerdigh maeckt,
de liefde // godts, doet hem tot de siele daelen, de liefde der siele //
verheft haer tot godt, de liefde is den naesten wegh ,// den eenichsten
middel, om tot die goddelijcke vereeninge // te comen, sij is haer be
ginsel, sij is haeren voortganck // sij is haer volcomen volmaecktheijt,
door haer worden dese // twee geesten, godt en de siele, als twee vlamen
viers, met // malkanderen vereenicht, de liefde is de coninginne //
moeder, voester, wesen, en forem, van alle deüghden, sij // heeft se al
in haer beüel, en onder haer comande, hun be- // velende, beschickende,
en bestierende, haer vijtwerekinge, // tot haer eijnde, waer door sij
haer al het wesen, ofte forem //

54v(io) van deüght geeft, soo dat sij eenichsins, alle deüght, in // haer is behelsende, en begrijpende, gelijck ons den apostel // leert, corinten ІЗ:
soo daenigh moet hier oock üwe // liefde wesen, dat is alle deüghden,
in haer beslüijtende // niet alleen stellende in ü eenen vasten gront, en
fon- // dament aller deüghden, door een vaste cloecke ende // stantüastige resolutie, ofte opset, van die alles te // aen veerden, en op
het volmaeckste te oeffenen, allew // om het wel behaegen godts, maer
oock door een dadelijck // beoeffenen der selüe, als de occasie voorüalt,
en dat // niet door menichvüldigheijt, der wereken, maer in hun //
wesen, en substantie, het is hier groot voordeel, als me // door voorgaende oeffeninge, in deüghden, alderhande// soo geüestight en gegront is, dat sij gelijck in nature, ver- // ändert sijn, ten eersten vwe
liefde moet oodtmoedigh // sijn, wilt gij gerüstelijck wandelen, door
dese weghen // en verseckeren, de gaeüen, en j onsten godt, inde
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welcke // dit leüen bijnaer geheel gelegen is, het eerste en leste //
van Owe sorge, sij oodtmoedigheijt, int herte, oodtmoed, // in ü
wercken, oodtmoed, inden gront, oodtmoe¿ in cleeren // in huijsraet
in celle, in alles oodtmoedigheijt, veroodtmoe- // dight 0 toter aerde,
en neemt de leeghste plaetse, onder // alle creatören, gemerckt, dat gij
vijt 0 seinen verworpen // der sijt, als stof, en asschen, jae min als niet,
wecht // wel met dese waerheijt, hoedanigh groot dat de bermer- //
tigheijdt godts is, tot u, en gemerckt, gij hem voor dese niet // en
vermocht te voldoen, veroodtmoedigh 0, en haut 0 // gedurigh inden
afgront, van uwen niet, niet werckelijcÄ, // maer door een gedurige
habitude, oodtmoedigheijt, jae // vernietige gesteltenisse, voor de
oogen, van de almo- //
55 г (il)

gentheijt, en ongemeten groot daedigheijt, van uwen schepper //
dat gij die wel kende, en oock uwen niet, noijt en saüde 0 //
oodtmoedigheijt ontbrecken, ten 2 moet uwe liefde // süijver
sijn, want gemerckt, dat den goddelijcke geest, de sour- // ce en
fonteijne is, aller süijverheijt, jae de sûijverheijdt // selue, soo en
kander geen vereeninge met hemsijn, ten // sij dat dien van den
mensch, oock söijver sij, de liefde // des hemels, maeckt de hemelsche
geesten, soo süijver // dat er in hOn noch sonde, noch vlecke en is,
noch onvol- // maecktheijt, noch onbehoorelijcke beweginge, sooda-//
nigh moet oock 0 liefde wesen, soo veel het mogelijck is // sij moet
vijtslQijten Eille sonden, soo groot, als cleijne, soo // dat die aen de
siele, onüerdraegelijcker, scheijnen, en sijn // als de helle, sij moet
vijtsluijten .alle vrijwillige onvol- // maecktheden, in worden, wercken,
en gepeijsen, de liefde // dese al vijtslüijtende, door haer cracht, en
geweit, om // dat sij de oogen godts mishaegen, met een groóte voor- //
sichtigheijt, neerstigheijt, en stille sorchvüldigheijdt, // sij moet de
selöe praemen, niet alleen om te vlieden, // dat onüolmaeckt is, maer
oock om te doen, in alles dat // volmaeckt, en godt behaegelijck is, en
dit niet alleen // maer oock dat in alle occasien, sal döncke het aider
vol- // maeckste te sijn, en aengenaemste aen godt, niet aensien- // de
wat dat vlees, oft bloet, oft het menschelijck opsicht // maer wat dat
de süijver liefde versoeckt, niet alleen // aengaende het verkiesen des
wercks, maer oock aengaen- // de de omstandigheden des selfs, daerom
siet voor 0 en wacht // 0 wel, dat de creaturen, 0 niet en beletten, en
den döijvel // door haer, vergeefse al, en scheijt 0 van alles af, sooveel //
de reden, en liefde, toelaet, haut 0 in eenigheijt, sooveel gij // mocht,
wilt gij de süijverheijt bewaeren, maer inde nootsaec- // kelijcke
hanteringe, met de menschen, bewaert wel de //

55v(i2) vijtwendige sinnen, ende inwendige erachten, en siet // dat gij altijdt
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de ooge, des geest, op godt geOestigh haut, // oock spreckende, met
de menschen, maer int beginsel // van elck merckelijck werck, keert
uwen geest, geheel // in godt, en doet soo dat gij te doen hebt, naer de
maete // van de süijvereijt der siele, is oock de vereeninge met //
godt, nocA dese en can niet volmaeckt sijn, soo lanck // de ander onvolmaeckt is, eijlaes, hoe luttel is sij te // vinden, de minste aencleuentheijt, aen eenige creature // een ijdel wort, een jdel vermaeck,
de minste sinnelijckheij¿ // in eten, in drincken, en dees gelijcke, hoe
cleijne sij scheijnen // beletten, of verminderen, de innichste vereeninge
met // godt, die de süijverheijt selüe is, maer weest altijdt indach- //
iigh, dat de deüghden, in desen staet, niet en moeten // werckelijck
geoeffent worden, maer wesentlijck, ende // substantielij ck, want dat
saüde hier meer beletten // als helpen, het saüde den geest, in troubel
stellen, en meer // van godt trecken, als tot hem verüoorderen, soo
datühier // niet veel helpen en sullen, veel werckelijcke proposten //
en veel te letten op ü wercken, en ü aendachtigheijt, das // op te stellen,
ick sprecke van werckelijck, aendachtighe, // des geest, door de welcke
sijn eenigheijt, en innigen toe- // keer, tot godt, belet wort, want de
werckelijck, enaendacht, // die tot het oeffenen, der deüghden, en ander
tijdelijcke // affairens, verheijst wort, moet aldoor de leeger erachten //
passeren, en geschieden, degonne die tot den 2 en princi- // paelijck
den 3 trap, der voorseijde, vereeninge gecomen sijn // vercrijgen
somtijts, een seeker scheijdinge, tüsschen den // geest, en de siele, ofte
haer redelijcke erachten, en tüsschen // de siele, en haer leeger erachten,
door welcke scheijdinge //
56 г (13) elck op sij seinen wercken can, sonder inder ofte besonder beletsel //
van het ander, soo dat de redelijcke craghten, hun eijgen en // besonder
werekinge connen doen, laetende de siele, indegoddeiijeke // ver
eeninge, jae oock de natürelijcke passien, hiin vijtwereking // hebben,
sonder haer te hinderen, bij exempel de droefheijdt // en medelijden,
tot den lijdenden christus, dit is een groóte // en wonderbaere gratie,
die op het aldervolmaekste geweest // is in christus, daer naer in sijn
H: Moeder, inden H: franciscMS // en ander heijligen, ten lesten de
liefde, moetofte behoort // hier te wesen gedurigh, een bij blijüende
liefde, daerom // secht, den H: joanwes die inde liefde blüijft, blüijft
ingodt, // tis een besonder priuilegie, vande liefde, der sauge inden //
hemel, datsij gedurigh is, sonder op haûden, sonder, ver- // minderen,
als een vier dat altijdt brant, dat hun ghe- // dürigh verandert, en
transformeert, in godt, soodanigh // behoort oock onse liefde te sijn,
soo veel het den staet // van ons sterffelijck leüen toelaet, altijdt
brandende // altijt in actie, en in haer werck, niet op een werckelijck//
maniere, gelijck ick geseijt hebbe, maer op een wesentlijc^e // den
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geest boüen alle natürelijcke werckelijkheijdt // der erachten, gedürigh
verslindende, versinckende, en // veranderende, in het goddelijcke
licht, en in de goddekyc&e liefde // die sij geniet en geüoelt, boüen alle
geüoelen. //
het 3 capp die blüijft in godt, hoe wij door den selüen // middel
in godt moeten blijüen en woonen //
die in de liefde blüijft die blijft in godt, secht Joannes, waer // op te
bemereken staet, datmen op soo veel manieren // ingodt can blijüen,
alser manieren sijn, om met hem // vereenicht te sijn, van de welcke
de drij voorgemelde // de principaelste sijn, de welcke raecken den
staet //
56v(i4) der goddéiijeke vereeninge, in haere drij trappen, vande welcke //
als ist dat wij hier vooren gehandelt hebben, en omdaï> // in te mogen
continueren, en voort te gaen, is hier noot- // saeckelijck, voor der
onderwij singe, kennisse, en onder- // scheijdinge, noodigh, van die
voorseijde trapen, der goddeUycAe // vereeninge, en al ist dat dese
materie, soo geestelijck is // en verheüen, soo verre boüen de sinnen,
dat sij qüaelijck // met worden bediet can worden, en met het menschelijcke ¡I verstant begrepen, nochtans de sieb die nü gestelt // is in de
schole der goddélijeken waerheijt, sal door haer // voorgaende, onder
vindinge, lichtelijcker, connen // achterhaelen, en verstaen, het gonne
hier volght // het eerste en principaelste, dat hier noodigh is om//in godt
te blijüen, dat is het voorseijde goddeUycA: licht // het welcke de siele,
verheft boüen haer selüen // verlight, en versterekt, om van den eenen
trap tot // den anderen voort te gaen, dit licht en is geen // schijnsel, ofte
claerheijt, die verlicht, gelijck een // keerse, sonne of maene, maer is
een heijlige werek- // inge vanden geest godts, de welcke boüenal
begeert // moet worden, gelijck den H: franciseüs seijde, die hij //
in de siele vijtwerekt, de welcke haer süijver claer en // verlicht
maeckt, gelijck de locht boüen de woleken // van de sonne door
schenen, sij wort licht genaemt, // omdat er onder al de sienelijcke
creaturen, niet en is // dat haer beter gelijckt, dit goddeby'cÄ licht dan,
inde siele // opstaende, door gaet haer, verheft haer, boüen haer
selüen // opent ende verclaert haer wesen, ende ontdeckt haer //
datoneijndelijck goet, dat haer seer innichlijck tegenwoordig // is,
jae inniger, als sij aen haer eijgen selüen is, en bringht //
57r(i5) haer allenskens, totdie godtformige wijse en maniere, daer // sij gestaedelijck, in moet blijüen, om godt op het volmaeckste // in haer
herte te vinden, het süijvert haer, van al ongelijck- // heijt, ende
oüerstort haer met soo veel claerheijt, dat sij // haer ten lesten sal
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verslonden vinden, en ganschelijck // verandert, en verteert, in haeren
hemelschen bruijdegom // soo dan inden i trap en beginsel van desen
staet, der // goddelijcke vereeninge, in den wekken de siele ordinairelijck // gestelt wort, naer veel voorgaende oeffeninge, en som- // tijts
oock met luttel, jae sonder eenige besonder, door // een particuliere
gratie godts, wort de siele verheüen // en geleijt, van buijten den geest,
tot inden geest, dogh // het selüe licht haer redelijcke erachten, nu
werekende // op een besonder, innige, en geestelij cke maniere, ende al //
ist dat het int beginsel cleijn is, nochtans stellet // haer in een vergetentheijt, haers selfs, en aller dingen // voor soo veel sij dadelijck, daer op
niet en let, maer sij // keert noch lichtelijck wederom, tot haer selüen,
ende // wilt al te seer gebrOijcken, haere gewoonelijcke wereke- //
lijekheijt, ende dat om dat sij noch niet en weet, hoe // een vaüdelijck,
en innichlijck, sij haer moet draegen, en // op wat maniere sij hier
moet voort gaen, en met wat een // groóte blootheijt, en losheijt, sij
haer hier moet tot godt // voegen, en al ist dat sij door dat goddeli/c^
licht, eenichsins // merekt, hoe dit moet geschieden, nochtans wort hier
weder- // hauden, soo door de gewoonte, die sij heeft van voorttegaen //
op die al te werckelijcke maniere, van doen, als door tenta- // tie des
duijvels, en somtijts oock, door raet van andere // die dese wegen niet
en kennen, die in plaetse vande // selüe stillekens, naer godt te stieren,
hun van hem af // trecken, en gelijck met den haijre slepen, en
slingeren //
57v(i6) ende in veel benaûtheijt en troebels steUen, haer // duingende tot de
voorgaende oeffeningen die sij nu niet // meer en connen doen, soo dat
het haer onmogelijck is // voortegaen, ten sij dat godt haer extraordineerelijck // helpt, ofte dat sij jmant heeft die haer den wegh //
aenwijst, en haer daer in versterekt, dese sielen dan // moeten weten
dat sij nu dit goddelz/cAe licht becommen // hebbende, de ooge haers
geest tot de selüe gekeert // moeten hauden, niet werckelijck ofte met
opset, haer // gesichte daer opwerpende, maer haer selüen op een //
stille en eenvaüdige maniere, naer alle mogelijckheijt // en onfanckbaerheijt, haer verbreijden en vijtstrecken // met eene soodanighe
liefde en affectie tot dat oneijndig // goet, dat sij door dat licht in haer
tegenwordigh geüoe- // len, ende al soo voortgaende sullen grooten
voortgank // doen in de liefde godts, gelijck den H : Bonaüentüra is //
leerende, waerom hij dese maniere van doen jder is // aenraedende,
de selüe in hun gedürigh groiende // tot dat sij ten lesten inden 3 trap
soo groot, en volmaeckt // wort dat het niet beschreüen noch begrepen
en can // worden, den 2 trap de siele op dese maniere voortgaende //
en in haer gedürigh groijende dat goddelijck licht kennis, // tegenwordigheijt en liefde godts, comt tot den 2 trap // en vanden geest
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comt tot boüen den geest, alsoo den // H : bonaüentwra spreekt, haer
redelijcke erachten, door // dat goddehycA licht verheüen wordende
tot een besonder // eenigheijt, soo dat sij gelijck een cracht worden,
ende // als een craght wereken, op een veel inniger crachtig // en
volmaeckte maniere, gedürigh in godt vloien, hem // aenhangende in
hem rusten, al ist dat de siele int //
58r(i7)

eerste dese cracht niet en kent, door haer ongeoeffentheijt // en ongewoonte, en niet en weet, hoe sij die gebrüijcken moet, // nochtans
sij wort, door haer naer godt gedreüen, en leert // allenskens, hoe sij
haer met de selue in godt moet verheffe« // in hem vloien, hem aenhangen, en in hem rüsten, ende // oock teenemael, haer selüen ontüallen, en in sincke« // in godt, tot welcke de siele, tot hier gecommensijnde // omdat sij het goddelijcke licht, gestaedelijck is genietende //
door welcke sij inde ontblootinge, aller geschaepen // dingen, en ledigheijt, haerder erachten, en sinnen, // geüestight, ende haer selfs, en des
goddelijcke lichts // eenichsins, machtigh geworden is, altijdt beqüaem // is, en eüen bereet, ende deen, a/s dander soo mach- // tigh,
als haer lichaemelijcke oogen operwaert, ofte // nederwaert, te keeren,
ende dat soo lanck, als dese // cracht geen beletsel en heeft, dit is dan
hier het // werek der siele, te weten haer in godt, te verheffen //
ofte te ontsincken, het welcke soo een vaüdelijck // soo pürelijck, en
innichlijck moet geschieden, inden // geest, dat sij noijt jet inniger, of
purder gedaen en // heeft, en gelijck sonder beelt, ofgedaente, soo
van- // den toekeer, als van de tegenwordigheijt godts, daer sij // haer
toekeert, niet tegenstaende, dat sij haer hier, in // der waerheijdt,
werckelijck draeght, tot eenen voorworp // ten opsichte, dat sij doet,
als sij dat goddelijck licht alleen // in lijderderwijse, in haer is ontfangende, dit goddelijcke // licht, en sijn vijtwerekinge diet in de siele
doet, worde« // hier somtijts seer ongeüoelijck, en sij wort met moijses //
gestelt, in een groóte düijsternisse, vande welcke //

58 ν (ie) den H : dionisiüs handelt, die haer schijnt te willen // innemen, en heel
in haer te veranderen, hetwelcke // oock geschiet, want sij tüsschen
haer, ende selue geen // onderscheijt meer en vint, maer sij wordende
geheel, getroc-//ken en verborgen in de selüe, en wort daer jetgoddelijcÄs//gewaer, dat veel weerdiger, en edelder is, als het voorgaende//
licht, dat haer tot hem wilt trecken, vant welcke // sij somtijts, seer
innichlijck en gcweldelijck ingetrockew // en ingodt verheüen wort,
jae meer, als oijt te vooren, dit is // een besonder godtformigh, h'ght,
van het welcke sij, süb- // tillijck geraeckt wort, en soo sterckelijck
om vangen // dat sij schijnt, geheel te smilten, en te verdüijnen, in //
ontgeestinge, en gelijck dit soo sübtilijck comt, soo // vergaeget het
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sübtilijck, en men weet niet waer het // henen geüaeren is, en inde
plaetse van dese oüerwe- // sentlijcke claerheijdt, comt noch eens, die
düijsternis, // maer de siele, wort verrijckt, met veel hemelsche //
goederen en onderander, met een seeker innigh getüijghen, dat //
het operste goet, haer innich tegenwordigh is, naerder als // sij aen
haerselüen, de innige werekinge van de siele // alhier, is haer selüen
met alle mogelijckheijt, te pre- // senteren, ofte gekeert te haüden,
voor het goddeUycA aen- // schijn, het welcke sij selüen, alst hem belieüen sal // wederom sal verthoonen, met diergelijcke snelle // inlichtinge, somtijts corter, somtijts langer, naer // sijn beliefte, tot de welcke
sij comt tot den lesten hier // volgenden trap, den 3 trap als de siele
door de voorgaenrfe, // jonsten, nü meer beqüaen en goddelycA; gemaeckt
is, ende // het goddekycÄe licht, haer verüoerende, vandeen ciaer- //
heijt indander, haer seinen verheft, boüen haer //
59r(i9) selüen, ende transformeert, in het selüe beelt, m dat // operste goet,
dat sich aen haer openbaert, soo wort // sij gelijck sonder geest, geheel
verslonden, in het goet // dat sij geniet, soo dat sij ooek haer eijgen
selüen, haer // eijgen beelt, en wesen gelijck verloren hebbende, in //
dese hecke, der goddelijcken wellusten, sal liggen, ver- // soncken, in
haeren hemelschen brüijdegom, en hem // sal vinden, inden middagh,
die in dit sterffelijck leüen // vercregen wort, hem aenschaüwende,
en genietende // niet als verscheijden, van haer, maer als gans een //
met haer, geüoelende hoe dat hij in haer is woonende, // als in sijn
paleijs, aldaer werekende, en haer bestie- // rende, met eenen soo
grooten vijtganck, der liefde, dat // alle geschaepen verstant, te boüen
gaet, dese siele // leeft, maer sij en leeft, gelijck niet, maer godt in
haer // en sij is gelijck in een gedurige ontgeestinge, alsoo lanck //
desen staet düert, in sijn claerheijt, en ten waere, niet // wel mogelijck,
langen tijdt, alsoo te leüen, want dit // licht dese liefde, en dese
ingetrockentheijt, en sijn niet // lanck draegelijck, aende nature,
daerom maetight // den heere, dese gesteltenisse, door de voorseijde
goddelijcke // düijsternissen, inde welcke hij haer dickmaels besoeckt //
met dat godtformigh licht, dat haer als eenen blixem // doorgaet, en
vanhaer selüen heel doet verdüijnen, ingodt // door ontgeestinge, die
somtijts, indesen staet secr ghe- // meen sijn, door de welcke sij teenemaels hemels en goddelycA // gemaeckt wort, totdat hij haer verüoert,
inde weelden // sijnder hemelsche glorie, al waer het aensien, het
smaec- // ken, en beminnen al volmaeckt, en claer sijn, siet hier //
hebt gij noch claerder vijtgeleijt, den staet der goddelijcke //vereeninge, en verdeelt in 3 trapen, hier hebtgij, het vijterste //
S9v(20) eijndeken, van de volmaecktheijt, van dese onse pelgrimage // maer
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het is seer te beclaegen, dater soo luttel sijn, die // daer toe geraecken,
oock van die daer toegeroepen worden // daer sijnder veel die lichtelijck, tot godt getrocken worden // en beginnen, in hem te leñen, maer
gelijck den H: ignatiws // secht, van ioo is er qüalijck een, die comt
tot het vijt- // terste eijnde, van dese goddelijcke vereeninge, somige
blüij- // ven haperen, op den wech, omdat sij de gratie niet en //
deOrven, haeren vollen swier genen, in die volcomen // afgescheijdentheijt, van alle eijgen werckelijkheijdt // en van hun voorgaende
oeffeninge, somige door ongetraü- // wigheijt, aende gratie, die sij
nietgenoech, waer en nemen // nochte oock dat goddetycà licht, dat
hun tot dien staet ver- // heft, en sonder de welcke men hier noch
comen noch blij- // üen en can, niet genoech waer en nemen, noch
neerstigh // genoech bewaeren, besonderlijck in vijtwendige wercken //
enaffairens, ofte door hun schuit, voor eenigen tijdt, ver- // liesen,
door ijdel en onüte bekomeringe, vijtgestortheden // in vijtwendige
dingen, door cleijne sinnelijckheden, ofte // dat het ergste is, die teenemael Verliesen, ofte beletten // door groóte onverstoruentheden, gebrecken, en sonden, // daer sij blijüen instecken, sij laeten allenskens
verslap- // pen, de fondamenten, van dien geestelijcken bauw, en //
soo comt alles te beswijcken, en somtijts die indengeest // begonst
hebben, eijndigen int vlees, niemant en can hier // metgodt blijüen
woonen, in dese operste salette, van dit gees- // telijck paleijs, dat is
inden geest, en center der siele, die // de naer volgende fondamenten,
van versterüinge wilt // allenskens, laet verüallen, en niet gedürigh
en haut // staen, in haeren stant en vastigheijt, die met godt gedu- //
righ, en stanüastigh wilt blijüen woonen, en met hem // een hemels
leüen leijden, dat hij de naer volgende fonda- //
60 г (2i) menten, in hem niet en laet verflauwen, maer die meer en meer //
tracht te verstereken, het i fondament, is het versterüen, ont- //
worden, en vernieten, van den geheelen aüden mensch, enal // dat
binnen, en büijten ons niet püer godt en is, het versaecken // van
alle vijtwendige dingen, sonder iet daer van te willen, genie- // ten,
met affectie, behaegensmaeck, en genegentheijt, nieuers // op rustende,
als op godt alleen, oock van alle inwendige // gaeüen godts, alle eere
staet, en voor ander gestelttesijn // gebeert, bemint, gepresen, te
wesen, en diergelijcke dingen // salme al ten gronde mis achten, en
onder den voettreden // alle genoechte der sinnen, men moet sij seinen
teenemael // versmaeden, en op sijn selüen niet meer passen, dan oft
me // op de weerelt niet en waere, en geensins aensien oftme // gemack
of ongemack heeft, genoechte of verdriet, in alles // wel te vreden sijnde,
soo het met ons gaet, het 2 fondament // is eengedürige en volmaeckte
gelaetentheijt, vanonsen // wille, soo te werpen inden wille godts, dat
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me dien eijgen // wille, noijt meer en comme te vinden, soo dat wij
voortaen // in geen saecke tsij lichaemelijck, of geestelijck, tijdelijck,
of // eeüwelijck, geen verkiesen en hebben, die niet met den goddelijcken ¡f wille, oüer een en comt, maer sullen alle op vallende //
swaerigheden, vijtwendigh, en inwendigh, van sijn godàeìijcke //
voorsichtigheijt, eenichlijck ontfangen, en daer mede // grondelijck
te vreden wesen, al waert dat hij ons oock wilde // laeten branden, int
vier der hellen, voor soo veel de pijne // aengaet, en behaüdende sijn
liefde en gratie, omhelsende // soo wel met alle mogelij cke blijtschap,
de oordeelen sijnder // rechtveerdigheijt, als de wercken sijnder
bermertigheijt, want // hij is soo in deen, als in dander, den selüen
godt, onsen wille // dan moet gelijck verandert worden, inden wille
godts, als // oft den onsen niet meer en waere, en dien van godt alleen //
in ons leefde, in al dat ons en ander raeckt, in tijdt en eeuwiglmy¿ //
het 3 fondament is de rechte meijninge, die soo daenigh // moet sijn,
datme nieüers sijn selüen en soeckt, sijnen //
60v(22) troost, vrede en ruste, oock in godt en sijn gaeuen, meer om ons //
selüen als om godt, soo datme hier gelijck sijnselfs eijnde sij, // daer ter
contrarie, godt alleen ons eijnde moet wesen, bij ex- // empel, als godt
ons int gebedt, ofte andersins, eenigen troost // geeft, eenige verlichtinge, vertooninge, openbaeringe, etc; // men magh hier in sij selüen
niet soecken, metdaer veel op // te letten, en langer te willen haüden,
alst hem belieft, // alle onse wereke soo vijtwendigh, als inwendigh,
moeten // wij doen met een vijterste liefde, en begeerte, van Аяеп
godt // door de selüe tegeüen, sijn aldermeestbehaegen, wille // eere en
glorie, en indie onse begeerte, moeten wij gelijck // beslüijten, al de
liefde, en cracht, van al de hemelsche // geesten, en van de H : moeder
godts, jaeop een seeker // maniere, oock van godt selüe, biddende dat
onse wercken // al mogen vereenicht worden, met de wercken van
onsen // salichmaecker, die hij op der aerden gedaen heeft, als inder //
eeüwigheijt, sal doen inden hemel, endat die alsoo door // de H : Maget,
aende H: drijvüldigheijt, opgedraegen saüde // worden, enoock tot
hülpe en profijt, van alle leüende // en doode, tot verheffinge der H:
kereke, vijtroijnge der // ketters, bekeeringe der sondaeren, principael
die mdoodts // noot sijn, daer en boüen toe schickende, aende sielen
des // vageüiers, alle de aflaeten, die indie, en al ander wercken //
verdienen mogen, en dit moet gij generael doen, niet op // een werekelijcke maniere, dit al seggende, ofpeijsende, maer // naer de substantie
en wesen, het 4 fondement is, de liefde // des cruijs, dat is niet alleenelijck, met verdüldigheijt, maer // oock geeren, en met blijtschap lijden,
al dater te lijden comt // soo vijtwendigh, als inwendigh, vijt hetgonne
ick hier // geseijt, en voorder seggen sal, cont gij claerelijck sien //
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dat het leñen dat hier beschreüen wort, een hemels leñen // is, en
eenen voorsmaeck des hemels, maer gij moet weten // datme hier
niet altijdt op den bergh t'abor en woont, maer //
61 г (23) oock dickwilt gestelt wort, op den bergh van calüarien, om datde //
voorsienigheijt godts, haer gaeuen soo weet te menageren, dat //
hier van den kant der seine, geen perijckel en is, van ijdel glorie //
door de menichvuldige crüijsen, en lijden, soo grooten extraordi- //
naire als degenietinge is, ick en wil hier van int besonder // niet
handelen, om de kortheijts wille, maer alleen int // passant vermaenen, op dat gij int oñercomen, en oñerval- // lende lijden, niet en
sant verwondert, mistroostigh ofte // cleijn moedigh sijn, dit voege ick
hier noch bij, dat de sielen // die dese wegen wel wandelen, allenskens
in alle lijden, meer // en meer ongeñoelijck worden, en in lijden,
gelijck sonder lijden // sijn, haer crûijssen, meer kennende, door
speculatie, ofte door // verstant, als door proeñen, en geuoelen, hier
saude mo- // gen vraegen, hoe gij in godt blijuen moet, omde vijtwendige // wercken en affaires, sonder die minnelijcke tegenwordig- //
heijt godts te Verliesen, antwoonft dit is een swaeresaecke, jae //
bij naer onmogelijck, aen onñerstorñen en ongeoeffende // menschen,
maer nietvoor de gonne, die int voorseijde wel // gedressert sijn, en
dat goddélijck licht becomen hebben, de // conste is hier in gelegen,
dat me in sijn vijtwendige, were- // ken, niet af en wijekt, van de inwendige gesteltenisse, dieme // intgebedt, door de voorgaende oeffeninge gecregen heeft, // met groóte neersigheijt, en vlijtigheijt, de
inwendige een // vaudigheijt, blootheijt, en vernietinge, bewaere dat
goddélijck ¡J licht, en sijn tegenwordigheijt, gestaedigh, plaetsegeue« //
door welcke men niet alleen, van sijn eijgen seinen, maer // oock
van het beelt des werekx, moet wesen ontbloot, en // bequaem gemaeckt en verheüen, om te blijüen indegoddel¿/c£e // vereeninge,
eijndelijnge weest indachtigh, dat de H : comünie // eenen crachtigen
middel is, om ingodt te blijuen, wantden // heere die secht, joañ. 6.
die mijn vlees eet, en mijn bloetdrinckt // die blijft in mij, en ick in
hem, het 4 : capp ende godtinhem // hoe dat godt door de liefde in ons
is blijüende, woonende enwerekende, etc: //
61 v(24) wij hebben int voorgaende capp gesien, dat die liefde heeft, // blijft en
woont in godt, sijnde gelijck de dochter des conincks // vande welcke
geschreüen is psalm 44, dat al haer glorie van // binnen is, alwaer sij
gedurigh blijft in godt, staende inde te- // genwordigheijt van haeren
heer vader, becleet met gaüde // cleederen der liefde, die in haer
snij ver erachten verheüen, // bij naer gedurigh in actie is, omringelt
met een verscheijdent- // heijt der deüghden, die sij oock vijtwendigh
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oeffent, in hunne // substantie, en wesen, op een maniere, die niet te
begrijpen en is // van diese niet geproeft, en heeft, nu moeten wij gaen
sien, hoe // dat godt oock in haer blijft, ten is niet genoech dat sij in
godt // is en blijft, maer godt moet oock in haer blijüen, want dit is
den // wille vanden eeuwigen vader, die ons sijnen menschgeworden //
soné kenbaer gemaeckt heeft, hem biddende joáñ : І7 : ick bidde //
u vader, dat sij al temael een sij η, gelijck gij vader in mij, en // ick in ü ;
opdat sij oock in ons een sijn, ende ick hebbe declaer- // heijt, die gij
mij gegeuen hebt, aen hun gegeüen, opdat sij een // sijn, gelijck wij
een sijn, ick in hun, en gij in mij, opdat sij volcomen // worden, in
een, laet ons dan sien, hoe dat hij in die gelückige // siele, sijne dochter,
oock is blijüende, woonende, en werckende, // als inwendigh formerende, door een oüervloedige, instor- // tinge, sijnder goddelijcke
inflüentien, haer maeckende een waer- // achtigh kint godts, dat van
sijnen geest, geleijt, geregeert, ende // gedreüen wort, in haer gedürigh
stortende, een nieü leñen der // gratie, door sijnen beminden sone,
gelijck hij gedürigh ontfanckt // vijt hem, vloijende een nieuw leüen
der nature, door dat eeü- // wigh, en gedürigh inüloien, van dat
goddehyc&e wesen, in hem // godt dan, die blijft, leeft en werckt, hier
inde siele, al dat hem // belieft, ende sij verlaet haer geheel, en geeft
oüer al haer // erachten, soo vijtwendige, als inwendige, in het wesen
wille // en werekinge godts, sij geeft haer selüen geheel ten besten //
totgodts werek, in alle stilte, en rüste, altijdt sonder eenigh //
62r(2S) eijgenschap, volgende al daer godt haer leijt, ofte drijft, met // een
vergeten haer selfs, en een Verliesen van alles, // soo dat hij haer ten
lesten maeckt, een afbeelsel, van // sijnen lieüen sone, haer in alles
soo veel hetditleüen // toelaet, gelijck maeckende, aenhaeren beminden,
soodat // sij in al haeren handel, soo vijtwendigh, als inwendigh, //
vijtdrückt, die haer in gedrückt is, en thoont dat sij haeren // beminden, in haer heeft, soo seer of meer, als het lichaem // thoont, dat
het een siele heeft, met de welcke het ver- // eenicht is, alsoo dat de
engelen, niet alleen datbeelt // godts, en sullen sien, als een schilderie,
maer oock als // als een wederschijnende schepsel, in maniere van
wereken // dat met sijnen godt vereenicht is, niet wesentlijck, maer //
meteen meer als tegenwordigheijt, en meer als ordinaire // gratie,
als of de siele, en het leüen, tweedingensijnde, de // siele het wesen
waere, waervan godt selüe het leüen waere // siet ick geüe ü hiervolgens, een cort begrijp, afbeelsel//of model, van al hetgonne, dat
diengoddelì/cAe werekman // heere, en meester, woonende, inde siele,
in haer is vijt- // werckende, soo naer het lichaem, als naerde siele
selüe // en al haer erachten, het welcke is oock een atanomie // ofte
bedeelinge, vanden nieuwen mensch, die naer godt // geschaepen is,
327

ten i om van het vijtwendigh te beginne« // godt, op dese voorseijde
maniere inde siele, blijuende // en woonende, en willende alles fatsoeneren, naer // de mode vanden nieuwen mensch, stort ofte veroor- //
saeckt, door sijn gratie, in het lichaem, een gemaetige // gesteltenisse, door welcke het wederstaet, aenalle // qüaede genegentheden,
engehoorsaem wort, aenden, //geest, endereden, de siele niet treckende,
tot eenige //
62v(26) voldoeninge, die contrarie sijn, aende deüght, door dese gestel- //
tenisse, wort verbetert, een seeker swaerigheijdt, die // als een gewichte, de siele beswaert, en nederdrückt, tot onge- // voechsaemheijt,
gelijck oock de natürehjcke driftigheijdt // die sprüijt, vijt te groóte
leüendigheijt des bloets, en humeuren // die hier versoet en verstorüen worden, dese en achten niet // veel, het tractement van hun
lichaem, aengaende gemaeck // oft ongemack, lieüer hebben het
siechste, als het beste // oock aengaende, de redelijcke strinigheijt,
en pijne des selfs // sij trachten hün lichaem wel te reguleren, met een
groóte // modestie, in al.sijn wereken, en roeringen, hier van worden //
seer gepresen, den H : malachias biscop, den H : bemaerdws // aügüstinüs, ignatiüs, die soo geschickt was, in alle // manieren en seden, dat
hij noch hant, noch ooge, noch eenigh // litmaet en roerde, sonder
reden, en al gaende, staende // liggende, sittende, de geschicktheijt
onderhaüde«, den H: // lücianüs priester en martelaer, bekeerde veel
heijdenen // alleen, door sijn vijtwendigh gelaet, 2 aengaende de
sinne« // die leert en doet hij altijdt handen, in versterüinge // hün
ontreckende, alle voldoeninge, die sij vijt hunne // voorworpsels,
saüden mogen trecken, büijten de noot- // saeckelijckheijt, dit handende, voor eenen generaelen regel // hij leert oock alles, die wel te
bewaeren, op dat door hün // niet en comme, int herte, dat schaedelijck
sij aende // deüght, dese sinnen crijgen in hün, gelijck een boüen //
natürehjcke maniere van wereken, die oüereen comt // met de gratie,
int sien, hooren, smaecken, etc; hunne // wereken geschieden, op een
seeker maniere, eenvaüdigh // recht, en wel geschickt, meer naer de
maniere, en mode, des // hemels, als des weerels, op een geestelijcke
maniere, soo // dat het vermaeck, dat de nature hier ingewaer wort, //
63 г (27) haer gelijck niet en raeckt, nochte aen en gaet, maer verheft // tot
godt, s' ignatiüs seijde, dat hij niet en hadde connen leüen // hadder
in hem iet geweest, dat niet goddelijck en was, ten 3 // aengaende de
imaginatie, dese cracht, wort in hün door de // gratie verheüen, gesüijvert, en geschickt, verheüen door // schoone boüen natürehjcke
verbeeldingen, door dewelcke // sij volmaeckt, en versterekt wort,
en crijght, hooge en groóte // kennissen, van goddclijcke saecken, en
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waerheden, sij wort // gesüijvert, van aersche siechte verbeeldinge, die
haar pie- // gen te quellen, beletten en troubleren, sij wortwel ghe- //
schickt, door een besonder maniere, van te ontfangen, de // natürelijcke verbeeldingen, die ander menschen, door ge- // breckelijckheijt;
of kranckheijt, lichtelijck geraecken, // vermaecken, beroeren, en
quellen, maer dese ontfangen // die sonder indrückinge, gelijck of sij
die maer van verre en // saegen, en hun niet en conde raecken, ten 4
de passien // worden hier gewortelt, verbetert, en geregüleert, inde //
liefde, die hier erstelt wort, want de siele, wortheel, ver- // lieft op
godt, en verüült, met een soete genegentheijt // die haer drijft, om
alles te beminnen, sij crijcht oock een // besonder liefde, tot haeren
godt en mensch, als tot hae- // ren brüijdegom, ende oock een teere
affectie, tot alle // menschen, en hun saligheijt, besonder tot aerme //
menschen, jae selüe tot alle creaturen, daer en // boüen de begeerten,
worden hier oock wel gestelt, de // qüaede en schaedelijcke worden
verdrückt, en vemiet // de goede verbetert en gesüijvert, van hun
onvolmaeckhede« // den H: ignatiüs seijde, dat alle begeerte, eenige
onüol- // maecktheijt beteckende, ende waert dat hij eenige in sijn //
selüen gewaer wirt, bij exempel, van naer indien te gaen // dat hij se
weeren saüde, om sich te bringen, tot de indiferen //
63v(28) als godt wilt, dat de siele jet doet, hij geeft haer een begeerte // die
vredsamigh is, insgelijcks, worden hier oock verbetert // alle ander
passien, als haet, of afkeer, blijtschap, ofte // droefheijt, vreese,
schaemte, gramschap, etc: ten 5 de // memorie, is gelijck den wortel,
van alle goet, dat inden // mensch geschiet, door verstant, wille, en
wercken, dese // cracht wort, oock erstelt, verbetert, en gereformeert,
als // wanneer dat godt begint, boüen natürelijck te wercken // ten i
hij ijdelt haer, jae hij doet haer gelijck teniet, haer // alles weghnemende, vijt genomen de gedachtenissegodts // en laet haer maer een
luttelken gedachtenisse, der dingew // die sij behaut, ofte moet doen,
volgens haer verbintenisse // hij maeckt de siele ijdel, van de ander en
ordinaire, voor- // worpsels, en van al dat menschelijck is, soo dat sij //
in de weerelt is, als eenen vremdelijnck, in een onbekent // lant, en
vint haer selüen gegrondight ingodt, en sijn liefde, al ist dat sij veel
affairens, en veel te doen heeft // soo haest alse eenigh werck gedaen
heeft, sij vint haer // selüen ijdel daer van, en is gelijck imant die niet
te // doen en heeft, haer connende van alles aftrecken, ge- // lijck
offer niet en waere, ten 2 sij vervult haer met veel // kennissen en
verlichtinge, van welcke de memorie // gelijck het magazijn is, door
welckc sij haeren vrijdom // niet en verliest, die sij door de H : ijdelmaekinge, vercre- // gen heeft, ten 3 Aij bestiert haer, hetwelcke hier
in be- // staet dat godt die hier den geest besit, in alle occasien //
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in de welcke sij iet moet doen, of sprecken, dese, memo- // rie verweckt,
haer doende te vooren commen, al dat // nootsaeckelijck is, met groóte
lichtigheijt, gelijck of sij // het al tegenwordigh hadde, soo daenige
worpen alle // hüne sorge op godt, sij sijn geheel met hem becomert,
ende // hoe beter sij met godt sijn, hoe lichter sij vinden, dat sij //
64 г (29) moeten doen, of seggen, vergetende terstont, wat sij geseijt hebben,
ende // alleen aendachtigh sijnde, tot hetgonne sij dadelijck seggen //
en doen moeten, de siele is hier inde handen godts, van // alles geijdelt
wesende, en tot alles bereet, ten 6, dese // cracht wort oock ersteh,
en verbetert, en gereformeert//gelijck de memorie, door de ijdelmaeckinge, vervüllinge // en bestieringe, ten i het verstant wort ijdel
gemaeckt // en gehaüden, van sijn natürelijcke maniere van verstaen //
en natürelijcke begrijpinge, hetwort vernietight, in sijn // natürelijck
licht, op dat het beqüaem saüde blijüen, om // het het goddelycA
licht te ontfangen, en door het selue // geleijt, en bestiert te worden,
om dat de goederen, die het // verstant hier sal moeten genieten, alle
andere te bouen // gaen, ten 2 godt verlicht het verstant, met veel
ken- // nissen, van vaste en verheuen waerheden, die dienen // voor
fondamenten, van groóte volmaecktheden, bij exempel // wat een
groóte wijsheijt het is, te beminnen de verach- // tingen, en veroodtmoedinge, vastelijck, te gelooüen // dat de aremoede, en berooüinge
van alles, eenen // grooten schat is, wat een groot goet het is, te
lijden dat // men oüerwonnen, verplet, en beschimt wort, van die ons //
ongelijck doen etc, daer en bouen met schoone verlieh- // tingen,
verheuen kennissen, van de misterien des geloofs // vande goddélijeke
eijgendommen, met wetenschap, van veel nootsaec- // kelijcke dingen,
met licht om de geesten, te onderkenen // metbescheijdentheijt,
om het binnenste der siele te door- // gaen, een wijsheijt, om raet te
geüen, ten 3 godt bestiert // het verstant, door een besonder goddélijck
licht, dat hij daer in // stort, secht, den H: joañ a cruce, dat alle
natürelijck // licht, te bouen gaet, en het welcke, in natürelijcke wijse //
int verstant niet vallen en can, om tot het welcke te // connen geraecken, en sich daermede te connen veree- //
64 ν (30) nigen, en soo goddélijck te worden, in den staet der volmaeckste« //
het verstant moet gesüijvert worden, en vernietigt // in sijn natürelijck licht, de siele siet hier alle dingen // aen, met een ander ooge,
als te vooren, jae soo verschille«¿ // van de selue, als dit licht van
de gratie des H: geest, ver- // schilt, van de sinnen, het menschelijck,
van het goddeUycA // dit licht, is den vollen dagh der gratie, vandit
secht // godt, bij thomas a kempis, ick verheffe op eenen oogen //
bliek, een ootmoedigh gemoet, soo dat het meer redens // der godde330

lijcke waerheijt begrijpt, als dat het io jaeren ge- // studeert hadde,
in de scholen, ten 7. aengaende den // wille, dese cracht der siele,
wort hier oock gesüijvert, en // ontbloot, van alle aencleüentheijt,
genegentheijt, en natu- // relijcke affectie, tot alles, dat gij saut
peijsen, van allen // smaeck, en troost der selue, het sij dat sij dadelijck
het // sij dat sij habituelijck sijn, ofte door een gewoonte ver- // cregen,
ende dit doet den beminden, door inwerckinge // en soete trecken, van
sijn gratie, door welcke hij sijne // goedertierenheijt, aen de siele te
smaecken geeft, omdat // sij hem alleen aenhangen saude, ten 2 den
wille crijght // hier een gerechtigheijt, dat is een sincere affectie, tot //
sijnen dienst, soo dat de siele, met een aldergrootste // begeerte, in
alles soeckt, het wel behaegen godts, dit // wort genaemt, de süijver
intentie, wiens eijnde is de // eere, en wille godts, de welcke alhier in
eenen ver- // heüer graet, haer gelijck ingestort is, niet anders //
siende, en smaeckende, als den goddelijcken wille ten 3 den // wille
wort hier onstecken, door een brandende liefde // tot godt, tot alles
dat hem aengaet, door welcke de // siele geaffectioneert wort, tot hem
soo dat sij tot het // minste intrest godts, ofte verclaeringe van sijnen
wille« // ontstecken wort, gelijck buspoeder, als het vier daerop //
valt, dese goddelijcke vlame, heeft drij qualitijien, ten //
65r(3i) eersten, sij is seer vermaeckelijck, ten 2 sij is verheuen, omdat sij //
hemels is, het herte veruoerende, tot de goederen van het // toecomende leüen, en bereijtmaeckende, om gedürigh // te handelen,
met de H : engelen, ten 3 sij is heijligh, de siele // genegen maeckende,
tot alle goet, en alle deught, en tot // de goddelijcke vereeninge, ten 8
van den grontder siele, vande« // wekken hanght, alle goet der siele,
crijght oock sijn er- // Stellinge verbeteringe, en reforme, door dese
vijfe // ten i süijverheijt, van veel onbekende gebrecken, die // in
hem verborgen waeren, ten 2 sij wort volmaeckt // om dat de deüghden,
en alderhande geestelijck goet // dat de siele te vooren besat, dat maer
en scheen gelijck // boüen te swemmen, nu in haer is gegront, en vastgestelt // en gelijck wesentlijck geworden, soo dat de oeffeninge //
der deüghden, die sij nu doet, niet meer en bestaet, in // eenige
driftigheijt, inwendigh, maer ineenen vasten // wille, ten 3 den gront
wort hier gerust, verlost van // de gewoonelijcke beroerten, en troubels,
die sprüijten // vijt te groóte leüendigheijt, enalder meest, vijtde //
passien, ende dat door de soetigheijt der gratie, door // de inwendige
afgescheijdentheijt, de welckehet herte // verüremden, van alles dat
aers is, en beqüaem, maec- // ken, tot eenen volcomen vrede, en dese
werckingen // geschieden, door het licht, der contemplatie, dat //
somtij ts, soo süptil, en diep grondigh is, dat dengenen // die desen
handel, niet en verstaet, licht saüde peijsen // dat het een onprofijtige
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ledigheijt is, omdat er niet // bescheijdelijck, inde erachten en schijnt
te wesen, ende // nochtans, het is een waerachtige werekinge godts,
die // metertijdt, de siele sal bringen, tot onuijtspreckelijcke //
goederen, ten 4 wort den gront oock verlicht, door het //
6Sv(32) goddebycÄ licht, dat het inwendigh des menschs süijvert // en beqüaem maeckt, om te sien, de boüen natürelijckc // dingen, de
düijstemissen van de sinnen, wechnemende // en vantvijtwendigh,
dat sich becomert met aersche din- // gen, maeckende den gront claer,
als eenen spiegel, inde, // welcken godt, sijn selüen verthoont, ten 5
den gront wort // teenemael vrij gemaeckt, en onbonden, van alle
affectie // tot alles, dat de weerelt raeckt, niet soeckende niet //
wenschende, dat tijdelijck is, niet vreesende, wathetsij // waer vijt
eenen ongeloofelijcken vrijdom sprüijt, vijt // geperst wordende,
vijt den selüengront, alle aencle-//üentheijt, die den mensch heeft,
tot sijn selüen, niet // anders willende als godt, een jder peijst vijt de
bedor- // üen nature op sijn selüen, op sijn eere, profijt en vermae- //
ck, maer godt roit dit al vijt dese siele, en stelt sij selüen // daer in,
en soo wort sij vrij en liber, siet dit sijn al // deelen, en gelijck litmaeten, van den nieuwen mensch, die // naer godt, en van godt geschaepen is, dit sijn al vijtwerek- // ingen, van den hemelschen coninck,
en brüijdegom, die hij // werekt, in die daer hij sijn wooninge ingemaeckt heeft, // maer de eerste vande principaelste, die noch resteren //
is het afgaen, ontworden, van alles, dat dit of dat is, van // al dat
sinnelijck is, verdeelt, en verganckelijck is, sonder // reflectie te nemen,
op iet daer de siele haer afkeert // daer en is hier niet, profijtiger voor
haeren kant, engeen // werek dat meer helpt, tot die edele vereeninge,
als dit // en daer om secht me, dat de siele, haer en alle creaturen //
moet vernietight sijn, omdat sij op haer selüen, ofte ander // creaturen,
niet meer reflexie en mach hebben, aloft // sij er niet meer en waeren,
dit wort hier geoeffent, door //
66 г (33) een gedürigh wederkeeren, vande redelijcke erachten, in hunnen //
gront, center en oorspronck, daer godt is, boüen de selüe erachten //
in de eenigheijt des geest, daer vinden sij godt, en hebben eenen //
natürelijcken invloet, en wederkeerende, worden de erachten //
gelijck ongedeelt, in hunne wercken, omdat sij vereenicht wordew //
ende soodaenige wercken, soo veel te crachtiger, en goddélijeker als //
hun vereeninge meerder is, waer door oock al de wercken, dier //
vijtvloien, goddelijck worden, ende gebeelt, naer den gront en //
oorspronck, daer sij vijt sprijten, de tweede is dat hij de siele // nu
genoech gesüijvert, en in haer selüen geüredight sijnde, // door die
gedurige afkeeringe, en verlaetinge, van alles dat // büijten godt is,
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en door desen gedürighen inkeer, in haer seinen // soo stelt Aij haer,
in de eenigheijt van haeren geest, int operste des // selfs tegenwordigh,
rüstende in de siele, en de siele in hem, met // een onderlinge besittinge,
in eene gelijck geüoelijcke genietinge // sijnder tegenwordigheijt, hem
gelijck onüangende, en omvangen // wordende, ende dit met een
vastigheijt, gelijck habitüelijck // hij woont in haer, hij rust in haer,
hij rigeert en goüüemeert, het // al, als een coninck, in sijnen troon,
in de voorseijde oeffenin- // ge bestaet eijgentlijck, de mistike theologie
van den H : dioni- // siüs areopagite, door dese comt den mensch tot
een opge- // hangen, vasthaüwentheijt, des geest, in het ongemeten //
eeüwigh licht, tot een aider genietende, aider geruste // en oüerformende, aenschaüwinge, der godtheijt, door de // welcke hunnen
geest, oprechtelijck wort, een mistique // ofte innich theologant, die
op Aet aldemaeste staet van // den verheüensten trap, der innigheijt,
en vereeninge // met godt, inde beswijckende liefde, en vercrijginge
der // kennisse, van de verholen wijsheden godts, door experien- //
tie, van den cus des mons, in vereeninge der affectie // welcke aider
hooghste wetenschap, vanden selüen // H : wort genoemt, een alderweerdighste kennisse godts //
66v(34) door onwetentheijt, door vereeninge die bouen het gemoet // gaet,
een oprechte kenisse, en wijsheijt, door het smaeckew // en beüinden,
door de welcke de siele, haeren grontbeter // kent, als door al het
ondersoecken, sij verandert hier // als in een geestelij cke tonge, die
geraeckt door de smaek // geüende gratie, den heere smaeckt, en
smaeckende // bekent, ende alsoo wort sij hongerigh, en dorstigh, hae- //
kende en snaeckende, nacr dat eeüwigh goet, dat godt is//en soo veel
te meer honger crijgende, en hoe sij meer // smaeckt, hoe sij meer van
godtontfanckt, hoe sij oock // meer naer godtverlanckt, tot verlangen
en jaegen, moet // haer de siele waegen, want dit is sijn behaegen, hoe
meer // sij hem begeert, en hoe meer sij jaeght, hoe meer sij hem be- //
haeght, haer begeeren schijnt haer te verteeren, totdatme // haer
geeft daer sij in leeft, totdat sij haeren Al heeft, // tot dat sij heeft
door vereeninge die sij heeft door gratie, // het welcke sij vercrijght,
door de naerüolgende werckinge // de 3 werckinge is door de welcke
sij den geest bereijt, en // gestelt in den naesten trap, gelijck nu
geseijt is, der goddelijcke // vereeninge, door een besonder licht, en
voorcominge, aen- // raeckt, op weckt en verheft tot hem, dese
dit gewaerwor- // dende, terstont, als buspoeder, vant vier geraeckt,
wort // als een vier en vlame door liefde, door welcke sij haer // smijt,
en verafgrondight, in dien goddelijcken geest, metaldat // sij is, en
aldat sij heeft, en van den andere, kant dien goddelijcken // geest,
stort sij selüen inden menschelijcken, soo innigh- // lijck en crachtigh333

lijck, dat sij gelijck verliesende, alle dat // menschelijck is, heel
goddekyc& wort, en eenen geest en leüen // en liefde met godt, gelijck
een saecke, die in een ander // verandert wort, verliest haer eijgen
wesen, en sij ontfanckt // het wesen, van het gonne waer in sij verandert wort, bij exempel // een dreüpel waeter, in den wijn gestort,
wort een met den //
67г (35) seinen in smaeck en couleur, sonder merckelijck verschil, alsoo //
wort de siele een met godt, door de mededeijlinge godts, volgens //
het seggen den apostels, corint, 6, die den heere aenhanght // wort
eenen geest met hem, niet dat hij sijn geschaepen wesen // verliest,
ende dat goddebyc&e aenneemt, want dit is onmogelijck // maer om
dat hij niet en smaeckt, niet en verstaet, niet en siet // als godt, gelijck
of het alsoo meter daet geschiede, ende alles // dat godt heeft, het
sijne waere, wat dat den geest als dan smae- // ckt, verstaet, en siet,
en can van vlees, en bloet, niet gegron- // deert worden, of door
menschelijck verstant, of leeringe // achterhaelt, wat mede deelinge
hier is vande goddélijcke eijgen- // dommen, macht, wijsheijt, liefde,
etc; het schijnt als de // siele daer in geraeckt, dat sij valt in eenenafgront der // saligheijt, dese ontwordinge sijns selfs, en vereeninge //
met godt, heeft voor waer eenen voorsmaeck des hemels // ende
bringht de siele soo naer hem, aent beschaüwen // des goddelijcken
wesen, dater gelijck maer een vloers, tusschen // hem en godt en is,
dat is den sack, van dit sterffelijck // leüen, sij dat siende, crijcht
hier door een onüerdraege- // lijcke pijne, om dat sij hem noch niet
en mach volmaeckt, // in hem versincken, dit versincken geschiet wel,
maer // sonder volmaeckte genietinge, en claer aenschaüwen // dat
haer seer is qüetsende, met de virige pijlen, van // een doodelijck
swaecken, en verlangen, om van dit sterf- // felijck leüen, ontbonden
te sijn, als die voorseijde, veree- // ninge vercregen is, de begeerte
presentie en verüolginge // neemt een eijnde, en in haer plaetse comt
het besitten ,// van het goet, dat men begeert hadde, met een groóte //
vrede, en ruste, en minnelijck aenhangen, aen dat // oneijndighgoet,
het welcke somwijlen langen tijdtis // durende, alhoewel niet inde
voorgaende, verheüentheijt // en volmaecktheijt, totdat sij noch eens
op de voorseijde ma- // niere, vanden beminden vernieüt wort, ditis
danhet //
67v(36) eijndeken, dit sijn de vijterste paelen, der volmaecktheijt, // daer men
in dit sterffelijck leüen, toegeraecken can // aldus leert den H : bonaüenture, de profec, І7, ni7 // seght dit is de hooghste, volmaecktheijt,
des mensch // in dit leüen, soo godt aen te hangen, dat geheel de //
siele, met al haer macht, en erachten, in godt vergae- // dert, eenen
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geest worde met hem, soo dat sij niet en // gedijnckt als godt, nieten
geüoelt, noch en verstaet // als godt, ende al haer affectien, inde
blijtschap, der // liefde vereenicht sijnde, alleenelijck inde genietinge //
haers scheppers, soetelijck rusten, dit leert oock den // H: albertüs
magnüs, ende veel ander H: en geestelijcke, // leeraers, vijt alles dat
tot nu toe geseijt is, conde gij // leeren, en trecken, de naer volgende
pointen, die int // voorgaende, begrepen sijn ofte vijt het selüe,
claer- // lijck volgen, ten i dater in geheel desen goddélijcken wegh //
geen ledigheijt en is, maer een gedurige oeffeninge der // liefde, en,
verüolgens een gedürigh gebedt, in het // operste deel der siele, ofte
inden geest, welcke liefde // soo veel te volmaeckter is, als sij meer
geestelijck is // en innigh, die desen inwendigen handel der siele //
wel verstaet, siet claerlijck dat hier niet te vreesen // en is, als of sij
ledigh waere, en godt niet en gaeüe // want sij hier niet alleenelijck,
al het haere maer // oock haer selüen allen oogenblick, aen godt, geeft //
al dat sij is, en al dat sij heeft, al de liefde begeerten // en goddekycfo
oeffeningen, die de siele te vooren gehadt // heeft, en die nüalgelijck
in nature verandert sijn // die geeft sij godt gedürigh, in haeren toekeer, en inkeer // in hem, endat niet op een werckelijcke maer wesent- //
lijcke maniere, en hoe wesentlijcker, hoe waerachtiger //
68r(37) ten 2 dater somige in hunne boecksken schriften, en worden // dese
goddeiijcke vereeninge, niet wel en beschrijüen, ofte vijt // en leggen,
als sij die stellen in een geheele vernietinge // van alle werckelijckheijt,
hoe edel en volmaeckt, dat // sij is, als oft me hier van alles, soo ontbloot moeste sijn // gelijck of me noch niet geschaepen en waere, en
heel // ledigh sitten, sonder iette doen, insgelijck ander die // het
stellen, in een geheele ruste, sonder iet te wercken // ofte te doen, wacr
door sij occasie sijn, van veel misver- // stant, opspraecke, verachtinge,
van dese materie, ver- // üolgens, schaede der sielen, dusdanige,
nemen, een // deel, en het principaelste, daer de vereeninge in bestaet //
laeten sij achter, te weten, de virige innige, en süijver // liefde, gedürigh werekende, op dat goddeli/cfo wesen, door // eenen gedürigen
aendachtigen toekeer, aenschaüinge // omhelsinge etc; in het operste
en center de siele, ten // 3 gemerekt, dat dese goddelycAe vereeninge,
het beste // weerdighste, en volmaecktste, en het aengenaemste //
aen godtis, dat men in dit leüen doen can, dat men // segge ick, haer
niet en mach verlaeten, brecken // ofte beletten, door eenige eijgen
werekinge, die minder // van weerden, en volmaecktheijt sijn, hoe
goet sij scheijnew, // te wesen, het sij meditatien, consideratien, lof,
danck- // seggingen, werckelijcke, oeffeningen, voor en naer de //
H : communie, montgebeden, etc, want dese enalander // soo bonaüentüra leert, in dese boüen verstandige // oeffeningen, worden gereckent,
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voor vlecken, en belet- // seien, want behalüen dat sij als dan sijn
tegen den // treek, en wille godts, die boüen al geüolght moet //
worden, ende oock dat sij als dan gedaen worden, sonder // geest
en leñen, soo beschaedigen sij den geest, ende // oock het lichaem,
en stellent in sulcken eenen //
68 ν (38) troubel, dat sij noch tot het een nochte het ander // beqüaem en sijn,
ick hebbe geseijt, eijgen werekingen // dat is dieme vijt sijnen eijgen
wille, en verkiesen // doet, ofte aenneemt, om dat als de selüe commen//
op een ingestorte maniere, godt de siele, daertoe // treckende, en bewegende, endie gelijck instortende // de selüe als dan niet en moet
laeten, of verstecke« // want godt en geeft ons niet om dat wij dat
verworpen, // saüden, en als sij soo danigh sijn, en van godt comen //
soo en doen se geen inder aende goddelijcke vereeninge // maer ver
voorderen de selüe, want de gaeüengodts // en strijden tegen malkanderen niet, aldus hebben // de H: maget, den H: franciseüs, en
ander H: geme-//diteert, op de passie christij, met een vijterste
droef- // heijdt, des herten, sonder inderinge van de vereenin- // ge
in hunnen geest, en dit is eene vande edelste // gesteltenissen, die men
in dit leüen crijgencan // als den geest met godt vereenight, de redelijcke // erachten, ende nature, met haer passien, en // beweginghen
van godt verheüen, elck hun werck // doen te saemen, sonder malkanderen te beletten //
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BIJLAGE I

HET TONEELSTUK VAN BOTTENS
Het enige verschil tussen de originele tekst en deze weergave is, dat de verzen
in het origineel niet genummerd zijn. Deze nummering voegen wij toe tussen
teksthaken. De oorspronkelijke paginering wordt vermeld aan het begin van
elke bladzijde tussen ronde haken.

TRIUMPHE
VAN DEN KONST-WINNENDEN

APOLLO.
OP-GHEDRAGHEN

Aen de seer Edele ende Eer'-weerdighe
M E - V R O U W E ,

ME ADRIANA HEYLINCK,

ARDISSE
VAN HET VERMAERT KLOOSTER
D E R

VRBANISTEN,
B I N N E N D E S T A D T VAN G E N T ,
vierende solemnelyck hare blyde Feeste
VAN

JVBILÊ
Van 50. jaren haerder Professie in de H.Ordre,
DEN XXI. SEPTEMBER M. DC. LXIV.

TOT
BRUSSEL,
By Guilliam Scheybels, ghesworen Drucker, in de
Korte-Ridders-straet in S. Jan-Baptist.
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Aen de seer Еег'-weerdighe ende Edele
ΜΕ-VROUWE,
E

M ADRIANA HEYLINCK,

ABDISSE
Van het seer Godtvruchtigh ende in deught
vermaert Klooster der

VRBANISTEN
BINNEN GENT, &C.

E-VROVVVE,
Niet-tegen-staende ick dese daghen ten hooghsten gheoccupeert was met eenighe soete Motetten te componeren ten
opsien van V.E. aenstaende ende langh'-verwachte Jubilé, heeft de kunstminnende Musa met hare gedurighe vriendelycke visite ons geensins met
vrede ghelaten, 't en sij ick op haren versoecke een-mael door de plaisante
valleye van den Bergh Parnassus eene
A2

wan-

wandelinge met haer hebbe moeten aen-nemen. Onder-tusschen soo den
wegh my daer t'eenemael onbekent was, ende ick nu door het langh'
wandelen allenghskens seer vermoeyt wirt; en was ick niet sonder achterdencken, of te by a'vonture my het soet kint gheene straetjens aldaer om
en leyde. Het welck ick ten laetsten haer af-gevraeght hebbende; antwoorde
sy my met eenen heuschen lach: neen. Doch evenwel (mits den langhen
wegh my meer ende meer begonst te verdrieten) en wiste ick niet wat peysen,
oft ons Nimphjen met my was jockende, ofte wel anderssins sy iet tot
onsen faveure was simpel betrachtende. Hetgene aldaer wonderlyck geschiede; want soo ick met haer, naer lange travaillie, door de heete Sonnesckyn den hoogen bergh op-geklommen was, ende nu seer af door vermoeytheydt, presenteerde sy my met groóte beleeftheyt een teughsken koel
water uyt de cristalyne beke, die daer vloeyde uyt eene schoone fonteyne,
springende door den mont van een sneeuw-wit vlieghende Peerdt, dat met
eenen voet daer boven aen den bergh vast stondt. Maer siet, soo haest en

hadd' ick niet eenen stereken teugh, twee ofte dry gedroncken, ofte myne
sinnen begonsten soo te dommelen, den gheest soo te ontspringhen, ende
het
het breyn soo krachtigh te wercken, dat tck by-naer niet en wiste waer ick
was, ofte wat ick dede. Ick dichte ende rymde al van boven eenen pas aen.
In sulcker voegen, dat ick sonder op-houden op het aenbelt mynder
herssenen soo langh smede, tot dat daer een wonder Chymêr voor den dagh
quam, de welche onse Musa soo allenghskens wiste wel te fatsoeneren, als
dat sy tot ons groot behaghen daer eenen triumpherenden Apollo met allen
synen aen-hangh af maeckte; versoeckende van ons dit werek in het licht
te laten komen. Doch ick, door onsen eersten iever gedreven synde, stont
hare begeerte lichtelyck toe. Eens-deels, om dat ick den persoon niet verre
te soecken en hadde, onder wiens schut ende bescherminghe ick dat het
alder-beste soude bevelen: andermael, om oock onse goede ende simpele
gheneghentheyt (die ick wenschste met meerder te können) aen V.E. te
bethoonë. Sulcks dat niet van-noode en was, daer langen tyt mede te toeven.
Ick hebbe dan stoutelijck onse blyde Musa met haren triumpherenden
Apollo V.E. toe-ghesonden, kennende onder al V.E. grooten iever ende
liefde tot de selve; principalyck het vernoegen dat altyt in deze aengename
konste V.E. gehadt heeft. Inder voeghen ick hope
A3

(be

(betrouwende op V.E. goedt-jonstigheydt) dat ons geladë Nimphjen met
haer packsken niet beschaemt sal wederom t'huys gesonden worden. Dan
ick moet bekennen, 't gene ick haer oock seyde, dat ick vreesde sy min
aengenaem soude wesen, om dat syer al wat los ende niet soo heel gheset
uyt en sagh, om in 't ryp gesteht van soo vele Edele ende deught-ryeke
persoonen te verschynen, als van MEVROUWE, ende alle de seer ghestichtige loufvrouwen V.E. lieve Dochters, die met alle goede zeden ende
natuerlycke gratiën begaeft syn. Waer -over ick haer noch eenmael
recommandeerde, met allen respecte ende observantie tot M E - V R O U W E
haer te willen draghen, ende dat sy niet teghen de beleeftheyt ofte behoorlycke
eerbiedinge doen en soude, met haer gecksken misschien al wat te seer uyt
de mouw te laten: want men weet, dat de jongheydt het haest verpeutert
heeft, als sy hunne partye principalyck voor soo vele neus wijse geesten
spelen wilt. Over-sulcks is 't sake in onse Musa iet bemerekt wordt dat
V.E. mishage, ick bidde, M E-V R O U W E , voor d'eerste reyse sal gelieven
door de vingheren te sien, ende 't selve met de Jubilé laten door-passeren,
't Gene aen de beleeftheyt ende behoorlycke maniere in konste
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ste ontbreeckt, dat salder in het goedt-wüligh herte van den op-drager tot
V.E. ghevonden worden; het welche M E-V ROUW ten hooghsten in desen
toeghe-eyghent wort. VVenschende met 't selve, ende t'samen met offre
onser ghebedekens, den V.E. (tot troost van vele, ende meerdere eere Godts)
noch een nieuw langh' ende geluck-saligh leven. Amen. Ende sal Ыу еп,

ΜΕ-VROUWE,

V-LIeDen DeVoten DIenaer
In Christo,

F. F. Β. Μ. В.

IN-HOUT
VAN DE VOLGHENDE

COMEDIE.
Eersten Uyt-gangh
Van 't eerste Vertoogh.
Ercurius, Bode van lupiter den Godt der hemelen, ghesonden
zynde tot Apollo, eersten Inventeur van 't snaer-spel, kondight in den droom aen synen vriendt Apollo, dat hy sal opghenomen worden tot Regeerder ende Opper-heer van de
edele konste der Musike; vereert Apollo in synen slacp met
eene konstighe luyte, de welcke hy ontwakende met groóte verwonderinghe ende vreught is vindende in syne handen.
Tweeden Uyt-gangh.
De Musen van den Bergh Parnassus soecken eenen Meester tot onderhoudt hunder konste, dewelcke verstaende de groóte ervarentheydt
ende wetentschap van Apollo, keeren hun t'samen tot den selven,
versoeckende ende ontfanghende hem voor hunnen Meester ende
Opper-hooft.
EerEersten Uyt-ganck
van het tweede Vertoogh.
Midas, sekeren Koninck van Phrygien, in-siende de quaelen ghesproten uyt syn dwaes versoeck, hem verjont van den Godt Bacchus,
abandonneert syn Ryck, nemende voor hem op het landt onder de
Herders voort-aen te woonen.
Tweeden Uytganck
Twee Herderinnen gaende om offerande te doen aen hunnen Godt
Pan, ontmoeten den Koninck Midas, den welcken aen hun synen staet
ende voor-nemen openbarende, voeght hem by hun-lieden om aen
hunnen Godt oock offerande te doen.
Eersten Uyt-ganck
van het derde Vertoogh.
Ballet van vier Saters ende Herderinnen, die met Midas aen Pan
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daer naer hunne offerande doen, die door het vrolyck spelen met syne
fluyt aen Midas soo wel behaeght, dat hy van hem ghepresen wort,
ende vergeleken by Apollo; waer door Pan soo in hooverdye opgheblaesen wordt, dat hy Apollo is verachtende, ende sich boven hem
beroemende; het welcke Apollo aenhoorende, wort heel toomigh op
Pan, laeckende syne op-gheblaesentheydt ; waer-over grooten twist
onder hun-beyden gheresen wordt, die den Godt Timolus (sooghenaemt
van den Bergh Timolus) van Pan ende Apollo wort toe betrouwt te
slissen ; waer-over Timolus
В
hun(8)

hun-beyde in konste van spelen aenhoort hebbende; oordeelt Apollo
hoogher in konste te wesen als Pan; Welck vonnis Midas is lasterende,
wordt over syne groóte bottigheyt ghestraft met twee esels-ooren, die
van stonden-aen op syn hooft wassen.
Tweeden Uyt-ganck
Midas loopende met syne esels-ooren, vervloeckt Pan, ende wordt
van hem uyt-ghelachen.
Derden ende laetsten Uyt-ganck
Apollo over syne nyders ende lasteraers triompherende, wordt met
alle eer'-biedinghe van syne Musen (eersten een Ballet dansende, ende
daer-naer al singhende) ghekroont; ende van Pan met syn gheselschap
aenbeden, ende vereert met een Ballet van Saters ende Herderinnen,
waer-over Midas verstoort wordt.
PERSONAGIEN.
MERCURIUS.
APOLLO.
/CALLIOPE. \
\cLEIO.
f
¡EUTERPE.
'URANIA.
)
M I D A S .

E E N E N

M Ü S E N

·

K O N I N C K

V A N

P H R Y G I E N .

GALATHEA.
HERDERINNEN.
AMARILLIS.
PAN. GODT VAN DE HERDERS.
IV.

S A T E R S .

TIMOLUS.

S T O M .

GODT VAN D E N B E R G H TIMOLUS.

Het Thooneel beidt af onder de bosschagie van den Bergh Parnassus.

VOOR-

(9)

[10]

(10)
[20]

[30]

VOOR-REDEN
oe-hoorders al-te-mael, lief-hebbers, goede vrinden,
D' ex-perientie tuyght, ghelyck wij ondervinden,
VVaer-van het hert' is vol den mondt ghemeyn'lyck spreêckt.
Dat elcken voghel singht ghelyck hy is ghebeckt.
Den Koopman pryst syn waêr en acht het hasarderen,
Den Schipper spreeck van windt om wel te arriveren,
Den Eêl'-man roemt syn stam, den Boer die pryst syn lant,
Den Vrecken pryst het ghelt, den Dief een kromme hant,
Den Capiteyn die spreêckt van helden kloecke mannen,
Den Tuyscher pryst de kaert, den Dronckaert volle kannen:
En voordts soo als-men hoort dat meer is als ghemeyn,
Een ieder wie dat is sal spreken van het syn.
Alsoo maeckt de natuer de moeder van ons allen
Des mensch' gheneghenheydt ons kondigh door het kallen;
Oock die syn van de konst' der scholen van Pamas'
En swyghen oock niet stil' (als wy) op desen pas,
В2
Tot
Tot lof van onse Bruydt in konste op-ghetoghen,
Een Nimph' die van joncx af heeft Pallas borst ghesoghen.
En Pegasus fonteyn; ick segghe die vrindin'
Die selfs Apollo noemt syn thiende Sangh-goddin';
Op wiens Jubilé die al de Musen vieren,
Wij heden onsen gheest oock tot Pemassum stieren,
Om met die blyde schaer van Phoebus edel hof
Te prysen haere deught, te singhen haeren lof.
VVaer-toe men in 't Thooneel Apollo sal bekroonen;
Die selver den Persoon sal van de Bruydt verthoonen,
Ick segghe van die Nimph', spyt Midas bot verstant,
Die Fama om hoer deught draeght door 't heel Neder-lant.
Door wie de edel konst Poësis kryght den luyster,
Den glans, het schoon ciraet, die scheen te syn in 't duyster
Eens door den schraelen nydt, van Timolus veracht,
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Als hy 't recht vonnis heeft met Themis voorts-gebracht,
Dat sich Apollo magh den Prins der Musen roemen,
Dat hy magh onse Bruydt syn thiende Suster noemen.
Dat sy Pemassum magh die hemels soete vreught,
In 't hemels Jubilé ghenieten door haer deught.
VVel-aen dan, met verlof, men sal daer-op beghinnen,
Een-iêder luyster' toe en scherpe syne sinnen,
En wenscht Me-vrouw geluck, soo heden dient gedaen,
Eer hy met Midas kryght oock d' Esels-ooren aen.
EER-

EERSTE

VERTOOGH.

E E R S T E N UYT-GANCK.

Mercurius verschynende in den droom aen Apollo,
die rust onder den Bergh Parnassus.
Apollo in eenen stoel droomende.
Mercurius.
en grooten Jupiter die nachten ende daeghen
Moet voor eê-iêgelyck syn sorgh' en liefde draegë.
Die seyndt my heden af (naer dien hy van omhoogh
Gesië heeft, en gespeurt met syn al-siende oogh',
Den voordt-ganck in 't musieck, die korts Apollo dede)
Dat ick den Jonghelinck dees ghift sou brenghen mede,
Dit klinckend' snaren-spel. Houdt daer, ô Goden vrindt,
Gheeft aen Apollo de luyt in syn' handt.
Dit voedtsel tot de konst, die Jupiter bemindt.
Het is der Goden wensch dat ghy moght neerstigh leeren,
Om door het soet gheklanck hun Godtheydt te vereeren.
Gheeft hem noch eens de luyt in syn' handt.
Houdt daer, en siet dat ghy soo wel de snaeren slaet,
Dat 't aenghenaem gheluydt tot aen den Hemel gaet.
Doch even, liefsten vriendt, wij kennen uwen iêver,
Waer door ghy iêder-een wordt aenghenaem en liever.
Gaet soo maer altydt voordts : ghy suit met dese konst
Van 't aenghenaem musieck verkryghen ieders jonst.
Musieck ô schoone konst ! ô wetentschap vol luyster,
By welcke d'ander' zijn maer schaduw' ende duyster.

[20]

Gheen wetenschap soo groot die soo het hert' verheught,
Ghelyck het soet musieck: dees konst is onse vreught.
Indien ghy wilt ghenoecht' en vrolyckheden soecken,
En leest gheen hoogh gheschrift, noch moeyelycke boecken:
De

(12)

De konste van 't musieck heeft alleen dit gheluck:
Apollo begint te ontwaeken.
Apollo.
Apol.
Ah Mercuer!
Mercur.
Beïvert dan het stuck.
Mercurius binnen.
Apollo staet op ende loopt eenen pas ofte twee voordts.
Apollo.

[30]

O vrindt waer-toe ghevlucht ? wel zyn dit losse droomen ?
Van waer is dese luyt my in de handt ghekomen ?
Mercuri' ghy hebt hier, en daer, en daer ghestaen,
't En is niet mis ghesien, ghy spraeckt my selver aen ;
Waer-toe soo snel ghevlucht ? ick sien wel dat de Goden
(Maer wat een goedtheydt) my bevelen door dees boden,
Dat ick dit snaeren-spel ghebruycken tot haer' eer',
En daegh'lycks in de konst sou voord'ren meer en meer
Ick danck' U hooghsten Godt van al der Goden schaeren ;
Ick sal dit snaeren-spel met myne stemme paeren ;
Tot uwen lof en eer', vervolghens uw' ghebiedt:
Gheeft my uw' milde jonst, 'k en soecke anders niet.
Binnen.
II. UYT-GANCK.

Calliope, ende Cleio, gaen eersten uyt.
Gordynen ter zyden open ende in het midden toe.
Calliope.
ief-hebbers, konstenaers, gulde-broêrs, ambachts-lieden,
LWij
Die hebben seker hooft het ghen' m'hun siet ghebieden ;
Musen zyn alleen van dit gheluck berooft,
[40]

Zyn sanghsters sonder Prins, zyn leden sonder hooft :
Wy
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[50]

Wij leven sonder Heer,
Cleio.
't Is waer myn' lieve Suster ;
Hadden wy eenen Vooght, wij waren dies gheruster,
Die onse konst bestierd' ; wij Musen al-te-saem
En zyn van onsen kant doch niet ghenoech bequaem
De konst te houden staen : een' meester moet ons leeren,
Hoe wy met ons musieck de Goden sullen eeren.
Wat raet Calliope ?
Call.
'к En kan niet anders raen.
Dan dat wy al-te-saem een' meester soecken gaen.
Cleio.
Een' meester soud' seer wel ons' blyde konst bestieren,
Ons' herpen, luyten-spel, schrameyen, citers, lieren.
Calliope.
Maer hoe daer-aen gheraeckt ?
Cleio.
Hoort lief, die soeckt die vindt.
Calliope.
Dit moet ons' Susters al voor eerst zyn aen-ghedient.
Euterpe en Vrania komen op.
Cleio.
Komt aen, daer zyn sy just. Waer henen cameraden?
Vrania.
Wy komen om met u van seker saeck te raden.
Calliope.
En wy oock om met u.

Euterpe.
Wel dat wilt just gheschiên,
Dat wy in dit gheval malkand'ren moghen sien.
Vrania.
Ghy weet hoe onse konst' gheacht wordt van de menschen,
En hoe ons soet gheluydt de Goden selver wenschen.
Een saeck ghebreckter maer, een' meester die ons leert,
[60]
En die van ons te-saem' als Prince zy ghe-eert.
Cleio.
Het is de selve saeck' daer wy om zyn ghekomen.
Ick hebb' nu menigh'-mael myn spel ter-handt ghenomen,
On(14)
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Onwetend' hoe-men eyndt, oft hoe men best begint,
En oft het beter gaet ghemenghelt met een quint.
Dat ick een' meester hadd' die my moght onderwysen,
't Waer al-te -mael ghesalft.

Euterpe.
Ick hebb' oock menigh' reysen
Myn orgheltjen doen gaen: maer dat my 't meeste quelt.
Is dat ick niet en weet oft het is wel ghestelt,
En oft-men hart oft soet moet doen van achter blaesen,
[70] En oft-men liever hoort de holle pypen raesen,
Oft fluytjens soet gheral, oft 't faux bourdon gheluyt
Moet hoogh gaen oft wel leegh: 'ten deught al niet een duyt,
Mits ick gheen' meester hebb' die my hier-in kan leeren,
Naer wie ick stadigh tracht.
Call.
En ick hebb' menigh' keeren
Myn' keel ghestelt tot sanck ; niet wetend' oft den mondt
My staet, wanneer ick singh', te engh, te wydt, te rondt.
Dat iemandt my dit kond' naer mynen wensch uyt-legghen,
Myn' saecken waren klaer.
Vrania.
De waerheydt moet ick segghen,
Ick speel al menigh'-mael op citers en op lier,
[80]
Maer even al myn spel en deught doch niet een sier.
Dat ick een' meester hadd' die my de handt wat stelden,
'k Beweéghden door 't gheklanck oock hout en steene belden.
Apollo speelt van binnen.
Calliope.
Maer hoort wat soet gheluydt, wel is 't hier kerremis ?
Euterpe.
Dat 's schoon
CUio.
Het schynt dat hier de vreught der Goden is.
Vrania.
Apollo woont alhier ; die suit gh' hier seker vinden.
Euterpe.
Dien is het die ons recht tot eenen meester dienden.
Laet ons de vraghe doen met spel ; en soeten sanck,
Oft hy wilt meester zyn van 't musicaci gheklanck.
Cleio.
(15)
Cleio.
Voor-waer den raedt is goedt, hy sal ons spel beminnen ;
[90] Staet ghy daer, en wy Ыег, en laet ons vast beginnen.
SANCK.

Musen te-samen. Apollo hoogh ghepresen
Wilt ons behulpigh wesen.
En smaet niet, en haet niet
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Apollo.

[100]

Muse te-saem.
Apollo.
Euterpe.

Muse te-saem.
Apollo.
Cleto.
[110]
Apollo.

Muse te-saem.
Apollo.

(16)
[120]

't Geen u ghebeden wort,
Wel schuyft u hert' - gordynen,
Laet u request verschynen.
Gordynen open, de Musen doen reverentie aen Apollo,
die op eenen throon sit.
Uyt-leght my, en seght vry,
Wat isser dat u schort ?
Apollo, Apollo aenhoort ons beden.
O Musen, ô Musen ick ben te-vreden.
Wy wenschen alle seer
Dat ghy waert onsen Heer,
Dat ghy ons dêd' de jonst'
Te stieren onse konst'.
Apollo, Apollo aenhoort ons beden.
O Musen ,ô Musen ick ben te-vreden.
Wout ghy naer ons verlanghen
Het meesterschap ontfanghen,
Wy souden u houden
Voor Prins van ons gheklanck.
'k En ben deês eer' niet weerdigh.
Nochtans soo ben ick veerdigh,
Uw' vraghen behàghen
My door het soet ghesanck.
Komt leert ons, komt leert ons, ô Apollo.
Wel-aen dan, wel-aen dan, ô lieve Musen.
Wel laet ons t'samen gaen
Naer Pegasus fonteyn,
С
Daer

Daer ick myn' throon sal slaen,
En met u vrolyck zyn.
Komt leert ons, komt leert ons, ô Apollo.
Muse te-saem.
Wel-aen dan, wel-aen dan, ô lieve Musen.
Apollo.
Al-te-mael tesamen Wel laet ons t'samen gaen
Naer Pegasus fonteyn,
Om onsen throon te slaen,
En daer in vreught te zyn.
Binnen.

TWEEDE VERTOOGH.
E E R S T E N UYT-GANCK.
Den Koninck o E g h t eens en hebb' ick niet gheweest
Midas alleen. OWel eene alder-botste beest.
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[130]

[140]

Wanneer ick door myn' giêrigheydt
Als eenen blinden wirdt verleydt,
Met Bacchus laetst' te vraghen af
Een' sake die hy my oock gaf:
Doch even die maer tot verdriet
My diende, en tot anders niét.
Hoe-wel my de fortuyn beloegh,
'En was my even niet ghenoegh.
Ick hadde een gansch' Koninck-ryck,
En niêmandt was aen my ghelyck
In macht, in ryekdom, en in eer',
En even woud' ick noch al meer:
Ick wenscht' al dat ick raken woud'
Dat het in goudt verand'ren soud' ;
En Bacchus die verhoord' myn bé.
En Midas wasser blyde mé.
Maer waer de vreught was in-ghegaen
Quam droefheydt voor de deure staen.
Soo menigh'-mael ick eten woud',
Soo menigh'-mael ick drincken soud',
'k

(17)
[150]

[160]

k' En smaeckte wyn, noch broodt, noch sout;
Al wat ick vatte 't wirdt al gout.
Enfin, al 't gheên' dat ick begost,
Ick eten noch oock drincken kost :
Soo wirdt den buyck om 't giêrigh' hooft
Van alle spys en dranck berooft.
Myn' maghe meynde op dat pas
Dat myne keel ghehanghen was.
Wat baet u ryekdom, armen bloet,
Wanneer ghy daer-van sterven moet ?
Ick waer nu seker al langh' doodt
Hadd' my vergheten in den noodt,
Hadd' Bacchus my niet by-ghestaen,
Het was met my al langh' ghedaen,
't En waer my syn' bermhertigheydt
Vergheven hadd' myn' bottigheydt.
Siet daer-om is 't dat ick veracht
De kroon, en alle hofsche pracht.
Ick hebb' toch alles wel beproeft,
Hoe ryekdom eenen Koninck toeft :
En hoe dat eenen goeden dis

[170]

[180]

(18)

[190]

[200]

[210]
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Niet licht om te verteêren is.
Het Boeren leven staet my aen,
Dat wil ick nu eens proeven gaen ;
Want op het veldt daer is het goet,
Daer is men ieder uyt den voet :
Daer weêt-men van gheen quaedt bedrogh,
Noch van gheen hofs fenynigh sogh.
Noch van gheen vleyërs loghen-tael
Ghelyck-men siet in 's Koninckx sael.
De buyte-liêd'kens zyn gherust,
O die ghenieten volle lust;
O die ghenieten soet en suer,
Naer al de wetten der natuer :
С2
Maer laes! den Koninck aen den dis
Noyt sonder achter-dencken is :
Want dan vreest hy 't verghiftigh kmyt.
Dan weer den Acconiten spruyt.
Dat vroegh jaeght menigh' Prins in t' graf.
En snydt den Koninck 't leven af.
Ick seggh' adieu dan purper kleedt,
Ick maeck' my vry van al dit leedt.
Adieu ghemenghde gal met soet,
Van u ontslaen ick myn ghemoet.
Adieu dan eer'-sucht, Hef verdriet,
Die stecckt, maer thoont uw'doôrens niet.
Adieu, adieu dan Koninckx throon,
Voor u kies ick Silvanus woon,
Alwaer men hoort den Nachtegael
Met vreught verheffen syne tael,
Die met soo soete stemme singht,
Die boven alle silver klinght.
O schoonheydt van het groene woudt !
Ghy dooft den luyster van het goudt ;
De mynen van den Indiaen
Die schamen neffens u te staen :
Den diamant en den robyn
Verduystert ghy door uwen schyn;
't Borduêrsel van het Koninckx Hof
Ghy oock berooft van synen lof :
Jae over 's Koninckx ledikant
Ick seggh' uw' schoonheydt d'eere spant;

Maer

Alwaer dat in den koelen Mey
Siet Thyrsis langhs de groene wey
Met vreught haer' Schaepkens ront-om haer,
Die spelen, weyden hier en daer ;
Waer Condon met uren langh
Maeckt met syn Amaril ghesangh,
Al(19)
[220]

Alwaer de soete Galathé
Met haer Leander leeft in vré,
Die sonder kommer en ghevaer,
Schoon bloemkens plucken hier en daer;
Waer sy noyt moeten houden wacht,
Noch dieven vreesen in den nacht.
Siet wat een overvloedigh goet
Dat Jupyn aen de Herders doet,
Die met een weynigh landt en veê
Zijn wel vemoeght, en welte-vré.
Binnen.
II. UYT-GANCK.

[230]

[240]

Amarillis ende Galathea Herderinnen
komen ter-zyden uyt.
Amarillis.
к En Parnassus groene boomkens,
Ά-By de cristalyne stroomkens.
Diep in het Hypocrenen-dal,
Daer maeckten Pan het soet gheschal :
Dat myn hertjen soo vemoeghde,
Dat ick my tot uwaerts voeghde :
Om ras te gaen ghelycker-handt,
Aen Pan te doen ons' offerandt :
Die naer onse komst' sal wachten.
Galathea. Dit was 't gheên' ick oock betrachten,
Soo haest ick hoorden het gheluyt,
Het soet gheschal van syne fluyt.
Amarillis. Ey komt rasch, den tydt die naerdert,
Eer ons' schaepkens zyn vergadert,
Die daer al dolen, soo ick meyn.
Als sy van ons ghescheyden zyn.
Galathea. Siet wie dat wy hier ontmoeten.
Midas komt uyt.
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Amarillis.

't Is den Koninck.
Galathea. Laet hem groeten.
Eer

(20)
Amarillis.
Galathea.
[250]
Amarillis.
Galathea.

Midas.

[260]

Galathea.
Midas.
Galathea.

[270]

Galathea.

Amarillis.
Midas.
(21)
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Eer dat wy soo van hier gaen voort.
Ey doet ghy Galathé het woort ;
Want ick kan gheen' hofsche treken.
Om Syn' Majestheyt te spreken.
Maer hoe en zydy niet belaên !
Nu komt, ick sal het wel bestaen.
Siet hy komt ons selver teghen.
'k Wensch' den Koninck 's hemels seghen,
Die hier van ons uyt heusch ghemoet
Zy seer eerbiedelyck ghegroet.
Sy vallen hem beyde te-voet.
't Selfste wensch' ick aen u beyden,
In u schep ick myn verblyden ;
Ryst op schoon' Herderinnekens :
Ну heftse op.
Ey wat soete vrindinnekens :
Voor wie Juno selfs moet wyken,
Want noyt sagh ick desghelyken,
Soo wel in heusheydt ende schoont',
Die de natuer' in u verthoont.
Moght my uwen dienst gheschiêden.
Dat Heer Koninck ons ghebiêden.
Noemt my naer desen niet meer Heer.
Wel zydy dan gheen' Koninck meer ?
Dat is vremt.
Midas. Ey schoon vrindinnen,
Sou ick noch myn ryck beminnen !
O neen, ick ben niet meer soo geck.
Wei-hoe ! wilt ghy dan wesen dreck ?
Met verlof dat ick derf segghen.
Om een praetjen uyt-te-legghen ;
Hoort Heer, ick lest een' spreuck verstont,
Dat-men moet Koninck zyn oft stront.
Ghy weet ghespeêl hier wel te kallen,
't Is alsoo : maer sonder mallen,
Ick
Ick kies voor 't Koninckryck het velt,
Daer my gheen' onrust' meer en quelt:
Ick stoot den Schepter met den voeten.

[280]

[290]

[300]

[310]

En wil op 't landt myn' lusten boeten ;
lek laet het Hof en ryekdom gaen.
Galathea.
O Koninck dat is wel ghedaen.
Men siet het veldt veel schoonder dinghen
En meer playsier als 't Hof voort-bringhen :
Ja van het veldt komt allen 't goet,
Daer ryck, en arm, van leven moet :
Daer de voghels tierelieren,
Die door bergh' en dalen swieren.
Die ronts-om maken soet ghequel
Op al ons vrolyck Herders-spel,
Met hunn' lieve teere beckxkens
Singhen musicale treckxkens ;
Alsoo haest eerst Phoebus blickt,
Soo wordt door hun ons hert' verquickt.
Amarillis. Maer laet ons hier niet blyven praten,
want den tydt sal ons verlaten ;
Ey Galathea laet ons gaen,
Want Pan dient offerand' ghedaen.
Op dat hy toch fallen tyden
Magh van onheyl ons bevryden :
Want soo hy ons' jonst' aenbiet,
En vreesen wy de wolven niet.
Galathea. Met verlof Heer dat wy treden;
Dus verschoont ons botte reden :
Onse praetjens.
Midas. Galathé
Ey lieve Nimphe leydt my mé :
Dat wy' tsaemen noch wat kauten.
Want soo ick my dorts verstauten,
'к Wou met u t'saemen gaen by Pan.
Galathea.
Sa wel-aen, komt Heer Koninck dan.
Binnen.
Men
Men spelt van binnen, ende daer-naer volghi het

(22)

DERDE VERTOOGH.
Vertooninghe van Pan, die ghekroont wort van Amarillis ende Galathea,
ende aenbeden van Midas, hem doende offerande met vier Saters.
Daer-naer spelt Pan op syne fluyte, ende de vier Saters dansen met
de Herderinnen een Ballet.
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Pan, Midas, Amarillis, Galathea.
Naer dat Pan ghespêlt heeft.
Midas.
y dat treft gans pestenaeken,
Maer hoe fray spelt dien Pan ;
Siet hoe rontjens staen syn kaeken,
Noyt en sagh ick soeter man.
Sulcken fluyter, lieve vrinden,
En is in den hemel niet,
Noch op d'aerde oyt te vinden.
Lieven Pan spelt noch een liet.
Pan spelt noch eens.
Dat is hondert guldens weerdigh ;
Pan dat gaet ter ducker wel ;
Seght en zyt ghy niet hooveerdigh
Op soo lieffelyck ghespel ?
Dat schynt door de locht te dringhen.
W e l wat dunckt u hier-van Heer ?
Alles wel ; maer wilt eens singhen
Hier een liedtjen t'synder eer'.
Heer siet strackx sal u ghebieden,
Siet terstondt sal uwen wil
van ons beyden hier gheschieden ;
Past dan op, sa AmarilT.

E
Galathea.
Midas, naer dat
Pan gespêlt heeft.
[320]

Galathea.
Midas.
Galathea.
[330]

SANGH
(23)

I.
Galathea singht aluystert hier ghy steêdtsche liên,
leen de veerskens
Komt verheught hier uwe ooren ;
voor, ende te-samen Ghy suit hier een deunt jen sien,
singhen sy de reAl-te-mael die dit aênhooren.
prinse.
Boomen, steenen, alle man
Dansen op het spel van Pan.

L

[340]
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II.
Selver desen water-stroom
Nemt alhier syn' soete streken.
Als Pan onder desen boom
Doet syn aerdigh fluytjen spreken.
Boomen, steenen, alle man
Dansen op het spel van Pan.

Apolloluy stertin de
woleken, oft tersyden, sonder sich te
verthoonenaenPan,
ende wort toôrnigh
от dit ghesangh.

III.
'к Hoorden gheme Floris spel;
Маег hier wyekt nu meester Floris :
Cacadoris speelt ooek wel,
Maer ooek wyckt hier Cacadoris.
Boomen, steenen, alle man
Dansen op het spel van Pan.
Naer dat het liedtjen uyt is, spreekt

Midas.
Voor-seker lieven Pan, ghy dient te zyn ghepresen ;
[350] Want noyt soo soet gheluydt en hoorden ick voor desen
Als van u fluyt, oft riet : wel soet is u practyck ;
Waer door(ick seggh' plat uyt) ghy zyt Apoll' ghelyck.
Pan.
Apollo! selver, ja en kan met al syn' vélen
Op veel naer niet soo fray, noch oock soo konstigh spelen.
Apollo ! is by my maer eenen botterick ;
'k Beroep hem om het best' van desen ooghenblick.
D
(24)

Apol-

Apollo ter-syden uyt naer dat hy gheluystert hadde, vergheselschapt met syne Musen.

Apollo.
Ja wel, wat sal de zee hier ons noch al op-worpen ?
Maer hoort dien lompen boer, dat schuym van alle dorpen,
Dit botte hôren-beest, dat schier noch mossel is,
[360]
Dat uyt syn' schelpen kost sou wesen gheme vis.
Pan.
Wie spreekt my hier soo naer ?
Apollo.
Ghy quetser van myn' eer'.
Pan.

lek : ô ghy plompen lastaert,

Ghy hoere-kindt, ghy bastaert.
Snoert stracks dat back-huys toe, wat quelt ons desë nurck ?
Packt wegh, oft 'к smeer u af eens lustigh met deês vruck,
Sulcks dat ghy singhen suit wel haest een ander Heken,
Want daer ick, met verlof, eens vest mooght ghy niet riecken.
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Apollo.
Wat eer'-vergheten schelm ghedoogh ick hier, wat knol !
O smaet ! ô spyt ! waer is u wrake nu Apoll' ?
Hoe ! sal ick zyn verkleynt van sulcken verckens-swender ?
Pan.
[370] Sal ick zyn overbast van sulcken eere-schender ?
Wat houdt my dat ick hem niet voor den kop en bril ?
Amarillis.
Ey stoort u niet soo Pan, ey houdt u weynigh stil.
Apollo.
Hoe wordt myn' konst' veracht van desen hôren-draegher.
Pan.
Men kackt in uwen sangh, loopt henen hoeren-jaêgher,
Loopt, loopt u Daphne naer, loopt henen krielen haen.
Apollo.
Ontschaeckt ghy u Syring', u hoere wilt verstaen.
Mi(25)

Midas.
Soo dit lanck dond'ren blyft, ick vreese stracks voor reghen.
Ma foy dat haspelt brâf.
Amarillis.
't Waer beter bey ghesweghen,
Want kyven is gheen eer'.
Galathea. Wie sal hun stillen hier?
[380]
Sy schynen beyd' ghestamt vol poeyer ende vier.
Ick bidd' u goeden vriendt, en wilt u soo niet stooren.
Apollo.
Ick boete mynen lust soo 'k hem eens schud' de ooren.
Pan.
Kom, kom. Amarillis. Houdt stil.
Pan. Laet los, ick sien ick moet den geck
Parduck noch met deês vurck slaen tusschen hals en neck,
Eer dat den lasteraer dat back-huys hier sal snoeren.
Apollo.
Dat u den droeskop hael, men sal het u uyt-voeren ;
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Wacht u, vervloeckt gebroet, ghy boeck-voet, monster-dier.
Den Godt Timolus ter-syden uyt
Wel wat ghekyf is dit ? van waer dit groot ghetier ?
Waerom is desen twist ?
Pan. Siet my der Herders Herder,
[390] Dien lackspit hier veracht.
Timolus.
Ick bidd' u loopt niet verder.
Met schimpen noch krakeel, maer wildy hier accoort ?
Soo spreeckt met goet fatsoen.
Apollo.
Wel Timole dan hoort :
Hoort, tusschen my en Pan is desen twist gheresen,
Dat hy met grooten trots my meester roemt te wesen,
In sangh, en snaeren spel, en stoeft daer by dat ick
By hem niet ben gheacht meer als een' botterick.
Pan.
Ja wel dat seggh' ick noch, soo iêder-een sal segghen,
Dié't oordeel tusschen ons eenvoudigh uyt wilt legghen ;
D2
(26)
[400]

En

En onvoôrkomen spreekt, als ghy wel Timóle,
Wie meester is van twee.
Apollo. Soo doet, ick ben te-vré
Dat Timolus hier magh het vonnis recht uyt-wysen,
Oft wel Apollo is, oft Pan het meest te prysen :
Men kent, Heer, u verstant, soo dat ghy zyt den man.
Alleen daer-toe bequaem, die ons haest payen kan ;
Waer-over dat ghy zyt ons heden wel ghekomen.
Timolus.
Wel naer-de-mael ick word' tot Rechter dan ghenomen,
Ick sweêr by Jovis throon 'k rechtveerdigh wysen sal.
Sa maeckt dan een voor een op soetste bley gheschal,
Op snaer-spel oft op fluyt, oft laet het keêltjen klincken.
Midas.

[410] Coragiê Pan,
Pan. Sa wel, ick laet den moet niet sincken.
Timolus.
Apollo eerst voor-al, ghy Pan wacht uwen keer.
Naer dat Apollo ghespêlt heeft.
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Timolus.
't Is wel, nu Pan ghy oock.
Midas. Sa maet betreft u eer'.
Naer dat Pan ghespêlt heeft.
Timolus.
Wel wildy nu dat ick het vonnis soude wysen :
Pan.
Ba ja, wy zyn te vré.
Timolus.
Apollo is te prysen
Al verre boven Pan: Pan is 't die wyken moet.
Apollo is 't die veel syn dinghen beter doet.
Midas.
Ghy oordeelt als een' sot, Pan die heeft hem verwonnen.
Apollo.
Ghy esel als ghy zyt, hoe zydy dus verslonnen
In
(27)

In uwe bottigheydt ; ghy hebt een bot ghehoor.

Midas.
[420]
Ick hoor nochtans seer wel aen d'een en d'ander oor.
Midas kryght Esels-ooren aen.
Apollo.
Wat wonder is het vrindt, sy zyn soo langh ghewassen :
Dat 's even eenen tuygh die op u hooft sal passen.
Midas tastende naer syn' ooren.
Wat droes, wat voel ick hier ? wat toovery is dat ?
O Goden staet my by.
Calliope. Hoe siet hy nu soo plat ;
't En is niet sleghs begaeyt.
Apollo. Dat hebdy voor u blaffen :
Midas.
Is desen bras oock vast.
Vrania. Soo moet m' u dwaesheyt straffen.
Euterpe.
Gaet leelekaert, gaet aen.
Cleio. Dat hulsel staet hem schoon.

Die ooren passen hem veel beter als de kroon.
Midas.
Wat raet ? sal iêder-een met my dan moeten gecken ?
Pan.
[430] My dunckt 't is alder-best dat wy van hier vertrecken.
Midas.
Ick vlucht.
Gal. Wacht ick gaen mé.
Amar. Ey Pan, ey laet ons gaen,
Eer dat wy al-te mael oock ooren kryghen aen.
Sy vluchten.
Apollo.
Ick danck u Timóle van u rechtveerdigh oordeel.
Timolus.
'k En sprack het vonnis niet uyt gunste oft uyt voor deel ;
Maer
(28)

Maer u ervaren konst die wees van selfs het stuck.
Vaert wel dan met de winst, ick wensch u veel gheluck.
Timolus gaet binnen.
Cleto.
Welaen, sa Susters dan laet ons den winnaer eeren.
En singhen hier Triumph; laet ons de vreught vermeeren:
En gheven bly gheluydt ; dat Phoebus eeuwigh leeft,
[440]
Door wie Parnassus kruyn de kroon' bekomen heeft.
De vier Musen segghen dit alle-ghelyck.
Dat Phoebus eeuwigh leeft,
Door wie Pamassus kruyn de kroon' bekomen heeft.
Apollo.
Ick danck u voor deês eer', myn' alder-liefste Musen,
Die 't samen zyt ghenoot op d Heliconsche husen :
Alwaer ick myne feest' soo vrolyck vieren sal,
Dat door d'heel wereldt rondt sal klincken 't soet gheschal.
Binnen
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Midas ende Pan.
Midas.
Ç\ Jupiter ! ô hé, ! ô Juno onghenadigh !
Pan geckt van verre met Midas.
Vervloeckten Pan wegh, wegh ; om u wirdt ick misdaedigh.
Die met myn quälen derft noch spotten.
[450]

Pan.
Heer Koninck.
Midas. Koninck! ja, nu nar en sot.

Zydy dwaes,

Pan. Wat raes,
't Is spoock, 't is schimps bedrogh.
Midas. Wat droeskop? neen waerachtigh,
Midas tast naer syn' ooren.
Den drommel is te vast. Pan. Laet sien;
Pan taster oock naer.
By ja gans krachtigh:
(29)

Sy staen daer alsoo sterck, ghehecht, ghewassen op,
Als ick met ooghen sagh op eenen esels кор.
Midas.
Maer 'k bidd' u voelt noch eens.
Pan taster noch eens naer.
Is 't soo?
Pan.
Ja pestilentie,
Ghy zyter mé gheplaeght.
Midas. Wat raedt ? och !
Pan. Goey patientiê;
Wat wildy anders meer ?
Midas.
Den blixem moet u slaen,
Het is u schuldt dat ick kreêgh dése ooren aen.
Eylaes waer sal ick my onsaeligh nu verberghen ?
[460] W a n t al de wereldt doôr my kleyn en groot sal terghen ;
lek sal tot jock en schimp nu staen van ieder-een.
Pan.
Ja ick en tred' Apoll' niet licht meer op den teen ;
Ick maeck best met hem peys, want bleef hy noch verthoôrent,
lek wirdt soo langh gheoort als ick nu ben ghehorent.
Adieu Heer Koninck dan, die blyft en zyt ghekroont.
Binnen.

Midas.
О spotter, is dat my voor mynen danck gheloont ?
Ja wel 't is als men seydt, men heeft soo lanck goey vrinden,
Soo langh fortuyn laveert, en jont haer' soete winden;
Maer soo de kans verkeert, soo is-men vrienden quyt.
[470]
Ick Koninck flus, nu slaef tot spot, ô smaet ! ô spyt !
DERDEN UYT-GANCK.
Apollo sittende op synen throon, speelt op syn Instrument, ende de
Musen singhen het naer-volghende
Triumph-liedeken.
Cleto stnght alle de veerskens voor, ende daer naer t'samen de reprinse.
Trium(30)
Te-saem. rï",Riumphe, triumphe, ô Apollo,
Cleto alleen. ••• О Prince van ons' konste.
Verleent ons dése jonste,
Dat wy op desen throon
U schencken eene kroon.
Twee van de Musen sette hê een lauwer-kroon op t hooft.

[480]

II.
Te-saem. Triumphe, triumphe, ô Apollo.
Cleto alleen. Ghy hebt alleen victorie,
Ghy hebt alleen de glorie ;
Prins weerdigh dat ghy leeft,
Die Pan verwonnen heeft.
III.
Te-saem. Triumphe : triumphe, ô Apollo.
Cleto alleen. Die u deês konst' benyden,
Die willen wy bestryden.
Gheen esels zyn gheacht
Van Midas plomp gheslacht.

[490]

IV.
Te-samen. Triumphe, triumphe, ô Apollo.
Cleto alleen. Ghy suit ons' Meester wesen,
О Prince uyt-ghelesen.
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De Musen met ootmoet
Die vallen u te-voet.
Sy vallen hem te-voet, ende al knielende singhen te-saemen.
Triumphe, triumphe, ô Apollo.
Apollo onthelst de Musen een voor een, ende hier-naer blyft hy in synen
throon sitien. VVaer-over Pan met syn gheselschap uyt komt, ende naer
een diepe reverentie aen Apollo vereert hem desghelyckx met een Ballet,
bekennende hier door Apollo synen Meester te wesen; daer Midas van
achter blyft staen, schiuldende syne ooren, die van ieder bespot wordt,
loopende als eenen dullen over den Theater.
EYNDE VAN DE COMEDIE.

BIJLAGE II

VERVOLG VAN H E T LEVEN VAN SR I T I S B E R G A
Wij vervolgen hier het leven van Sr Itisberga, waarmee we in Hoofdstuk I
blz. 47 begonnen zijn. Wij volgen het handschrift getrouw, behalve wat betreft
de afkortingen. Deze worden uitgewerkt en weergegeven met cursieve letter.
fol. 1 ν

want inde plaets van naer den refter te Comen hadde sij haer vertrocken in het ghebedt in haere celle daer men naer veel soeckens
haer ghevonden heeft en sij seijde dat sij niet en wist dat het refter
tijdt was, ick moet hier noch bij voeghen als sij Novitie was dat sij
op den dagh van Ste paulus békeerenghe seer groóte Gratie van Godt
ontfanghen heeft enden Geest van een verheeuen ghebedt, naer haere
professie heef sij seer ghequolen gheweest met schrupulen ende
ongherustegeden ia sij en doorst qualijck haere noydtsackelijckheijt
neemen ofte den vijandt gaf haer in dat sij te veel geheetew ofte
gedroncken hadde maer Godt heef haer daer van verlost ende oock
de Gratie gedaen van alle schrupuluse zielen te connen hulpen

fol. 2 г

ja de bicht vaders sonden somtij dt sulcke Religieusen tot haer om
gheholpen te woorden maer het gonne dat rackte de onsuijuerheijdt
daer en cost sij niemandt in hulpen al soo sij self bekent heeft dat
Godt haer door een besonder Gratie altijdt van bewaert heeft sij
beminde soo seer de suijverhendt dat sij niet en soude vordraghen
hebben dat jman¿ haer handt soude gerackt hebben sij seijde dat
het was teghen de Engelsche suijverheijdt sij en sprack noijdt jedt
tot haeren lof ofte van haer groóte famiele ja die niet en wiste wie
sij inde wereldt gheweest was en soude ghemijndt hebben dat sij
van een slechte conditie was, want al haer woorden in wercken
waeren seer een voudigh en reghsinnegh sij seijde somtijd dat sij
soude sonde gemackt hebben van de maccime van de wereldt te
volgen in woorden of manieren eenighe j aeren voor haer doodt heeft
sij mij verclaert dat sij in 25 of 30 j aeren ick wil daer af sijn geen
affectie en hadde laeten vallen op eenighe schepselen ofte creature»
oock dat sij niet gaf of dat men haer eerde ofte verachtede seijde
datmew diergelijcke sacken niet en moet besien oock dat sij haer
noijdt en hadde moeten beschuldegen van de minste loogen op
seckeren tijdt vijt haer reces comende seijde sij tot d'eerweerde
Moeder laet mij comuniceren oft sluijt mij in een Camer de welcke
haer sont bij den bich vader die haer terstondt de H: Comunie gaf
en dat soo dickwils als sij dat vraghede jae hij dede noch meer hij
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beso(?)de dat sij van den Comisariws een hant schreit cregh dat sij
niet alleen in het heijmelijck maer oock in het openbaer mochte
comumceeren t'welcke langen tijdt ghedurt heeft sonder eenigh tegen
seggen de gratie die sij ontfangen heeft door de H: Comunie heeft
sij altijdt verborgen gehouden eens heeft sij mij geseijt dat sij vijt
sinnelijckheijt eens een wijnigh fruijt geheeten hadde ende den eersten
queer als sij comuniceerde dat sij van Godt seer strafelijck daer over
bereps wiert sij was soo in gequeert naer dat sij gecomuniceert hadde
van als sij noch Jonghe Religieuse was dat sij niet bequam was om
jedts mondelijckx te leesen jae oock niet haer offie oock als wanneer
den bich vader haer een penetentie gaf van iedt te leesen en cost
sij dat niet volbrijngen en als sij voor de bichte lanck moest wachten
eer sij bij den bich vader coost geracken soo wier sij geheel in Godt
versloonden en daerom moest sij dickwels wegh gaen sonder bighten
als sij 6 j aeren inde reliege hadde geweest wiert sij Sieck Meestersse
gemaeckt hetwelck sij met groóte liefde ende medelij de volbrach tot
troost ende consolatie van de siecken waer(?) in sij geheel den tijdt
van haer Leven parteculier in heeft vijt gescheenen maer aider meest
als sij overste was heeft sij seer sorghveldigh als een teere ende medelijdende Moeder hun allen Geestelijcken ende lighaemelijcken troost
besorcht ontrent iO j aeren inde reliegie geweest hebbende wiert sij
Nouitie Meestersse ghecosen sij heeft door haere
fol. 2 ν
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vierege vermanenghen en de Excempelen de herten van de jonge
reliegiewses beweeght ende ontsteeken in de Liefde Godts, maer niet
lanck hier naer heeft Godt haer verheert met een fraeij cruijs daer
was op het Nouitiact een joenge Religieuse die van den vijandt
wier bevochten met een seer droeue quellenghe die langhen tijdt
geduert heeft waerom sij veel opspracke heeft geleeden om dat sij
soo veel ende lanck vijt het werckhuijs was, het H: gemijnte en wist
de rede niet, omdat sij het gebreckt van haeren diesiepel niet en
socht te entdecken tot aldertijdt datter eenen bichtvader quam die
wilde dat het gheopenbaert soude worden in het gemijnte om alle
de quade opinie die men hadde, als wanneer de Reliegieusen seer
verbaest waeren maer de bruijdt Christi heeft dit cruijs soo ghcdraghen dat sij sedert noijt gesondt vre en heeft ghehadt, als wanneer
sij 6 jaere« dit officie met grooten loof ende vervoorderenghe inde
volmaecktheijt van die aen haer bevoolen waeren, heeft sij versocht
ontslagen te worden het welcke haer van den provinciael gejoendt
wiert daer wiert dan een ander Meestersse ghecosen door Godts
toelaten daer toe gans onbequam, dan liet Godt haer sien wat sij
gedaen hadde en dat het hem misachde dat sij de ruste versocht
hadde door de schade die de jonghe plantsoenen die sij inden wijn-

gaert des heere hadde geplant quamen te lijden, sij heeft het haer
leeve» lanck bedacht want corte daeghen voor haer doodt heeft
seij mij geseijdt dat dat het eenighste was daer sij voor vresde te
voorschijn te comen voor hacren Bruijdegom want dat haer voorseijdt was dat sij een strijnckt oordel daer voor soude onderstaen, sij
en heeft dese ruste niet lanck moghen genieten want sij Moeder gecosen wiert waer sij overvloedigh van Godt verheert geweest heeft
met aider ande sorten van cruijsen en lijden voor eerst seij voent
veel schulden ende niet wetende waer mede betalen, doch sij naem
haeren toevluch tot Godt en stelde op hem al haer betrouwen die
haer wonderlijck heeft geholpen want op den seluen tijdt quam
daer een onverwachte Somme waer mede sij haer heeft geholpen
waar over sij Godt heeft bedanck sij was seer mijldt tot den Armen
ende heeft opgebrocht dat men alle jaerew tegen den festdagh van
kerstdagh seer groóte de melde Aelmoesen souden gegeven worden
het welcke nu noch onderhouden wort de vermaninghen die sij dede
aen haere Rcligieusen waeren cort soet ende van groóte cracht t welck
seifte bekendt hebben die van haer niet veel en hiellen haere vermaninghen waeren dickmals op dat wij ons souden ontblooten van
alle het dat buijten Godt is
fol. 3 г

sij oock seer dickwils te bidden voor de sondaers eens inden rifter
weesende heeft Godt haer verhopenbaert datter was eenen persoon
die stondt om hem doodelijck te vergrammen sij is terstondt op
gestaen om daer voor te bidden ende ziele voor Godt te winnen
sij was seer devodt tot de zielen in het vageveir daer Godt haer
wonderlijcke openbaerenghen van gedaen heeft onder andere heeft
haer comen bedancken in het midden vanden dagh daer sij in de
infirmine was een overleeden religieuse heel schoon ende heeft 3 mael
seer eerbiedelijck voor haer geboogen ende al so verdwenen daer
heeft haer een ziele overal gevolght om haere gebeden tot dat sij
verlost was haere Suster die tot brugge was overleeden heeft haer
oock comen bedancken een ander religiese heeft haer naer haer
doodt comen vergeffenisse vrage van al het lijden dat sij haer hadde
aengedaen in haer leven, op een ander tijdt vertoonde haer eene
religiese op de bare naer dat sij eenengen tijt overleeden was en seijde
dat al de gebeden die voor haer gedaen waeren haer in het minste
niet gebadt en hadde eene Religieuse doodelijck sieck sijnde eenege
dagen voor dat sij stierft wiert het Lichaem van dese siecke Religiewse
op de bare liggende haer verstondt gebracht in haer celle van eenige
(?) cleene posturkens sij wiert seer verscromt want het wiert gebracht
op haer bedde jae tot aen haer aensight voelde sij ende sacht sij het
en al was het dat sij haer aensigh dickte om niet te sien ten hielpt al
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niet sij nampt haeren toe vlucht tot Godt en al soo is te verdwenen
corst te vooren was noch een ander Religieuse overleeden die sij gesien
heeft naer haer doodt ende die versocht door haere gebeden geholpen
te worden waer van sij seer verwondert was ende seijde tot de ziele
waerom sij bij haer quam terwijl sij in haer Leeven van haer niet
veel gehouden in hadden doch wat de ziele hier op gehandtwoort
heeft en weeten wij niet maer hee/i geseijdt dat het met haer wel was
vergaen, noch een ander die subittelijck is overleede sonder H : rechten
heeft sij gesien ende heeft geseijdt dat wij niet en moeten bevrest sijn
voor dese Religieuse want dat het met haer wel was vergaen sij seijde
eens Godt sij gelof al de gone die hier sterven het gaedt ter noch al
wel mede al of sij gesien hadde alle de zielen van de Religieusen die
overleeden waeren sij was oock seer besorch¿ om te bidden voor in
stervens noijdt waeren
fol. 3 ν
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sij seijde dat sij noijdt oodtmoediegher en was dan als sij overste was
want dat sij dickmals dacht op die woorden die de meeste onder vL
is dat hij vL dienaer sij sij was seer verstandigh ende voorsichtigh
daerom sij en soude noijt imandt berespt gehadt hebben ten sij dat
sij van alles wel onderrecht was sij was seer cloeck van Geest om alle
lijden ende opspracke blijmoedelijck te verdraegen sij seijde dat sij
blijde was dat Godt haeren rechter was jae sij wenschte ende was als
onversadelijck naer het lijden in haer meeste lijden was sij somtijdts
als buijten haer seluen van inwendigen troost die Godt haer gaef
haer gebedt was soo verheeuen dat sij niet bequam en was daer van
te sprecken ofte reckenenge te geven aen de bichtvaders die dat van
haer versochten te weeten, wij hebben haer menigh mael gesien inde
kercke refter werckhuijs ofte op eeneghe andere plaetsen van het
gemijnte heel ontgeest ende in Godt verslonden en somtijdts met het
gone dat sij in haer handew hadde vast houdende ende naer dat sij
somtijdts veel vren ontGeest geweest was ende tot haer selven gecomen sijnde sprack sij soo verheeven van Godelijcke sacken die sij
gesien ende verstaen hadde dat sij scheen eenen inwoonder des Hemels
te sijn sij seijde eens vijt soo een ontGeestenghe comende dat Godt
haer hadde getoent de wonderlijcke gesteltenisse en reginnatie van
de zielen des vageviers sij was seer gemeen met haeren Engel bewaerder als oock met de H : Ilisabeth van ongarien vande welcke sij
groóte weldaden door hun van Godt ontfangen heeft al hoe wel sij
noch veel andere H : patronen hadde wiens feestdagen sij seer blijdelijck was vierende inden Heere sij heeft mij eens getondt een beeldt
van het kindeken lesus ende seijde mij met vieregijdt des Geest ick en
mach van hier niet gaen of ick moet de benedictie van lesus vragen
gij moet weeten seijde sij wij zijn cortelijnge groóte vrienden geworden

en met haere manieren van doen tonde sij al of daer iedts besonders
geschiedt was, sij was soo gemeen met Godt en Godt met haer, datter
niet en was of Godt gaf het haer te kennew selfts het gonne haer
gesontheijdt aen gonck of wat sij doen of laeten moest soo dat in al
het gene sij dede seckerlijck wist den wille Godts te volgen, haere
jmagenatie was soo geduregh in Godt dat sij menigh mael niet en
hoorde noch en sach of en wist wat ontrent haer gebeurde en seijde
dat sij somtijts van geheele nachten niet en cost slapen sij wiert
somtijts van Godt genoijdt bij nachten terwijlent het gemijnt in
ruste was om naer den
fol. 4 г

Соог te gaen haer leven was eengedeureghe vereenmghe met Godt
geen tijdelijcke sacken haer en belette al was sij oock overste en hadde
veel affeerens ick en ben niet bequam om haeren besonderen Geest te
beschrijuen want wij dagelijckx veel besondere sacken gesien ende
van haer hoort hebben, sij heeft veel quellijngen onderstaen vande
heische Geesten inwendight en vijtwendigh somtijts in sienelijcke
gedaenten eens heeft hij hem vertoont inde gedaenten van een
jonckxken gaende nefu(?)ens haer, eens gedaen hebbende een groot
werck van liefde heeft sij gehoort een scromelijcke steme ick sal het
u wijs macken het welck cors heeft geblecken hij heeft oock getrach
op alle manieren te beletten haere groóte begeerte tot het dicmals
Comuniceere« met somege persoenen tegen haer op te rocken die
met een goede intentie dit trachten te beletten, sij heeft veele toe
commende sacken voor seijt die gheschiet sijn onder andere een
droef (?) cruijs dat Godt inde familie van een Religeiuse heeft laten
over comen als sij op haer sterven lach ende niet meer en conde
sprecken eene Religeiuse haer oodtmoedigh versoeckende dat se van
Godt voor haer drij Gratiën soude versoecken heeft sij met een
vrindelij ck gelaet teeckenen van toestemminge getondt. cors naer
haer doodt heeft sij er twee veTciegen dese Religieuse eens overvallen
sijnde van eene groóte quellenge heeft haer met betrouwen op haer
graf gestelt en die quellenge verdweenen een ander Religí'cMse bat
haer dat se voor haer soude bidden was het haer saligh dat se haer
soude volgen t welcke verschijden Religieusen hebben gehoort tis
soo geschiet sij is d'eersfe gevolght, Godt heeft haer hier gesuijvert
met veel sieckten en weeckelijcheden daer sij altijt mee overvalen was
het welcke sij met een gevreedight gemoet verdragen heeft sij seijde
dat de Martelars den Hemel goeden Coopt hadden om dat hun lijden
Cort was Godt heeft haer somtijts vermackt met den sanck van een
vogelke t welck voor de vijnster van haer celle heeft comen singen

fol. 4 ν

wij hebben in haer veel dingen bemerckt gehoort ende gesien het gone
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wij lesen vande H: thresia soo dat wij verhopen dat sij t geluck heeft
van met haer de platse te hebben onder de Seraphijnen daer sij geduerigh naer verlande en daer wij seker en merckelijcke teeckenen af
gesien hebben ende vijt haeren eijgen mont gehoort dat behalven dat
sij omtrent 2 jaren voor haer doodt in wekken tijt Godt haer ont
blootte van al die besonder jonsten vijtwendigh die boven mijn
verstant gaen heeft sij somtijdt gesijdt dat sij soo gevredight was als
ick haer somtij ts seijde dat sij van Godt soude vraghen wanneer sij
soude steruen sij seijde dat sij Godt toebehoorde mogelijck dat sij
het t-wist want sij seijde dat het haer eens geseijdt was ende dat sij
niet en was gelijck ander menschen die de doodt vreesen het welcke
genoegh gebleeken heeft want liggende op haer sterven als somweghe
Religeiusen haer bedroeft toonden om haer scheijde« toonde sij teckens
van vrught en van haer te willen berispen sij heeft oock buijten menschelijck hope onsen Lieve heer ontfangen wani sij in conde niet
innemen, van haere hemelsche gesteltenisse in het scheijden vijt de
weerelt daer van is ν eerweerde onderricht wij souden veel meer
connen schrijven van haer Leven maer sij socht alles te verberghen
voor de menschen Requiescat in pace
N.B. Toen deze tekst reeds ter perse was, kregen we bericht van
Archangelus Houbaert O.F.M., archivaris van het A.P.B., dat zich in
dit archief nog een ander handschrift bevond over Sr. Itisberga van
ca. 32 bladzijden. Wij waren niet meer in de gelegenheid dit handschrift
in te zien.
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Onderstaande tekst bevindt zich in autograaph in het provincie-archief te
S. Truiden, Caps. 7. tit. Casus de diffin., fase. 1, nr 1. Hij is geschreven in
mooi, regelmatig schrift.
In dit stuk protesteren de ondertekenaars tegen de wijze waarop een bepaalde maatregel genomen en gepromulgeerd is. (zie blz. 43 noot 2).
Cum in Ultimo Capitulo Proüinciali celebrato Gandaüi Die 2i Februarij Anni
1683, ante electionem mñri 1 Proüincialis, a Diffinitorio defungente facta sit
quaedam declaratio, quae sub his terminis per totam Proûinciam saepius lecta
et relecta est; Declarant quoque ijdem Patres (scilicet diffinitonj, numero
immediate praecedenti citati) iüxta statuta Proüincialia de regülis diffinitorüm
actüaliüm ipsos esse honorandos tamqüam actuales Proüinciae Patres: 2
verumtamen non gaüdere omnibus Patrüm Exproüincialiüm priüilegijs;
adeoque teneri venire ad Capitulüm Guardiani semel in septimanâ, adesse
discretorio conventüs et requisitos a Guardiano missam in tabula dispositam
legere, nee posse egredi conventü cum socio etiam hospite sine licentiâ Patris
Guardiani. Quae declaratio nee Discretorio capitülari,2 nee diffinitorio subsequent! commünicata fuit (multo minus ab ijs approbata) sed suppressa
usqüe ad aliquot hebdómadas post capitulüm, donee tanquam declaratio
Capitülaris, cum alijs ordinationibüs Capitüli per totam provinciam fuit
promulgata, et usque ad subsequens festüm Pentecostés in refectorio singulis
sextis ferijs lecta.
Quâ
Qua declaratione taliter emanata et promulgata, cüm infrascripti Custos et
Diffinitores Actuales, se sentiant gravatos; et hoc suo gravamine in capitulo
intermedio proximo expósito non fuerint auditi (recusante Praeside rem Diffinitorio proponere) hinc est quod contra illam, tamqüam contra illegitimam et
sibi praeiüdiciosam legitime excipiant et iüridice protestentür ; (qüidqüid sit
de materia declarationis, quam protestantes modo reliquünt intaetam) Postulantes hanc süam protestationem inscribi registro Рго іпсіае.
Actum in Conventü nro
Gandensi ff : Min : Recoil :
die 26 Octobris. 1684 з

F. Alphonsüs Coen S.T.L.J.
et Custos
F. Fulgentiüs Bottens S.T.L.J. diffin
F. Reginaldus Eschonamille Diffin
Fr. Cornelius de Roo proae diffi

4

1
Daar er slechts weinig afkortingen m de tekst voorkomen, hebben we ze met uitgewerkt
Wij geven ze hier op mnri = ministri, nro = nostro, ff Min Recoil = fratrum Mmorum
Recollectorum, S T L J = Sacrae Theologiae Lector Jubilatus, diffi(n) = diffinitor, proae =
provinciae — Voor noot 2, 3 en 4 zie ommezijde.
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Het autograaph van onderstaande brief bevindt zich in het APB, E.,
capsa 2, fase. 6, Colet. Brug. Het schrift is klein en daarom soms moeilijk
leesbaar.
Infrascripto misso a V.d0 AD m 1 patre guardiano, hac 23. Aprilis 1695. ut
confessiones audiret Sororüm coletanarüm brugensium, iis auditis, relata sunt
seqüentia, ad instantiam praedictarüm Sororüm, Sûperioribus denüntianda,
Oti per praesentes denüntiamüs.
Venerabilis mater Abbatissa, nomine, ut dixit maioris partis commünitatis,
graviter conqüaesta est de iniüria a RR. AD m patribws diffinitorii sibi illata,
eo quod V. dum A.D. m patrem fülgentiüm bottens S. th. 2 lectorem iubilatüm
nee non provinciae custodum custodem, ipsarüm de novo instituissent confessariüm, cum tamen ipsa cum suis, pro pace commünitatis, et conscientiae
libértate, tam instanter et enixe, ob gravissimas rationes postülasset alium.
Ratio ipsarüm i.a est : quia praenominatüs V du8 pater auditis earüm confessionibus, pro penitentia Sacramentali imponens tertio pater et ave, dimittit
eas nihil dicens, imo nolens audire difficûltates earûm et gravamma, ubi tamen
totum tempus nonüllis aliis impendit aûdiendis, qûas praefert reliquis, et sic
non est communis pater et confessariûs commünitatis, sed illarûm qûinqwe
solûmmodo, vel sex.
Respondí breviter: RR·108 patres diffinitorii nûllam communitati ipsarum
intülisse iniûriam, sed ûsos fuisse iure suo ; alioqûin si ad instantiam moniahum
confessariûs deponi deberet vel instituí, iam non ipsi patres sed ipsae moniales
confessariüm pro libitû vel instituèrent vel deponerent, quod et Sûperioribus
2
„Discretono capitulan". Dit was een college, bestaande uit de actuele defmitoren en al
degenen, die actief en passief stemrecht hadden op het capittel, omdat ze „Patres Provinciae"
waren De titel „Pater Provinciae" kwam in de regel toe aan personen, die een of andere hoge
functie m de Orde bekleed hadden (oud-generaals, oud-provinciaals, enz ) - Zie Vanden Kerckhove,
492b-497a
3
Het stuk is opgesteld op 26 oktober 1684 Volgens de Tabulae Capitulares werd Bottens op
24 oktober van dat jaar benoemd tot biechtvader in Brugge Dat hij na dit capittel nog defmitor
was, blijkt nergens uit Wij nemen derhalve aan, dat het document geschreven is „durante
capitulo" Merkwaardig blijft, dat Bottens' benoeming tot biechtvader geschied is vóór de keuze
van een nieuw provinciebestuur
4
Het is niet uitgesloten, dat het stuk geschreven is door Bottens Zijn handtekening vertoont
het meeste overeenkomst met het schrift van het document zelf.
1
Deze afkorting komt verschillende malen voor Ze betekent Venerandus Admodum = zeer
eerwaarde Staat er voor , , A D m " tweemaal een R (RR), dan zijn meer personen bedoeld
2
„S th " = Sacrae theologiae . . . .
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indignüm et sübditis saepe esset iniüriosum. quantum ad modum agendi
praefati V.·11 patris, non esse vero simile talem patrem ас tantum moribus et
doctrina probatissimum, nisi de propria ipsarüm culpa esse personarüm
exceptorem.
Ratio 2<la est : quia praefatüs V d " e pater dixti : quod basis et fündamentüm
istiüs monasterii sint quinqué vel sex, qüibus süblatis, totüm monasteriüm
corrüat necesse est. de qüo
inserimt: ergo (?) illae solae observant Regülam; regula enim et eiüs observantia est fündamentüm Religionis, ergo nos non observamüs, adeoqwe in
statu damnationis vivimus. quod vere nobis est iniüriosissimüm.
R. dl an hoc dixerit facti est, oportet aüdire partes pósito interim qüod
dixerit, an verum sit ; consulate conscientias vestras, ego non scio.
Ratio 3 a est : münüs confessarli est docere nos in quo Regülam non observamus et üt observaremüs adhortari, monere, corrigere, qüod hactenüs non fecit,
constitüatur igitür ünüs qui nos doceat et defectus qüod notât in nobis, non
aliis Sororibus commünicet, quae eos emendare non possünt, sed nobis intimet.
Κ.ΛΙ si defectus vestros intimaret vobis et corrigeret, emendarcene te?
Responderünt omnes sigillatim. emendare»!.
Ratio 4 a est : qüia praefatüs У. а " в pater avertit Sórores a Superiore, docetqwe
non obedire Superiori, non servire communitati, sed potiüs sibimetipsis praetextü
orationis mentalis et contemplationis. qüod est pacem turbare et communitatis
unitatem.
R dl simpliciter non credo.
Ratio 5 a est: qüia praefatüs У.^в p. retülit domicellam qüandam dixisse
filiae süae praetendenti nostram religionem : intra monasteriüm qüodcümque,
sed non illüd. ex revelatione üt süpponimus, nostrorum defectüüm.
R.ul hoc non süppositüm. sed probatüm oportüit, potüit hoc dixisse domicella
illa ex alio motivo, puta qüia modus vivendi nimis molestüs etc.
Ratio 6 a est: qüia praefatüs V.·108 p. dixit monasteriüm nostrum non esse
coetüm monialiüm, sed saecülariüm forum, qüod in dedecüs nostrum non
minus, quam in totiüs monasterii redundat.
R dl vosmetipsas iudicate, etc.
his sic enarratis ; sübdidit Venerabilis mater Abbatissa :
qüibüs mature consideratis, aliüm confessariüm pro conscientiae nostrae
libértate, instanter et enixe postülavimüs, et etiam nüm postülamüs. quem
si Superiores non concesserint. saltem (addidit Sóror helena) sübstitüendo
2<iarium iuris et facti remedas ütemur. пес desünt amici aüxiliüm sübsidiümqüe
promittentes : nam pater noster Syndicus 1 Dominus Cobrijse, et : Dominus
Legilion promiserünt et promittünt se praesto fore, et esto 300 libras magnas
1
Een „syndicus" is een leek, die geld en goed, door weldoeners aan de minderbroeders of
clarissen geschonken, beheert namens de Paus. Zie B. Maes of.m., Instructien ofte Onderrichtinghen
voor de Syndicken o/te Gheestelycke Vaders der Minder-Broeders, Te Ghendt, by de Hoirs van
l a n vanden Kerckhove. Met Privilegie 1676, 11-13.
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deberent impendere se procuratüros conscientiae nostrae libertatem. eadem
quinqué vel sex aliae dixerûnt ûnanimiter.
R111 si meum foret (quid Superioribus placeat nescio) non 300 libris magnis,
imo ne tribus qüidem obülis constaret qüibus quid facerem interrogantibüs
R. dl : ut simpliciter deferem. iis autem respondentibüs licetne hoc Superioribus?
replicavi, licetne monialibüs Superioribus esse rebelles? ad quam replicam
ütrimqwe silentiüm. haec ita dicta esse a V. matre Abbatissa sororùm coletanarüm brugensium, aliisqwe sororibus adhaerentibüs, et a me audita atqwe
ad instantiam illarum Superioribus denuntianda testor
fr. Samuel Dülieü MR.
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SUMMARIUM

De Patris Fulgentii Bottens o.f.m. vita operibusque pauca tantum adhuc
nota erant. Ob plures tarnen rationes investigationem fontium ac perscrutationem operum huius Auctoris non sine fructu fieri posse iam citius suspicati
sumus. Et revera, prima investigatione facta ipse Bottens inter maiores
auctores spirituales Neerlandiae computandus esse apparuit. De quo breve
post tempus iam tanta collegimus ut in hoc libro tantum conspectum generalem
eiusdem vitae operumque spiritualium et doctrinae eius mysticae offerre
possemus.
Nobis penatile visum est quemdam de re mystica librum manuscriptum in
lucem edere. Dolemus autem unum ex duobus codicibus conservatis non
integrum esse.
Propter abundantiam fontium de historia Minorum Fratrum in parte orientali
Flandriae (in qua regione Fulgentius maiorem vitae partem egit) tractantium,
ipsius vitae curriculum satis exacte describi potest. Unde partes eius in vita
sociali et ecclesiastica huius temporis bene dignosci possunt.
Anno 1636 natus in civitate Cortracensi, Petrus Bottens anno 1653 in
Ordinis Minorum Provinciam Sancti Joseph ingressus est. Sacerdos factus
per aliquantulum tempus in regione Wasiae (Missio Hollandica) animarum
egit curam. Paulo post (anno 1663) lector philosophiae in conventu Oudenaardensi est assignatus. Deinde usque ad annum 1678 sacram theologiam in conventibus Brugensi, Gandavensi et Casletensi docuit. Ab anno 1678 usque ad
annum 1680 officio guardianatus in principaliore Provinciae conventu Gandavensi perfunctus est. Ab eo tempore fere sine intermissione Ministro
Provinciali in Definitoris vel Custodis qualitate Consilio fuit. Ipse quoque
primus in sua Provincia muñere lectoris Sacrae Scripturae functus est, usque
ad medium annum 1701. Saepesaepius confessarius monialium nominatus fuit.
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Demum anno 1717 diebus meritisque plenus Brugis vitam terrestram finivit.
Opera multa Bottens in lucem edidit, quorum plura iterum iterumque prelo
mandata fuerunt. Primum opusculum - sat curiosum - comoediam praebet
de rixa Apollonem inter et Pan, cuius tantum unus exstat textus. Qua de
causa opusculum illud denuo typis mandavimus (in Appendice sub n0 I).
Praeter quoddam profanum de re astronomica opusculum cetera omnia
Fulgenti! opera de rebus theologicis et spiritualibus tractant, uti sunt ex. gr.
liber precum (Scintillae Seraphicae) olim magni aestimatus, Manuale Cantus
et tria scripta hagiographica brevia. Praecipue autem nobis tractandum
videtur de operibus quae Sacram Scripturam vitamque mysticam spectant.
Opera scripturistica quamquam bene ac sytematice elaborata, valorem
libri manualis non superant. Nam nil novi afferunt, cum Auctor noster ea
quae sparsim ab aliis auctoribus probatis tradita essent, ad studentium
utilitatem pietatemve fovendam collegerit.
Maioris autem momenti sunt opera de re spirituali tractantia, quamquam
etiam in his multa ex aliis auctoribus probatis desumpsit. Non neglecta vita
ascetica, animum et praedilectionem suam Bottens clare ad vitam mysticam
direxit. Ex industria partes praeconis scholae Brabantiae, sci. Rusbrochii et
Herpii, egit. Sine intermissione tam contra quietistas quam contra omnes
vitae mysticae adversarios luctatus est.
Ut ex omnibus fere operibus saeculorum praeteritorum etiamque sui temporis hauserit, mirandum vero est eum nihil ex doctrina scholae s.d. gallicae
(de Bérulle, e.a.) desumpsisse.
Doctrinae eius spiritualis indolem tam neerlandicam quam franciscanam
prae se ferre dici potest. Ut ad Christi crucifixi exemplum unionem „sine
medio" cum Deo appeterent, legentes adhortari non cessât. Et hoc tum modo
theoretico-scholastico tum modo sensui subiecto ac captui vulgari accommodato.
Per scribendi apostolatum ánimos eo adducere intendebat ut omnia, etiam
seipsos, derelinquerent ad attingendam perfectae contemplationis summitatem.
Theologia enim mystica docet hominem derelinquere sensus et intellectuales
operationes ac consurgere in Deum eique in apice mentis amorose adhaerere,
ita ut per amorem illi féliciter uniatur et unus cum eo spiritus efficiatur.
Operum eius spiritualium talis est forma ac stylus tam subtilis, ut nobis adhuc
probantur. Nullo modo umquam descendit ad vile scribendi genus, quo
epigonistae Patris Poirters s.j. usi sunt. Maximi Bottens meriti esse nobis
visus est, quia lingua tam latina quam flandrica theologiam mysticam
neerlandico-franciscanam continuavit nec unquam a quietistarum vel adversariorum theologiae mysticae opinionibus corruptus fuit ñeque doctrina triviali
de moribus contentus fuit.
Id quoque notandum est Bottens nostrum ad introductionem Officiorum
Novendialium in honorem S. Antonii Patavini necnon ad devotionis SS. Cordis
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in Neerlandia diffusionem attribuisse. Quem devotionem SS. Cordis Jesu
primum ad mentem Sororis Clarae, vulgo „van St. Lieven" dictae, deinde
iuxta mentem S. Mariae Margarethae Alacoque propagabat.
Textus manuscript! supradicti in numero operum meliorum Auctoris nostri
ducendos esse certum est. Cuius unum exemplum descriptum - in Archivo
Provinciae S. Josephi in Belgio repertum - praeferendum esse alio exemplo
in manuscripto miscellaneo (quod inveniri potest in Bibliotheca Regis Bruxellensi) conservato nobis visum est. Textum igitur qualem exemplum ex dicto
Archivo hunc praebet, in lucem edidimus. In margine textus manuscript!
Bruxellensis adnotavimus, in quantum discrepationes alicuius momenti proferunt. Doctrina ut est in duobus tractatibus, in instructionibus et in duabus
epistolis, se praefert sublimis ac tenuis. Anima seipsam totaliter oblivisci debet,
deperdita in clara visione divina et in unione cum Sponso caelesti, ita ut anima
eiusque Dilecti ad unam tantum flammam inter se coalescere videantur. Aquae
gutta in vinum evanescit ut nullum discrimen videatur ; ita anima in Deum
evanescere debet. Anima moderationem Spiritus divini obtemperans orationis
tempore, mox etiam extra orationis tempus semper cum Deo coniuncta manebit.
Sicut Michael de Swaen historiae litterarum neerlandicarum epochum cum
decore absolvit, ita Bottens noster cum acquali decore in historia theologiae
mysticae neerlandicae epochum finivit. His studiis viam pandi studiis subtilioribus doctrinae eius spiritualis speramus.
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moen: f. ді -дбг, 199 - het г sermoen inde selve stoffe· f. ç6r-ççr, 199 - 3 sermoen, f. ддг-ioir, 199 - het 4 sermoen inde selve materie: f. loiv-iojv, 200 E · f. 103v-107r, 200 - F · f. 107r-113v, 200 - Beschrijving van hs В, 204 Overzicht van de inhoud van hss A en В, 207 - I. De geest des heeren, 207 a. De z u i v e r i n g , 208 - b. D e v e r l i c h t i n g , 209 - с. De c i a e r a e n s c h o u w i n g h e , 2 1 0 - 1 1 . Seer schoone ende geestehjcke leeringe, de brieven, enz., 214 a. S e e r s c h o o n e e n d e g e e s t e h j c k e l e e r i n g e , 214 - b. D e b r i e v e n .

216 - с. N o c h l e e r i n g e v a n d e n selve, 216 - I I I . De „Mistiqüe Theologie",
2 1 8 - C a p u t I : D e u s c a r i t a s est, 218 - C a p u t I I : E t q u i m a n e t in eo,
219 - C a p u t I I I : I n D e o m a n e t , 219 - C a p u t I V : E t D e u s in eo, 221
— Het verband van de teksten der hss met andere geschriften van Bottens. —
De tijd van ontstaan, 222 - I. Vergelijking tussen G.H. en de Inleydinghe,
225 - II. Vergelijking van de Inleydinghe met de M.T., 226 - Waarom en hoe
wordt hs A uitgegeven ?, 228 - De tekst van A, 229 - I : De g e e s t d e s b e e r e n ,
2 2 9 - C a p i t t e l 11 u i t B , 2 7 8 - f. 7 3 r - 7 4 v u i t B , 2 8 2 - 1 1 : S e e r s c h o o n e
e n d e g e e s t e l i j k e l e e r l i n g e , enz., 2 8 4 - / . 1348v. 1 8 - 137 v. u i t B , 3 0 8 I I I D e M i s t i q ü e T h e o l o g i e , 311.
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STELLINGEN
I
Uit de bronnen kan bewezen worden, dat Bottens nooit de functie van
provinciaal bekleed heeft.
II
Er zijn geen steekhoudende argumenten aan te voeren voor Bottens'
auteurschap van het Geestelijke Horologie van XXIV uren om hem te oeffenen
dag ende nagt in de Passie ons Heere etc. Jesu Christi ... (bij Fr. Foppens,
Brussel 1682).
Ill
Bottens was voor zijn toneelstuk Triumphe vanden konst-winnenden Apollo
(1664) niet afhankelijk van Willem van Haecht's stuk Oordeel van Tmolus
tusschen Apollo en Pan (1561).
IV
De bestudering van de gepubliceerde en niet-gepubliceerde geschriften
van Bonifacius Maes o.f.m. (f 1706) is van groot belang voor de geschiedenis
van de nederlandse vroomheid in de tweede helft van de XVII e eeuw.
V
Bij het onderzoek naar taalstructuren is de statistische behandeling vaak
van doorslaand belang.
VI
Het proza van A. van Schendel leent zich uitstekend ter bestudering van
de structuurwetten van het Nederlands.
VII
De beweringen van Erasmus (1521) ten spijt, studeerden er aan de Leuvense
Universiteit omstreeks de jaren 1520-1530 geen 3000 studenten. Hoogstwaarschijnlijk waren er minder dan 2000.
VIII
De uitgave van de correspondentie van Gran veile (1565-1583) door Poullet
en Piot is dikwijls onbetrouwbaar. Dit is ten dele te verklaren uit de voorgeschiedenis der uitgave.
E. Poullet - Ch. Piot, Correspondance du Cardinal de
Granvelle, 12 din, Brussel 1877-1896.

IX
In zijn The Origin of the Theater betoogt Hunningher, dat de liturgie „sym
boliek" („symbolism") is en het toneel „identification" („mimic portrayal").
Beide uitspraken zijn op zijn minst genomen eenzijdig.
B. Hunningher, The Origin of the Theater, Amsterdam
1955.

X
De aard van veel stukken der hedendaagse amerikaanse dramaturgen
(O'Neill, Miller, Tennessee Williams, Chayefski e.a.) is niet enkel bepaald
door de invloed van het ierse toneel (Yeats, Lady Gregory e.a., en het Abbey
Theater) en de dramaturgie der duitse emigranten (Brecht, Feuchtwanger, e.a.),
maar ook en vooral door de omstandigheid, dat de ontwikkeling van het
amerikaanse toneel sinds 1870 (Daly) anders is geweest dan die in de meeste
landen van West-Europa.
XI
Fiorenza Romita heeft in zijn Quaestiones hodiernae de Sacra Liturgia ас
praesertim de lingua liturgica (Rome 1956) wel heel weinig oog voor het pro
bleem van de volkstaal in de liturgie.
XII
Höltker's uitspraak, dat voor de missionering van Australisch Nieuw Guinea
een „Verkehrssprache" onontbeerlijk is, geldt evenzeer voor Nederlands
Nieuw Guinea. Deze uitspraak sluit echter niet in, dat de missionaris altijd af
mag zien van het gebruik der volkstaal in het alledaagse contact met de
inheemse bevolking, bij het catechismus-onderricht en de „pia exercitia".
G. Höltker SVD, Das Pidgin-Englisch als sprachliches
Missionsmittel in Neuguinea, in: Neue Zeitschrift für
Missionswissenschaft 1 (1945), 44-63.

XIII
De cultuur van de Waris-stam ( ± 90 km. ten zuiden van Hollandia) wijkt
sterk af van die van de Derà-stam ( ± 1 2 0 km. ten zuiden van Hollandia).
Neemt men de distinctie van Mohr niet te strikt, dan kan men bij de eerstgenoemde stam spreken van een „Zivilisation", bij de laatstgenoemde van
een „Kultur".
R. J. Mohr, Die christliche Ethik im Lichte' der Ethnologie,
München 1954.

XIV
Bij de beoordeling van de kennis van een leerling mag geen ander criterium
gehanteerd worden dan dat van de kennis, die in het werk tot uitdrukking is
gebracht; het is paedagogisch-didaktisch niet verantwoord andere criteria te
betrekken bij de vaststelling van een cijfer voor de kennis.

Stellingen behorende bij: J. H. J. Paulissen O.F.M.,
Het leven en de werken van Fulgentius Bottens O.F.M.

